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FörOrD

På resan mot färdig avhandling har många personer stöttat, uppmuntrat 
och stått mig bi. Jag hade fördelen att under en period lära av Elvy Engel-
brektson, som ägnat stora delar av sitt liv åt att kämpa för färgens konst-
närliga uttryck i arkitektur och samhälle. Den värld som hon visade på 
under vårt samarbete är jag mycket tacksam för. Senare gav Jan Rosvall 
mig möjligheten att slå in på vägen mot forskarstudier, då i kulturvård, 
och han föreslog därtill att jag skulle ägna mig åt färgens sociala betydel-
ser. I samma andemening vill jag tacka Fredric Bedoire, som tidigt upp-
märksammade mig på färgens uppgifter i 1970-talets arkitektur. När jag 
närmade mig Arkitekturskolan på KTH uppmuntrade Karin Fridell Anter 
från början en ansökan, och hon var också biträdande handledare fram till 
licentiatexamen. Jag vill också tacka Bosse Lagerqvist och Claes Caldenby 
som i den inledande processen tog sig tid att diskutera mina frågor.

Min huvudhandledare i arkitekturhistoria har varit Johan Mårtelius, 
hängiven sitt ämne och en fast punkt i en i övrigt föränderlig värld. Med 
intellektuell skärpa har innehållet granskats. Sent omsider fick jag också 
en formell bihandledare till mitt arbete: Helena Mattsson. Tack till er båda 
för alla samtal, ni hjälpte mig att se in i framtiden med glädje och tillförsikt.

Anders Bergström gjorde en stor insats genom sin sakkunniga kvali-
tetsgranskning. Även Erik Stenberg och Victor Edman har varit behjälp-
liga, både med lyssnande öron och i konkret handling. Många doktoran-
der och lärare vid Arkitekturskolan har deltagit i seminarier samt på olika 
sätt kommenterat mitt arbete. Jag tackar er alla – ingen nämnd och ingen 
glömd! 

Från andra håll har jag fått stöd av annat slag. Lars Erik Lundbergs 
stipendiestiftelse och Anne Marie Wilhelmsen har visat återkommande 
förtroende vilket gjort det praktiskt möjligt att genomföra forskarutbild-
ningen. Avgörande för avslutningen var det stöd från Stockholms bygg-
nadsförening som gav en termins forskarstudier och avskilt skrivande i 
Berlin. Bidrag till mitt arbete har även lämnats av KTH Arkitekturskolan 
samt Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond. 

Annars är det i forskarsalen på Kungliga biblioteket som avhandlingen 
har kommit till – en alldeles unik och kreativ miljö. Här har den nödvän-
diga koncentrationen infunnit sig, och här har det varit en ynnest att få vara 
forskarstuderande. I den trivsamma restaurang Sumlen har många samtal 
och idéer utvecklats i sällskap och gemensam inspiration. Speciellt vill jag 
nämna Per Lundin, som också läst och gett mig värdefulla kommentarer 
till inledningskapitlet. En kollega vid KTH har haft en speciellt stor bety-
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delse: Hélène Svahn Garreau. Hélènes beläsenhet, engagemang och spiri-
tuella sällskap blev ett ovärderligt stöd i mitt arbete.   

En annan viktig person har varit min slutseminarieopponent Emilie 
Karlsmo. Jag kan inte nog framhålla Emilies konstruktiva genomgång som 
satte mig direkt på spåret mot en bredare, men samtidigt mer sammanhål-
len avslutning. 

Tack också till vännerna Hélène Hanes samt Thomas och Cecilia Kai-
serfeld som lyssnat på klagovisor, krumbukter och i förekommande fall 
förtvivlan, samt i avgörande stund visat extraordinär solidaritet. Det-
samma gäller familjerna Rittsél och Hammarskiöld och många andra vän-
ner, som gjort tillvaron så mycket mer trivsam.

Flera informanter har gett mig av sin tid för att möta mig och mina 
frågor. Speciellt vill jag framhålla Gösta Wallmark och Fritz Fuchs. Roger 
Tanner har översatt sammanfattningen till engelska.

När det gäller illustrationer har flera vänligen gett mig sitt tillstånd att 
publicera befintliga bilder, medan andra ryckte ut till min hjälp för att foto-
grafera när det brann i knutarna. I några få fall har det inte varit möjligt 
att nå en ansvarig fotograf – om det eventuellt finns frågor om publicerade 
bilder ber jag er ta kontakt. 

Stockholms Stadsmuseum har stöttat mig, bland annat när det gäller 
bilder, men det viktigaste var den stora förståelse jag mötte när inläm-
ningsdatum närmade sig i en svindlande hastighet. För detta är jag ett stort 
tack skyldig. I den avslutande fasen har jag också fått det allra största stöd 
av Per och Lotta Lander, som inte bara varit formgivare utan också med 
erfarenhet och skicklighet navigerat mot tryckningen av en färdig bok till-
sammans med Gidlunds förlag. 

Göran Melin, kära du, har hela tiden hållit mig kvar på jorden och manat 
till mod och styrka. Dina erfarenheter och djupa insikter i forskningens 
hantverk och sociologi, förmedlade bland annat under höstsolen i Berlin, 
har gjort ett bestående intryck på mig. 

Det varmaste och hjärtligaste tack vill jag också rikta till min far och 
mor, Mats och Airi Ferring, till Iréne Ferring Hansson och Bengt Hansson 
samt till min bror Mats Anders med familj. Ni har storartat och osvikligen 
stått bakom mig i såväl kris, vardag som framgångar. 

Slutligen vill jag tacka de allra viktigaste: Mina barn Sixten och Olga, 
för att ni finns, för att ni är så mycket liv! Som vi vet är livet i färg och den 
sinnliga verkligheten överträffar tusenfalt skärmens bilder.

Mari Ferring
Södermalm, Stockholm, 30 juni 2011
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inleDning

1967 reste konstnären Öyvind Fahlström till San Francisco för att under 
några månader undersöka den nya amerikanska ”LSD-kulten” bland ung-
domar.1 I ett par artiklar i Dagens Nyheter rapporterade han om hur ung-
domar förenades i protesterna mot ”The Establishment” genom folksång, 
popmusik, klädsel och psykedeliska droger. Fahlström berättade om den 
visuella upplevelsen av protesten: ”[Det] är mest av allt som att dimpa ner 
i en medeltida stad, bland gycklare, tiggare, hantverkare, knektar, alla kan-
tigt personliga och litet galna.” Han kommenterade också de amerikanska 
aktivisternas färganvändning med att det fanns en mani ”att måla bussar, 
glasögon, ansikte, husväggar, träd, osv. ’psykedeliskt’, det vill säga med sjö-
sjuka mönster i skärröda, illgröna, djupblå, lila, gula lysfärger.” 

Fahlströms reportage är ett exempel på samtidens intresse för nya livs-
stilar som bland annat undersökte utlevelser med hjälp av sinnesutvid-
gande preparat – kända för att ge en förstärkt syn på färg. I slutet av 1960-
talet blev dionysiska upptåg ett sätt att bjuda motstånd mot rationella 
livsmönster och traditionella hierarkier. Strävan fanns att frigöra sig från 
alla former av auktoriteter, normer och konventioner och i studentrevol-
tens Paris ville situationister som Asger Jorn och Constant föra ”Fantasin 
till makten”.2 Färgrikedomen ingick i den visuella bilden av allt som var i 
rörelse, den fanns i konsten och i de stora ungdomskullarnas protester mot 
det etablerade samhället. Färgen i samhällsförändringarna kom dessutom 
allt fler till del då färg-TV började sändas.3 

I upproren fanns också en kritik av en ensidig vetenskaps- och teknik-
tro i kombination med en överförbrukning av jordens resurser. Kritiken av 
framstegstanken som sådan blev alltmer allmän i takt med att Västerlan-
det utvecklade en allvarlig samhällskris. I debatten fanns en frustration 
över fokuseringen på det materiella i det moderna samhället, som bortsåg 
från hela människan, vilket även inkluderade hennes irrationella och and-
liga behov. Samtidigt som den politiskt röda socialdemokratin i Sverige så 
småningom förlorade makten till de borgerliga blå växte alternativa rörel-
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ser fram med andliga, sociala och kulturella frågor på agendan. Den ”gröna 
vågen”, som inledningsvis syftade på flödet mellan de gröna ljusen i biltrafi-
ken men som senare kom att beteckna en livsstil, var ett av dessa alternativ.4 

Antroposofernas Järna, avskilt beläget några mil söder om Stockholm, 
blev en del av gröna vågen, i betydelsen en annorlunda livsstil i nära kon-
takt med naturen. Järna byggdes ut kraftigt under 1970-talet och fick upp-
märksamhet bland annat för den alternativa odlingen, de pedagogiska idé-
erna samt den färgrika och annorlunda arkitekturen. Ett budskap var att 
färg kunde göra människan medveten genom andlig påverkan. En genom-
tänkt färgbehandling av en miljö skulle också kunna läka och stödja, skapa 
dynamik och rörelse eller lugn och avslappning.  

I debatten pekades bland annat på den långt drivna rationalismen i 
nybyggandet som ett tecken på samhällets kris och människans alienation. 
Viljan att skapa variation med hjälp av färg blev ett sätt att protestera mot 
dessa miljöer i betydelse av överhet, byråkrati och systemtänkande. Bland 
de boende i städernas äldre hus grodde motståndet mot rivning och stads-
förstörelse och pressen rapporterade om ockupationer och manifestatio-
ner. En bild som illustrerar en artikel om de hot om rivning som hänger 
över Haga i Göteborg handlar om hur de boende försöker göra motstånd. 
Färg användes som ett tecken på att huset levde. Texten på den målade 
skylten som syns på bilden lyder: ”Husargatan 41A. Det här huset målades 
i augusti 1973 av hyresgästerna och Hagagruppen fastän vi inte fick.”5 För-
fallna hus målades om i starka färger av de boende själva i syfte att väcka 
opinion och visa på förbisedda kvaliteter.  

De inledande exemplen understryker vilken central roll färg kunde få 
spela under 1970-talet, en erfarenhet som har utgjort en bakgrund och en 
anledning till min studie. Färg i arkitekturen är dessutom intressant efter-
som relationen på ett särskilt tydligt sätt kan illustrera olika sidor, såsom 
irrationalitet och rationalitet, förändring och stabilitet. Färgens förmågor 
kan dessutom användas för olika syften där en avgörande fråga är förhål-
landet till högt och lågt i kulturen. Per Göran Råberg, som i slutet av 1960-
talet bedrev experimentell forskning om färg vid Konstfack tillsammans 
med konstnären Sune Fogde, sammanfattade redan 1968 de problem som 
professionella arkitekter och formgivare skulle komma att ställas inför när 
det gällde färg och rum:

Popens prunkande volymer och svällande färg fyller oss med stor 
och ny glädje – den har väckt oss till medvetande om behov som vi 
nästan glömt bort att de fanns; nu har fördämningarna brustit och 
vi känner hunger efter uttryck i våra miljöer som tycks oss omättlig.6 

Genom att sätta färg på husen i Haga visade de 
boende omsorg om bebyggelsen. Omslaget till 
Arkitektur 1977/8 av Lena Tengnér.

Målad text på Husargatan 41A. Ur Arkitektur 
1977/8 s. 11. Foto Lena Tengnér.
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Men ”popens” fantasifulla färg och formvärld beskrevs också som en 
drog, eftersom den ”hjälper människor att glömma”. Problemet, ansåg 
Råberg, var att den inte kunde ge någon bestående kvalitet och att upp-
vaknandet därför kunde bli nog så chockartat. Utmaningen för professio-
nella arkitekter, konstnärer och formgivare blev därmed att förbereda sig 
med kunskap för att, när ”våra rum blivit kaos”, komma med motstånd och 
försvar.7 

Drygt ett decennium senare var också popens kontrastrika och starka 
grundfärger i arkitekturen borta. IBM:s nya huvudkontor i Kista (Lindroos 
och Nyrén 1980) fick till exempel en tidstypisk, lätt rosa fasadtegelnyans, 
vilken sedan fick ange ton för övrig färgbehandling.8 En enda ljust rosa 
färg målades på i stort sett alla väggar i kombination med naturfärger i 
limträ och furu. Golven fick heltäckningsmattor i ”brunrosa melering med 
en tunn mörkbrun rand”.9 Målsättningen med inredningen av IBM var att 
skapa en harmonisk helhet i gestaltningen. Strävan efter en estetiskt och 
historiskt förankrad helhet gällde inte bara inredning och enskild arki-
tektur utan även stadsmiljön, där intresset för byggnadsvård ökade efter-
frågan på kunskaper om traditionella material och metoder samt mildare 
färgskalor, vilka även kom att påverka nybyggandet.

1981 gjorde Claes Caldenby en kritisk jämförelse mellan postmoder-
nistisk arkitektur, presenterad i Architectural Design, och bilder i tidskrif-
ten Sköna hem.10 Arkitekturen är här ”pastellfärgad” och det vilar ”ett rosa 
skimmer” över bilderna. Något som Caldenby noterar är intresset för det 
som ligger på ytan där ”de mjuka färgbilderna” manar till stämning. I dessa 
designtidningar stod ingenting om ämnen som under 1970-talet präglat 
den arkitektoniska diskussionen, som frågor om sociala förhållanden, 
bruksvärden och arbetsmiljö. Inledningen på 1980-talet presenterades 
istället ”som en enda lång middagsbjudning”.11

Vid en jämförelse av byggnader uppförda kring 1970 respektive 1980 
är skillnaden uppenbar i användningen av färg i arkitekturen. Exempel 
på medvetet gestaltad färgbehandling som utmärker slutet av 1960-talet 
och början av 1970-talet är Kungshamra studentbostäder (1965–1967), 
GAKO kontorshus i Göteborg (1967–1968) och Huddinge sjukhus (1967–
1974) samt det ur färgsynpunkt kanske rikaste exemplet: kontorshuset 
Garnisonen på Karlavägen i Stockholm (1969–1972). Byggnaderna känne-
tecknas framför allt av rå betong och starka och blanka accentkulörer i 
blått, rött, gult och grönt. I början av 1980-talet var det inte längre gång-
bart med systematiska och kontrastrika strukturer av detta slag. I stället 
eftersträvades färgbehandlingar på puts och trä samt val av ljust tegel i 
miljöer som fick karaktäriseras av milda, pastellfärgade, ljusbruna, ockra 
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och rosa ku lörer. Exempel är det tidigare nämnda IBM i Kista, Salén huset 
(1978) och Sabbats bergsområdet i Stockholm (1980) samt Gottsunda kyrka 
(1976–1980). Frågan är: Varför sker denna förändring i inställningen till 
färg i arkitekturen?

syfte, frågeställningar och hypotes
Avhandlingen behandlar färgens roll och betydelse i 1970-talets svenska 
arkitektur och samhälle. Genom samtida debatt och kritik och aktuella 
byggnadsexempel är avsikten att analysera ett avgränsat skede som kan 
betraktas som en brytningstid när det gäller förhållningssätt till färg i arki-
tekturen. 

Syftet är att belysa färgens roll och betydelse i den svenska 1970-tals-
arkitekturen samt påvisa relationer och förhållanden mellan färg, arkitek-
tur och samhälle.12 Den övergripande frågeställningen i arbetet är: Vilken 
användning, roll och innebörd har färg i svensk arkitektur under 1970-
talet? Samt mer specifikt: Hur behandlades frågan om färg i arkitekturen i 

Kungshamra studentbostäder, ELLT arkitekt-
kontor (1965–1967). Den omålade betongen 
kontrasterades med starka fönsterfärger. Foto 
Alf Nordström, Stockholms länsmuseum, 1973. 
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1970-talets arkitekturdiskurs? Vilken roll spelade antroposofins färgupp-
fattning i denna diskurs?

Min hypotes är att färg i arkitekturen fick en alldeles bestämd uppgift i 
1970-talets svenska samhälle genom att ingå i omformuleringen av hur god 
arkitektur och livsmiljö skulle gestaltas för att få en ny betydelse i männis-
kors liv. Arkitekturdebatten under 1970-talet handlade i mångt och mycket 
om att hantera arvet från det föregående decenniets diskussioner. Under 
1960-talet hade god arkitektur i professionella sammanhang inneburit en 
gestaltning som anpassades till ”produktionssätt, hantering av stora voly-
mer, additivt formspråk och upprepning av moduler”.13 Reaktionen mot 
detta sätt att definiera god arkitektur blev tydlig under 1970-talet. Debat-
ten fick då präglas av en vilja till lösning av en problematik som livligt hade 
gestaltats av konstnärer, författare och olika slags aktivister under 1960-
talet. Uppbyggnaden av det moderna Sverige hade gett arkitektprofessio-
nen en tyngd och ett viktigt samhällsuppdrag. Därför fanns naturligt en 
dragning till att behålla denna ställning. När kritiken av det samhällsbygge 
som arkitekturen varit så intimt förknippad med bara växte befanns arki-
tekten sitta med på de anklagades bänk. Professionen genomgick en kris. 
När slöjan föll och blottlade problem i de nybyggda områden som anpas-
sats till bil och byggnadsindustri, och när rivningarna av äldre bebyggelse 
i städerna tilltog, infann sig så småningom den diskussion som intresserar 
oss här; diskussionen om hur en ny och bättre omgivning skulle gestaltas, 
bli levande och återigen få en mening i människors liv. 

Tidigare forskning
Forskning om svensk 1970-talsarkitektur har framför allt fokuserat på mil-
jonprogrammets flerfamiljshus i förorten, där renoveringsproblem och 
sociala frågor varit viktiga.14 Claes Caldenby har genom flera texter format 
berättelsen om arkitekturen i det svenska 1970-talet, till exempel i avsnit-
ten ”De stora programmens tid. 1960–1975” och ”Vid medelvägens slut? 
1975–1998” i översiktsverket Att bygga ett land. 1900-talets svenska arki-
tektur.15 Lisbeth Söderqvist har ägnat efterkrigstiden stor uppmärksamhet 
och behandlar i den tematiskt brett upplagda boken Att gestalta välfärd. 
Från idé till byggd miljö (2008) begrepp och föreställningsmönster inom 
internationell och svensk 1900-talsarkitektur tolkade i ett sammanhang av 
politik och debatt. Söderqvist ägnar färgens roll ett särskilt intresse i denna 
bok med 1975 som en främre gräns i kronologin. 

1999 utkom en antologi i redaktion av Thomas Hall om efterkrigstidens 
bostadsbyggande i Sverige med rubriken Rekordåren – en epok i svenskt 
bostadsbyggande. Kristian Bergs avsnitt ”Ideal i arkitekturen – Fler-
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familjshusens gestaltning i facktidskrifter och arkitekttävlingar under 
1960-talet” har varit speciellt intressant eftersom den både bildar en 
bakgrund till och i viss mån liknar min egen undersökning. En avhand-
ling från 2010 som på flera sätt ansluter till mitt ämnesområde och 
understödjer mina resultat är historikern Johan Bergmans Kulturfolk 
eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna och demokratin. Bergman redovi-
sar bland annat den process som under 1970-talet ledde till en profes-
sionalisering av de kulturella fälten inom teater, musik och textilkonst, 
en process, som med utgångspunkt i färgens roll, liknar det som sker 
inom arkitekturen.   

Det är tämligen ovanligt att i historisk forskning fokusera på färg som 
en särskild del av arkitekturen.16 Samtidigt är det uppenbart att liksom 
arkitekturen getts olika utseende och karaktär beroende på omständighe-
ter i tid och rum så står dess kulörer för medvetna val i relation till olika 
förutsättningar. I äldre arkitekturhistoriska genomgångar som behand-
lar modernismen är det ovanligt att beskrivningar innehåller en redovis-
ning av kulörer, eller för den delen analyser av färgernas betydelser.17 Foton 
är dessutom i svart-vitt. Uppmärksamhet som gäller färganvändning har 
istället varit en del av konstområdet. I strävan efter fasthet och kontrol-
lerbara värden i arkitekturen och dess historia har färgfrågan setts som 
mind re intressant. Polykromi i arkitekturen har också tilldelats ett lägre 
värde eftersom färgrikedom i allmänhet kopplats till feminina uttryck 
(smink), lågklassig och dålig smak, kommersialism och, kanske framför 
allt, ”ociviliserade” samhällen.18 Detta är också en anledning till att poly-
kromi och målad färg många gånger uteslutits ur historiska arbeten och 
motarbetats i arkitektoniska sammanhang.  

Färg i arkitekturen har generellt behandlats inom relativt snäva ämnes-
områden, ofta med reducerande metoder, medan den problematik som 
formulerats signalerar ett behov av flervetenskapliga angreppssätt. Ett 
försök till en bredare översikt av forskning om färg är arkitekturforskaren 
Gertrud Olssons licentiatavhandling Färgperspektiv. Kunskap och forsk-
ning om färg i arkitekturen.19 Olika inriktningar och metoder tas upp, till 
exempel i ämnen som materiallära, miljö- och perceptionspsykologi. 

Ett avsnitt i översiktsarbetet Så målade man av färgforskaren Karin 
Fridell Anter och arkitekten Henrik Wannfors behandlar kortfattat färg i 
arkitekturen i Sverige under 1970-talet.20 Exempel på typhusens och vil-
lans färgsättning under 1970-talet presenteras i Så byggdes villan. Svensk 
villaarkitektur från 1890 till 2010 av arkitekterna Cecilia Björk, Lars Nord-
ling och Laila Reppen (2009). I etnologen Eva Silvéns avhandling från 
2004 Bekänna färg tolkas måleriyrkets förändring under 1900-talet, och 
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studien har varit användbar i synen på 1970-talets brytningsskede när det 
gäller färgfrågans relation till tradition och historia. I antologin Katalog-
huset, det egna hemmet i byggsats finns uppgifter om form- och färgideal 
i självbyggeri och ”nyckelhus” under efterkrigstiden.21 Den gröna vågen 
och kritiken av de storskaliga förorterna var en anledning till att tillverk-
ningen av kataloghus ökade under 1970-talet och brytningstiden illustre-
ras bland annat genom husköparnas nya och stora intresse för historiska 
referenser i husens yttre, medan planlösningar i stort sett förblev likadana 
som tidigare. 

Betydelsefulla arbeten som behandlar färgen i den internationella 
modernismen har publicerats av arkitekturforskaren William W Bra-
ham, i vilka han redovisar en ny syn på arkitektur under efterkrigstiden, 
där själva begreppet arkitektur upphör att inkludera dess färg.22 I arki-
tekturforskaren Mark Wigleys bok White Walls, Designer Dresses: the 
Fashioning of Modern Architecture redovisas bland annat den tidiga 
modernismens tudelade förhållande till färg, där gestaltningen av en 
rik polykrom arkitektur stod jämsides med skriftliga argument för en 
vit modernism.23 

Konsthistorikern John Gage har i flera översikter behandlat färger-
nas historiska och symboliska mening och i en av dem, Colour and Mea-
ning. Art, Science and Symbolism, ges en historisk exposé över färgforsk-
ning, färglära och konst i ömsesidig påverkan.24 Antropologins histo-
riskt sett starka intresse för färgernas symbolvärden kan ses i ljuset av 
synen på färg som betydelsefullt i så kallade primitiva kulturer – tolkat 
som just ett uttryck för kultur. Exempel på ny forskning är antropolo-
gen Michael Taussigs What Colour is the Sacred?25 

Den franske medeltidshistorikern Michel Pastoureaus arbete visar 
bland annat hur den blå färgen sågs som en varm färg under medeltiden, 
vilket bekräftar antagandet om att färg är ett kulturellt fenomen vars 
betydelser bör ses i relation till specifika omständigheter.26 I antologin 
Pink, The Exposed Color in Contemporary Art and Culture förekommer 
en stor mängd referenser i betydelser av den rosa kulören, framför allt 
av biologisk och sexuell natur.27 Språkvetaren Veronika Koller tolkar, 
med hjälp av samtida reklam och populärpress, rosa som ett tecken för 
det post-feminina.28 Kvinnohistorikern Elisabeth Elgán kommer delvis 
till samma resultat genom en studie av den svenska kvinnorörelsens fär-
ger under 1970-talet.29 Från viljan till en politisk och socialistisk kvinno-
kamp genom den röda färgen förändras uttrycket, och från och med slutet 
av 1970-talet tecknas den feministiska kampen i stället i rosa.   

Forskningen om antroposofin och dess grundare Rudolf Steiner är 
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omfattande och avhandlingen har inte ambitionen att på djupet tränga in 
i antroposofins kunskapsteori. Antroposofin, som numera är en stor och 
internationell företeelse, innebär ett helhetstänkande där i stort sett samt-
liga aspekter på människans livsvillkor finns representerade.30 Steiner 
publicerade själv ett stort antal studier, hundratals av hans föredrag finns 
nedtecknade och rörelsen har varit i fokus för ett inom- och utomantropo-
sofiskt forskningsintresse på många språk.31 En av de första att lyfta fram 
Rudolf Steiners arkitektur i ett större akademiskt sammanhang var arki-
tekturkritikern Dennis Sharp som 1963 publicerade en artikel i Architec-
tural Association Journal med rubriken ”Rudolf Steiner and The Way to a 
New Style in Architecture”. Han återkom till ämnet i sin avhandling tre år 
senare: Modern Architecture and Expressionism.32 I konsthistorikern Rein-
hold Johann Fäths avhandling med titeln Rudolf Steiner Design – spirituel-
ler Funktionalismus återfinns användbara perspektiv på Steiners behand-
ling av själva färgfrågan.

Beträffande forskning om de antroposofiska verksamheternas fram-
växt i Sverige, inklusive den kraftiga expansionen under 1970-talet, finns 
idéhistorikern och teologen Håkan Lejons avhandling från 1997: Historien 
om den antroposofiska humanismen. Den antroposofiska bildningsidén i idé-
historiskt perspektiv 1880–1980. Lejon argumenterar för en gradvis sekula-
risering inom den svenska antroposofin, en utveckling från esoterism mot 
en antroposofisk, humanistisk idé om kunskap och bildning.33 Den svenska 
antroposofins uppfattning om färg i arkitekturen relateras ofta till läran-
demiljöer – till exempel i psykologen och forskaren Agnes Nobels bok om 
antroposofisk pedagogik.34 Konsthistorikern Åke Fant har bidragit till kun-
skapsuppbyggnaden om antroposofins innehåll och roll i den tidiga moder-
nismen genom sin avhandling från 1977: Framtidens byggnad 1913–1923: en 
jämförande studie mellan Rudolf Steiners arkitektur i Dornach och arkitekt-
gruppen kring Bruno Taut i Berlin åren kring första världskriget. Grundläg-
gande uppgifter för studierna av Järnas bebyggelse finns i den amerikanske 
arkitekten och forskaren Gary Coates stora monografi från 1997 med rub-
riken Erik Asmussen, architect. Färgsättaren och antroposofen Fritz Fuchs 
har, tillsammans med journalisten Daniel Johnston, skrivit en bok om den 
egna verksamheten i Järna med titeln Hur husen fick sin färg (2011).

Teori, metod och material
En generell utgångspunkt i undersökningen är att studera färg i arkitektu-
ren som ett kulturellt fenomen, det vill säga ett fenomen som är menings-
fullt och som gestaltas och tolkas i socialt och historiskt konstruerade sam-
manhang. Ett antagande är att färgens roll och betydelse på ett allde-
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les särskilt sätt lämpar sig för tolkning i egenskap av meningsbärande 
material, eftersom den inte har en strikt funktionell eller konstruktiv roll 
i arkitekturen.

Ett fenomen som färg i arkitekturen är avhängigt skilda diskurser, det 
vill säga ”den betydelsebildande kontext av språkliga inne- och uteslut-
ningar som är konstitutiv för vår förståelse av begreppet/fenomenet”.35 En 
diskurs innehåller inte enbart språkliga utsagor, utan den diskursiva prak-
tiken inbegriper även byggd miljö. När det gäller praktikens betydelsefulla 
plats i diskursen understryker kultursociologen William Sewell koppling-
arna mellan symboler och språk i ett system å ena sidan, och praktiken å 
den andra.36 Språk- och symbolsystem respektive praktik är komplemen-
tära, det ena förutsätter det andra och utövar dialektiskt påverkan. Prakti-
ken transformerar detta system, liksom systemet sätter praktiken i rörelse 
eftersom de befinner sig i en oupplöslig relation. 

Färg i arkitekturen kan således uppfattas som ett sakområde, eller som 
(del av) en diskursiv praktik, som olika diskurser konkurrerar om att ge 
innehåll åt på sitt sätt.37 Av betydelse är diskursernas gränser, innanför 
vilka det har skapats regler för vad man kan och inte kan tala om. De dis-
kurser som framför allt behandlas här är: arkitekturprofessionens diskurs 
som den kommer till uttryck i fackpressartiklar, framför allt i tidskriften 
Arkitektur, samt i de huvudsakliga arkitekturexemplen; den antroposo-
fiska diskursen samt en mer polariserad och kritisk arkitekturdiskurs som 
inbegriper både professionella och lekmän i en samhällsdebatt, där skilda 
aktörer reflekterar över fenomenet färg i arkitekturen utifrån olika per-
spektiv.38 

I avhandlingens diskursanalys placeras fenomenet färg i arkitektu-
ren i relation till ett antal utvalda företeelser som efterhand i processen 
befunnits vara betydelsefulla, såsom historia, estetik, symbolik och politik. 
Utgångspunkten är vidare att varje diskurs hålls samman av mer varaktiga 
tankefigurer som genomsyrar samhället i stort som till exempel framstegs-
tanken, demokratiseringsprocessen eller civilisationskritik. Till en viss del 
handlar diskursanalys om att relatera till sådana större tankefigurer. 

Viktigt för tolkningen av färgens roll och betydelse i 1970-talet är valet 
av fora, det vill säga i vilka sammanhang utsagor görs. Ett viktigt under-
lag har varit artiklar ur årgångarna 1967–1983 av tidskriften Arkitektur 
liksom artiklar i annan fackpress som Form, Paletten, Målaren (senare 
Aktuellt måleri) och Magasin Tessin. Till detta kommer tidskrifter som 
Antropos, Bygd och Natur, utställningskataloger samt artiklar i dags-
press. En annan källa, som i något fall refereras i första men också i 
andra hand, är attitydundersökningar bland ”gemene man” från 1970-
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talet.39 En fördel med samtidshistoriska undersökningar är dessutom möj-
ligheterna till intervjuer, i det här fallet med konstnärer och arkitekter som 
på olika sätt var ansvariga för gestaltning och färgbehandling i arkitektu-
ren under 1970-talet. 

Genom att studera tidskriftsårgångar och artikelindex för dagstid-
ningar under perioden 1967–1983, men även annat material, har text som 
berör färg i arkitekturen, eller som kan tänkas beröra frågan, valts ut. I läs-
ningen finns det till exempel vissa artiklar som enbart handlar om färgsätt-
ning eller färgfrågan. I de allra flesta fall har dock synpunkter på och reflek-
tioner om färg hittats i generella presentationer av det byggda eller som en 
del av ett annat diskussionsämne. Genom en närläsning av texterna har 
avsikten varit att avtäcka vilken roll och vilka betydelser som tillmäts färg 
i arkitekturen. I metoden ingår en form av fördjupande växelspel, där när-
läsningen av varje enskild text sätts i sammanhang med andra texter, som 
i sin tur relateras till min tolkning av de utvalda byggnaderna, intervjuer 
och annat källmaterial – för att sedan jämföras med de enskilda texterna 
igen.40 Intresset fokuseras således inte bara på de sakfrågor som behand-
las i artiklarna, utan företrädesvis på hur de framställs samt de underlig-
gande betydelser och värderingar som är knutna till färg i arkitekturen. 
Detsamma gäller i princip synen på de byggda miljöerna. Utan att bortse 
från arkitekturens helhet har poängen varit att avskilja och tolka just fär-
gens aktivitet och verkan, också som den kan upplevas idag. Den ursprung-
liga färgbehandlingen i dessa 1970-talsbyggnader är generellt bevarad och 
avläsbar, och där den i vissa delar inte är det, är principen klart möjlig att 
rekonstruera med hjälp av fotografier och beskrivningar av olika slag. När 
färg i arkitekturen genom diskursanalysens olika etapper förknippas 
med ett antal teman, såsom historia, politik, estetik och symbolik, är 
avsikten att få ett grepp om det skede eller den brytningstid som kän-
netecknar 1970-talet. Avslutningsvis placeras fenomenet färg i arkitek-
turen i relation till relevanta teman genom en längre tidsperiod från 
1940-talet till och med 1970-talet.

En annan teoretisk utgångspunkt som har verkat inspirerande är socio-
logen Pierre Bourdieus tankar om fältet, vilket uppstår ”när en avgrän-
sad grupp människor och institutioner strider om något som är gemen-
samt för dem”.41 Om färg ska tolkas som ett kulturellt fenomen i ett histo-
riskt och socialt sammanhang blir det betydelsefullt vem eller vilka det är 
som ger färgen mening. Är det målare, konstnärer, antikvarier, arkitekter, 
färgfabrikanter, antroposofer eller lekmän i allmänhet? Dessa aktörer kan 
ha olika och kanske motstridiga intressen i arkitektur- och färgfrågor.42 I 
min analys finns det som sagt ett viktigt inslag som behandlar fältet för en 
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avgränsad arkitektprofession. Men färgens roll och betydelse i arkitektu-
ren intresserade många aktörer, vilket betyder att även ett utvidgat fält 
blir synligt. Eftersom materialet till största delen reflekterar professionella 
förhållningssätt till arkitektur kan fältbegreppet användas för att upptäcka 
hur auktoriteter under 1970-talet reagerade inför frågan om färg i arkitek-
turen och i förlängningen också i frågan om ”god” arkitektur. Bourdieu 
menar att det främst är när doxan befinner sig i kris som omvälvningsstra-
tegier kan lyckas med inbrytningar som får ”de dominerande” att reagera.43  

Liksom under 1940- och 1950-talets krigssituation och efterföl-
jande uppbyggnadsfas genomgick det svenska samhället under 1970-
talet stora politiska och ekonomiska förändringar. 1940-talets och 
1970-talets arkitekturdebatt uppvisar en stark vilja att ifrågasätta, 
ompröva och diskutera arkitekturens uttryck och värden, där utgången 
syntes oklar och framtiden oviss. Båda perioderna innehöll dessutom 
ett speciellt aktivt förhållningssätt till tradition och historia. Under 
1970-talet fanns ett intresse i diskussionen för färgens förmåga att uttrycka 
en historisk förankring i arkitekturen, ett diskussionstema som på allvar 
påverkade den byggda miljön under andra hälften av decenniet. En del 
i analysen av materialet har därför varit att tolka färg i arkitekturen i 
relation till dess betydelser av historia.  

Vidare har färg i arkitekturen tolkats i betydelsen färgens relation till 
formen, det vill säga val av uttryck och estetik. I det arbetet har några 
begrepp utkristalliserats, delvis utvecklade utifrån de undersökta exem-
plen, men väl i syfte att beskriva 1970-talets olika gestaltningsmässiga 
angreppssätt när det gäller användningen av färg i arkitekturen. Dessa 
begrepp, som beskriver olika slags färgverkan i arkitekturen, kommer att 
förklaras och användas kontinuerligt i texten i relation till olika arkitek-
turexempel. 

Antropologen Michael Taussig har kopplat färgernas symboliska 
uttryck till företeelser som det magiska, det giftiga, det förförande och det 
autentiska.44 Temat om färg som uttryck för det magiska kan handla om 
användningen av vissa bestämda färger som ett medel att nå insikter om 
den andliga verkligheten, vilket kan leda tankarna till färgens roll inom 
antroposofin. Vad gäller färg som tecken för det giftiga och det förförande 
kan det handla om konsumtion och reklam, till exempel vad gäller möj-
ligheterna att tillverka, förpacka och sälja varierande varor med hjälp av 
(kemikalisk och starkt sinnesretande, artificiell) färg.45 I min tolkning av 
färg i arkitekturen och dess symbolik kan valet av en bestämd färg, såsom 
grått eller rosa, ses i relation till valet av ett passande och eftertraktat idé-
innehåll som förknippas med en viss kulör.
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Enligt Taussig kan färg även vara ett tecken för det autentiska och äkta 
( jämför till exempel med uttrycket ”bekänna färg”). En del i analysmeto-
den har varit att se färg i arkitekturen i relation till politik, det vill säga poli-
tiska föreställningar och idéer under efterkrigstiden.46 Lisbeth Söderqvist 
har arbetat med just efterkrigstidens diskurs om autenticitet i arkitektu-
ren.47 I linje med den kanadensiska arkitekturforskaren Sarah Williams 
Goldhagens resonemang avtäcker hon en målsättning med arkitekturen i 
västmarxismens och existentialismens perspektiv.48 Söderqvist menar att 
den bland annat skulle fungera som en ”väckarklocka” i enlighet med exis-
tentialismens syn på människans behov av att bli medveten om sitt fria 
val.49 Söderqvist kopplar här färg i arkitekturen till begreppet autenticitet. 
Starkt kulörta färger, men också exponerade, så kallade råa och obehand-
lade ytor i till exempel betong, träplank och konstruktionstegel, skulle 
bryta likgiltighet och vanetänkande och därmed påverka människor att 
leva ett mer autentiskt liv. 

Försöken att i fysisk form kommunicera det autentiska är ett starkt och 
politiskt laddat tema i efterkrigstidens arkitektur. Men som den ameri-
kanska arkitekturforskaren William W Braham visar behöver sökandet 
efter en ”naturlig” och autentisk färgverkan inte bara handla om omålade, 
råa ytor eller starka färger. Han ser valet av det autentiska, i motsats till 
det artificiella, också i användningen av traditionella pigment, material 
och metoder samt för att ytterligare tänja begreppet, även i populärkul-
turens färganvändning.50 Därmed skapas genast en kontakt med det som 
den danske konstnären Asger Jorn (1914–1973), i linje med till exempel 
arkitekten och arkitekturhistorikern Erik Lundberg, direkt efter kriget 
beskrev som det genuint folkliga och naturliga, manifesterat i förindustri-
ella kulturers hantverksmässiga former och rika polykromi. Jorn startade 
den så kallade Apollon- och Dionysosdebatten genom sina artiklar i Bygg-
mästaren från och med 1946 och gav ord åt en i Sverige ännu oformulerad 
kritik av funktionalismen i arkitekturen. Jorn såg behovet av polykromi 
som undertryckt och latent i alla tider och i alla folkliga kulturer, en poly-
kromi som kunde få liv bland annat genom ett avvisande av det akade-
miska och intellektuella till förmån för, inte bara historiska källor, utan 
också uttrycken för den samtida populärkulturen.51 Med grund i Marx och 
Engels förde Jorn fram tankar om att alla i grunden är konstnärer. Auten-
ticitetsbegreppet har varit användbart i analysen av en byggnad som Gar-
nisonen, men det är också relevant i förståelsen av färgbehandlingen som 
den fick ett uttryck på Årsta torg (1946–1953).
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urval av byggnadsexempel
Det huvudsakliga byggnadsexemplet utgörs av antroposofernas anlägg-
ning i Järna fem mil söder om Stockholm, under efterkrigstiden utbyggd 
i omgångar. Till detta kommer ett urval av byggnadsexempel, som inte 
behandlas lika ingående. I detta urval fungerar kontorshuset Garnisonen i 
Stockholm (1969–1972) och Huddinge sjukhus (1968–1974) som huvudex-
empel på storskalig och systematiskt genomförd efterkrigsarkitektur. Gar-
nisonen utgör ett exempel på en rumsuppfattning och en gestaltning som 
visserligen erkändes för sina stora kvaliteter, men som man under andra 
hälften av 1970-talet ville orientera sig bort ifrån. Den förekommer som en 
referens i 1970-talets diskussioner om arkitektur och framstår som själv-
klar i redovisningar av det svenska 1900-talets arkitekturhistoria.52 I en 
artikel i Form 1980, ingående i ett specialnummer som specifikt behandlar 
färg i arkitekturen, får Garnisonen representera den föregående periodens 
strukturella förhållningssätt till färg.53 I en presentation i Arkitektur av det 
nya Salénhuset i Stockholm 1979 är en betydelsefull aspekt jämförelsen 
med Garnisonen, där bland annat olikheter vad gäller färg- och material-
behandlingen diskuteras.54 Vårby Gårds kyrka och församlingshem (1975) 
och byggnaden för Statens Institut för Byggnadsforskning i Gävle (1977) 
är vidare valda som uttryck för en arkitekturuppfattning i förändring, där 
färg fick en betydelsefull arena. 

Centrum för antroposofin i Sverige finns i Järna, som gradvis vuxit 
från en liten miljö under 1960-talet till en stor anläggning med kultur-
hus, biblio tek, butiker, undervisning (waldorfskolor samt utbildning inom 
waldorfpedagogik och antroposofisk livsåskådning), restaurang och kafé, 
odlingar, kvarn och bageri, elevhem, bostäder, kontor och ateljéer, sjuk-
vårdsklinik samt verksamhet inom alternativmedicin. Valet att studera 
antroposofin och Järna grundas på det medvetna förhållningssättet till 
färg i arkitekturen och den betydelse som rörelsen fick i debatten om arki-
tektur under 1970-talet. I denna debatt deltog antroposofin aktivt som ett 
alternativ genom bland annat utställningar, publikationer och kursverk-
samhet. Återkommande är de referenser till hur arkitektstudenter, både 
svenska och utländska, ”vallfärdade” till Järna för ett alternativ och en 
inspiration. Tekniska högskolan i Stockholm hade ett kontinuerligt sam-
arbete med antroposoferna i Järna, som omfattade kurser, studiebesök och 
gästföreläsningar, till exempel av antroposofer som Arne Klingborg och 
Fritz Fuchs.55 Detta implicerar också en grundläggande påverkan som är 
långt djupare och sträcker sig över en längre tidsperiod än den här under-
sökningen kan omfatta. 

Medan Garnisonen representerar det statliga initiativet i byggan-
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det, och uppfördes för att inhysa en stor, offentlig förvaltning under-
stödd av ett helt politiskt system, utgör Järna tvärtom ett litet och indi-
viduellt alternativ på landet, utan större ekonomiska förutsättningar 
eller någon allmän politisk sanktion i det svenska samhället. Båda har 
dock bidragit till 1970-talets arkitekturhistoria som exempel på fram-
trädande och uppmärksammad svensk arkitektur. Färg i arkitekturen 
fick i båda fallen en stark och aktiv roll.    

Järnaanläggningen i sin enklav på landsbygden har uppenbarligen 
andra förutsättningar när det gäller exteriör färgsättning än en byggnad 
vid en gata i staden. Trots detta kan det framhållas att båda exemplen 
utgör betydelsefulla inslag i 1970-talets diskurs om färg i arkitekturen. 
Förhoppningsvis kan mångfalden av förekommande exempel bidra till 
ett giltigt urval – både som referenser i diskussioner och som huvud-
föremål i rena beskrivningar av det byggda. 

Kontorshuset Garnisonen och Huddinge sjukhus har studerats som 
exempel på en statligt understödd arkitektur med förankring i den repre-
sentativa demokratin. Byggnaderna är exempel på säkert finansierade 
och storskaliga former av samhällsbyggande – och skulle kunna liknas vid 
hegemoniska strukturer. Det sammanhang i vilket Garnisonen och Hud-
dinge sjukhus ingår, är relativt erkänt och kan i viss mån bli ”osynligt” för 
en betraktare. Utan viss uppmärksamhet kan därför vissa förutsättningar 
bli väl självklara. 

Järnaanläggningen och antroposofin å andra sidan fungerade som ett 
alternativ i 1970-talet med uttryck som väckte nyfikenhet och förundran, 
i viss mån ifrågasättande. Det framstår fortfarande som ett alternativ i det 
svenska samhällssystemet. Kontinuiteten från grundaren Rudolf Steiners 
tänkande till dagens svenska antroposofi kan uppfattas som stark. Utrym-
met för antroposofins historia är valt för att på ett någorlunda rättvist 
sätt belysa antroposofisk färguppfattning i ett historiskt perspektiv. Med 
ökande kunskaper om antroposofins arkitektur- och färguppfattning kom-
mer också en förståelse, som förhoppningsvis kan bidra till att angrepps-
sättet inte ”exotiserar” alternativet alltför mycket, eller får innehålla en 
oreflekterad fascination inför det obekanta. Sammantaget innebär detta 
ett medvetande om exemplens olika sammanhang. 

avgränsning och källkritik
Med utgångspunkt i frågeställningar och hypotes samt materialets karak-
tär har det varit relevant att dela in studien i två perioder. Den första perio-
den, 1968–1975, kännetecknas främst av identifiering av en problematik. 
Den andra perioden, 1976–1983, reflekterar framför allt sökande efter lös-
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ningar. Trots uppdelningen av materialet i två delar var inte avsikten med 
valet av skilda byggnadsexempel att de ska företräda respektive period – 
de utgör i stället exempel på medvetet arbete med färg i arkitekturen som 
har relevans för det skede som är i fokus för avhandlingen. 

Debatt och artiklar i tidskriften Arkitektur har fått stor vikt i undersök-
ningen. Arkitekternas egen tidskrift för arkitekturfrågor var den officiella 
facktidskriften med det stora flertalet arkitekter som prenumeranter och 
läsare, och innehållet kan därmed ha format synen på vad som var inne-
hållet i god arkitektur och hur den skulle se ut. Sannolikt är tidskriften 
Arkitektur det skriftliga organ som hade den mest betydelsefulla rollen för 
arkitekturutvecklingen i Sverige under den studerade perioden. Samtidigt 
är innehållet knappast representativt för det som faktiskt byggdes eller för 
de olika värderingar som arkitektkåren i sin helhet kunde stå för. Debat-
ten i Arkitektur ger prov på en arkitekturdiskurs vars innehåll och grän-
ser det finns anledning att uppmärksamma. Detta innebär till exempel en 
medvetenhet om att kataloghus eller historiska ”pastischer” vanligen ute-
slöts ur raden av presentationer av det nybyggda. Detta förhållande mellan 
högt och lågt i kulturen är extra påtagligt när det gäller färg. Som framgår 
är materialet och de utvalda byggnaderna först och främst att betrakta som 
uppfattade och sanktionerade av en professionell sfär, också ur historio-
grafisk synvinkel. De utvalda exemplen är kända och inte vilka byggnader 
som helst, liksom de tidskrifter som synats och de intervjuer som genom-
förts. Trots detta är avsikten ändå att med hjälp av ett antal tillkommande 
källor, ringa in färgfrågan under svenskt 1970-tal, vilken även inbegriper 
till exempel dagstidningsdebatt, reklam för färg, målarens perspektiv, var-
dagliga interiörer, kataloghus och miljonprogrammets småhus.

Några år i slutet av 1960-talet respektive i början av 1980-talet har 
inkluderats i syfte att ge några år av ”sömsmån” till undersökningen, vil-
ket även kan beskrivas med termen ”det långa sjuttiotalet”.56 1970-talets 
stundande utmaningar inom området färg i arkitekturen belyses genom 
Per G Råbergs synpunkter formulerade 1968, uppmärksammade i 
ingressen. År 1983 började skribenter kunna se tillbaka på 1970-talet 
och – inte minst på grund av att konjunkturen var på väg upp – ana 
en mer ekonomiskt fördelaktig och mer stabil väg för byggandet. 1983 
gav ett antal författare, flera av dem skribenter i Arkitektur, ut boken 
Recent Developments in Swedish Architecture. A Reappraisal som bildar 
ett slags bokslut över 1970-talet. De två översikterna Arkitektur i Sverige 
1973–1983 och Arkitektur i Sverige 1984–1989 (Hultin, Caldenby, 1983 res-
pektive Hultin, 1989) har brytpunkten 1983–1984. 

En samtidshistorisk undersökning innehåller ett antal utmaningar 
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som bland annat har att göra med intervjuer. Vad betyder det för en 
undersökning av detta slag att det finns starka föreställningar om vad som 
hände under 1970-talet, till exempel genom dem som faktiskt ”var med”? 
Historikern Martin Wiklund poängterar de många berättelserna om 1970-
talet som existerar sida vid sida, bland annat med hänvisning till i efterhand 
uppbyggda, kollektiva identiteter.57 Ett problem kan också vara närhets- 
och beroendefrågan som kan finnas i relation till informanter. Informa-
tionen som ges i intervjuerna kan dessutom vara färgade av efterhands-
kunskaper.  Utmaningen i samtidshistoriska undersökningar är att histo-
rien ligger så pass öppen och fortfarande består av en komplex helhet där 
många röster vill föra fram sin version av förloppet. 

Närhetsproblematiken kan också bli aktiv i frågan om begreppet post-
modernism. Begreppet framfördes för första gången i den svenska arkitek-
turdebatten under 1970-talets slut och har både då och senare vida ifrå-
gasatts och diskuterats.58 Min avsikt har varit att undvika applikationen 
av begreppet postmodernism och låta material och tolkning tala i egen 
sak – kanske som grund för vidare kopplingar till och reflektioner kring 
1970-talets brytningsskede.

Avhandlingen fokuserar på färgfrågan som den behandlades i nybyggan-
det, och de byggnader som tas upp är generellt uppförda under 1970-talet. 
Det betyder att utvecklingen av färganvändningen inom byggnadsvården 
och restaureringstekniska aspekter på färg inte får samma belysning. Det 
innebär dock inte att dessa perspektiv helt saknas. De ansträngningar som 
gjordes inom byggnadsvården var en integrerad del av frågans behandling 
i nybyggandet under 1970-talet. 

När det gäller antroposofin innehåller den en skolningsväg i ”andeve-
tenskap” som är esoterisk. Inom antroposofin finns en stark och levande 
tradition att hänvisa till grundaren Rudolf Steiners liv och verk. Steiner 
utvecklade tankegångar som rör jordiskt liv och planeternas historia och 
betydelse i det stora hela, vilka är mycket komplexa och för en icke-antro-
posofiskt skolad person direkt märkliga. Man kan säga att oförmågan att 
begripa beror på att vi är ”ofrånkomligen moderna, vilket innebär avmy-
tologiserade och upplysta”.59 I det som Lejon i sin avhandling kallar ”den 
antroposofiska humanismen” finns dock en stark dragningskraft i aktu-
ella frågor av idag – till exempel den oförtröttliga strävan mot ett hållbart 
samhälle.60 Vissa dimensioner av den antroposofiska färguppfattningen 
kan således ha förlorats eller missuppfattats betraktade ur ett strikt esote-
riskt perspektiv, i vilket färgernas väsen för det allra mesta är osynliga för 
en oinvigd. Det gäller till exempel människans olika auror och tankefor-
mernas färger. 
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Begrepp
Arkitektonisk polykromi 
Svenska akademins ordbok understryker det självständiga anslaget i 
begreppet polykromi: ”förhållandet att vara dekorerad i flera (rena, kon-
trasterande) färger (som icke avse att ge ett naturalistiskt intryck)”.61 I 
övrigt förklaras ordet polykrom och polykromi med ”mångfärgad”, ”färg-
rik” respektive ”färgläggning” och ”färgrikedom”. Orden förekommer från 
och med 1870-talet i relation till porslin (1879), kyrkokonst (1903), glas-
målningar i kyrkor (1902), skulpturer (1897) men även som beskrivning 
av ”(delar av) byggnadsvärk”. När begreppet polykromi används i avhand-
lingen understryker det färgernas kraft och medskapande, kulturella bety-
delse. En viktig källa till begreppets utbredning i arkitekturhistoria är stri-
den om den grekiska tempelarkitekturens polykromi där föreställningarna 
om en vit antik, grekisk skulptur och tempelarkitektur började ifrågasät-
tas i början av 1800-talet.62 Teoretikern och läraren vid École des Beaux-
Arts Quatremère de Quincy gav 1815 ut en skrift med en rekonstruktion av 
den grekiska skulpturen Jupiter Olympos med polykrom bemålning vilket 
skapade debatt.63 Den tyske arkitekten och teoretikern Gottfried Semper 
(1803–1879) deltog i detta meningsutbyte och framställde en uppfattning 
om färg som ställde nyklassicismens vita, strama arkitektur mot den poly-
kroma antika arkitekturen. Semper såg inte den målade ytan som dekor, 
utan som kulturhistoriskt och arkitektoniskt integrerad i byggnadsver-
ket.64 Semper fick en stor betydelse i berättelsen om färganvändning i arki-
tekturen. Hans tankegångar förnyade synen på arkitektonisk polykromi – 
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.65 Arkitekturteoretikern John Ruskin (1819–1900) 
behandlade i The Seven Lamps of Architecture (1849) färgens relation till 
formen. Som en konsekvens av att Ruskin framhöll naturens färger som de 
ideala föredrogs polykromi som ett resultat av stenens egna färger. Begrep-
pet strukturell polykromi har använts framför allt om nygotiken, där kon-
struktiva element underströks genom färg(ade material). 

Arkitektonisk polykromi behöver inte nödvändigtvis betyda att enstaka 
hus har mångfärgade exteriörer, även om så är fallet med till exempel Årsta 
torg. Flera hus i Järnaanläggningen har fasader och tak i en enda kulör (som 
t ex det blå Eurytmihuset med fasader och tak i så gott som samma kulör för 
att uppnå ett skulpturalt utseende). En gatulänga innehåller för det mesta 
byggnader som var för sig endast har en eller två dominerande kulörer. 
Helheten av en anläggning, en färgplanerad gatubild eller en enskild bygg-
nads exteriör och interiör kan dock vara exempel på polykrom behandling 
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av arkitekturen. Begreppet polykrom signalerar ett påfallande medvetet 
användande av flera färger. Järnaanläggningen ger exempel på polykrom 
arkitektur, vilket innefattar både exteriörer och interiörer. Begreppet Färg 
i arkitekturen används i mer allmänna termer i avsikt att precisera och lyfta 
fram färgens roll i arkitekturen. 

Begreppet färgbehandling ska reflektera det medvetna valet där färger 
används i relation till andra färger, som även inkluderar själva färgbära-
ren (t ex val av bindemedel som olja, kalk, plast eller effekter i till exempel 
glas). Färgbehandling innebär en relation mellan färger behandlade i en 
professionell process som inte är avgjord förrän intentionen så långt möj-
ligt är genomförd. Begreppet färgbehandling beskriver också val av mate-
rialeffekter där färgen inte appliceras som en yta, som i sten, betong, textil, 
tegel, trä etc. Färgsättning implicerar på ett annat sätt en distans – färgerna 
”sätts” med hjälp av en provlapp eller ett nummer, själva valet är därmed 
träffat och slutresultatet i liten grad möjligt att påverka. 

Undersökningen koncentreras på färgens kommunikativa, menings-
fulla och visuella funktion med rumsliga aspekter. På detta följer också 
en viss avgränsning gentemot färgmaterialets uttryck och betydelse, 
det vill säga till exempel huruvida färgen är ett täckande lager i form av 
målarfärg, eller om den är inneboende i materialet (betong, tegel, trä). 
Färg förknippas oftast med en yta som medvetet valts att appliceras på ett 
underlag. Begreppen arkitektur och färg skiljdes åt under modernismen, 
där färg blev något adderat som i förlängningen inte innefattades i begrep-
pet arkitektur.66 Ett ifrågasättande av denna inställning till förhållandet 
mellan konstruktion och yta finns idag i begreppet ”architectural flesh”, 
vilket är en kommentar till det vanliga ”architectural skin”.67 Distinktio-
nen mellan struktur (konstruktion, kärna) och yta (hud, kläder) finns i all-
mänhet implicit i synen på arkitektur under modernismen. Detta gör det 
möjligtvis enklare att skilja ut den målade, eller på andra sätt adderade, 
färgens roll i en studie av efterkrigstidens arkitektur. Det valda angrepps-
sättet har dock inte, i detta avseende, varit så ensidigt. Även till exempel 
omålat trä eller den grå ”icke-färgen” i betongen har ett färguttryck som 
ofta är medvetet valt. En rik verkan kan också uppnås med färgerna hos 
skilda stensorter eller tegel. Distinktionen i valet mellan färgade material 
och färg som en yta, i till exempel målarfärg ur en burk, är i efterkrigsti-
dens arkitektur särskilt betydelsefull i relation till de avsnitt som behand-
lar konstans (hållbarhet) och valet att uttrycka primitivism i arkitekturen. 
Detta klara avståndstagande från en extra tillkommen yta är naturligtvis 
just här extra betydelsefull för tolkningen, men byggnaderna har färger 
likafullt – vilka kan uppfattas symboliskt och visuellt. I texten kan distink-
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tionen förekomma, men då syftet bland annat är att tolka symboliska sam-
manhang är avsikten att i begreppet färg lägga in betydelsen av den kulör 
som vi ser – oavsett om den är bunden till en applicerad målarfärg eller 
inneboende i andra byggmaterial. 

Disposition
Avhandlingen är uppdelad i sex kapitel. Efter det inledande kapitlet upp-
märksammas i kapitel två, förutom olika aktörers perspektiv på färgfrågan, 
färgens funktion, roll och betydelse i arkitekturen under perioden 1968–
1975. I kapitel tre tolkas färgbehandlingen av storsjukhuset i Huddinge och 
kontorshuset Garnisonen i Stockholm. Kapitlet avslutas med ytterligare 
ett exempel mitt i 1970-talet, Vårby Gårds kyrka och församlingsgård, vars 
medvetna färgbehandling väckte reaktioner och illustrerar aspekter på 
arkitektonisk polykromi.

Kapitel fyra behandlar svensk antroposofi och färguppfattning. Det 
inleds med exempel på receptionen och betydelsen av det antroposofiska 
alternativet i Sverige under 1970-talet. I syfte att teckna en kortfattad bak-
grund till antroposofin i Sverige följer en tillbakablick på tidiga modernis-
tiska idéer om polykromi och arkitektur. Kapitlet fortsätter i en presenta-
tion av grundaren av antroposofin, Rudolf Steiner, Goetheanum i Schweiz 
samt en kort beskrivning av några betydelsefulla personer inom den 
svenska antroposofin. Därefter följer ett försök att ringa in några betydel-
sefulla drag i antroposofins färg- och miljöuppfattning. Kapitlet avslutas 
med en genomgång av förhållningssätt och tolkning av färganvändningen 
i Järna, speciellt vad gäller tre av byggnaderna i Järnaanläggningen; Euryt-
mihuset, Biblioteket och Almandinen (1973–1974). 

Kapitel fem behandlar åren 1976–1983 och visar på förändrade uppfatt-
ningar om färg i arkitekturen jämfört med den första delen av 1970-talet. 
Även här är iakttagelserna indelade i teman som exemplifierar färgens bety-
delse, roll och funktion. Kapitlet avslutas med en reflektion kring situatio-
nen i början av 1980-talet, när antroposofin som alternativ normaliserades 
i den svenska arkitekturdiskursen, samt en betraktelse över de symboliska 
betydelserna av grå och rosa färger i arkitekturen under efterkrigstiden.  

Avhandlingen får i kapitel sex en avslutning med en diskussion av några 
viktiga resultat, det vill säga en analys av färgens roll och betydelse i den 
svenska 1970-talsarkitekturen med utgångspunkt från den uppställda 
hypotesen. Avslutningen relaterar även till några resultat i licentiatav-
handlingen Dionysos på Årsta torg – färgfrågan i svensk efterkrigsarkitek-
tur (2006), vilket genererar en diskussion om vad fenomenet färg i arkitek-
turen kan berätta om den svenska efterkrigstiden.
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LYCKLIGA GATAN MED FÄRG? 
MOTSTÅND MOT DET GRÅ 1968–1975

Av stor vikt för berättelsen om 1970-talets diskussion och bruk av färg i 
arkitekturen är förhållandet mellan högt och lågt i kulturen – och friktio-
nerna däremellan. Ett socialt spel kan identifieras, som handlar om hur 
människor försöker påverka och förändra genom att ge uttryck för olika 
värderingar och estetiska ideal utifrån olika positioner. I inledningen refe-
rerades till händelserna i San Francisco 1967 och det uttryck i färg som 
ungdomsrevolten kunde få i syfte att manifestera en protest och presen-
tera alternativa livsstilar i förhållande till samhällets etablissemang. I det 
följande är avsikten bland annat att presentera några exempel på ifrågasät-
tande av det svenska samhället och dess arkitektur, vilket kunde uttryckas 
med hjälp av färg. 

De professionella, ekonomiska och byggindustriella preferenserna för 
grå betong och fabriksfärdiga tegelfasader blev allt svårare att legitimera 
inför brukarna i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.1 Många hade 
fått nog av grå betong (eller bilden av att allt var i grå betong) och det grå 
sågs som en symbol för överhet, storskalighet och standardisering.2 

Färg, gärna starka och klara kulörer, efterfrågades därför som ett tecken 
för motstånd och protest. Som vi ska se väckte denna efterfrågan ett pådri-
vande intresse hos färgfabrikanter och i målarfack, eftersom det sanno-
likt kunde gynna deras intressen, till exempel i form av ökad produktion, 
marknadsandelar, försäljning och arbetstillfällen för medlemmarna. 

Som ett exempel på motståndet mot grå omgivningar kritiserades stu-
dentboendet Sparta i Lund: ”Gud så grått”. ”Varför accepteras inte män-
niskors behov av färger, grönska och måttliga dimensioner som en själv-
klarhet av arkitekt och beställare?”3 Ett annat exempel är en artikel med 
rubriken ”Varför gråaste grått?”, där författaren pläderade för mer färg i 
stadsmiljön genom att trafikramper och fasader snabbt kunde förses med 
”fästande och lättsprutade” kulörta färger.4 Tord Bæckström, som hade 
en stående rubrik i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning under rubriken 

Bilden av den grå betongförorten. Tensta i Stock-
holm. Skäftingebacken sedd från Hagastråket. 
Foto Per Skoglund, Stockholmskällan.
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”Om hus”, uppmanade också till mindre grått. Han undrade 1968 vart fär-
gerna överhuvudtaget blivit av: ”Det mesta som byggs just nu får fasadbe-
klädnad av det man kallar frilagt stenmaterial”.5 Han går husesyn bland 
rivningsmassor och den nya, framväxande bebyggelsen i Masthugget. ”Det 
hela verkar mycket rationellt genomtänkt./…/Korrekta och sobra byggen, 
direkt från ritbordet./…/Det är gjort helt utan fantasi, utan tillstymmel-
sen till ett leende.” Här syns visserligen en förståelse: ”En stadsplanerare 
kan naturligtvis inte hänfalla åt sentimentala känslor när han planerar för 
sanering och nybebyggelse.”6 Men när han tittar på de tillfälliga byggba-
rackerna i blått, orange och grönt uppfattas de som ett välkommet avbrott. 
”Göteborg, koloristernas stad, borde väl kunna bjuda andra färger än beige 
och grått i stadsbilden ovanför hamnens livliga brokighet.” 

Studenthemmet Sparta i Lund (1970). Betongfa-
saderna är övermålade i en gröngrå kulör. Foto 
Gunilla Svensson arkitektkontor, 2011. 
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Ett exempel på hur färgfrågan kunde ingå som en strategi i ett motstånd 
mot den samtida arkitekturen var juristen Ulf Cervins uppmaning till folk 
att i protest överklaga färgsättningar av nya bostadsområden.7 Han visade på 
hur enskilda ”satt hårt mot hårt” och överklagat arkitektens färgförslag. Cer-
vin pekade på en undersökning där det de senaste 15 åren i 25 fall överkla-
gats i färgsättningsfrågor. I alla fall utom två vann den enskilde. Avslutnings-
vis pekade han på hur den enskildes intressen borde beaktas precis som det 
står i byggnadslagen: ”beakta såväl allmänna som enskilda intressen”. Att få 
bestämma färg kunde därmed bli detsamma som en motståndsåtgärd, vilken 
åtminstone symboliskt skulle kunna minska känslan av maktlöshet. 

Allmänheten fick tillfälle att uttrycka sitt missnöje med grå omgiv-
ningar när Svenska Dagbladet 1969 inbjöd till en tävling där läsarna upp-

Nybohovstävlingen. Ur Svenska Dagbladet, Sön-
dagsbladet 19/10 1969. Överst förslaget ”Rosa 
stad” av Fr. M. Hartelius (ej belönat). Därunder 
belönat förslag av elvaåriga Maria Söderström.
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Egenhändigt målade fönster stod i 
bjärt kontrast till det långt gångna 

förfallet. Bellmansgatan, Stock-
holm. Foto SSM, 1970-talet. 
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manades att sätta färg på bostadsområdet Nybohov. Detta stora bostads-
komplex, beläget strax söder om Stockholms innerstad, kallades för ”den 
väldiga grå klumpen”.8 Ett annat adjektiv som användes var ”musgrå” 
samt att ”Alla våningar i Nybohov har fått samma grådaskiga tapeter”. 
200 förslag kom in till tävlingen och ingen åtskillnad gjordes mellan pro-
fessionella och amatörer. SvD konstaterade menande att de nominerade 
inte alls bestod av bara professionella. Så bekämpades till exempel det 
”grå och ledsamma” av Annika Ekblad, 11 år, som länge undrat varför 
Nybohov blivit så trist. Hennes förslag var ”färgsprakande” och ”hela 
familjen Ekblad har gripit till penslar och färg och målar nu på varje ledig 
stund. I glada soliga färger.”9 

Det fanns dock en reflekterande sida av tävlingen med en oro för att 
stadsmiljön skulle förvandlas till ett alltför färgsprakande ”tivoli”.10 Svenska 
Dagbladets skribent i arkitekturfrågor, Ulf Hård af Segerstad, kommente-
rade processen med rubriken ”Att måla hus är ingen privatsak”.11 I kom-
mentaren anförde han Årsta torg som ett gott och professionellt exempel 
på modern arkitektur med färg, där bröderna Ahlsén hade fäst ”uppmärk-
samheten på färgens möjligheter att berika vår miljö”. Hård af Segerstads 
tillbakablick sammanfattades med konstaterandet att det behövs ”mer 
kunskap om färg i miljö”.

Nybohovstävlingen är ett exempel på hur den professionella yrkeskå-
ren, inkluderande byggindustrin, kunde få officiell folklig kritik för oför-
mågan att möta behovet av mer och andra färger. Den grå, förment neu-
trala ”icke-färgen” fick stå som en symbol för arkitekturens misslyckande 
i relation till brukarna. Grå var den omålade betongens färg, och grå var de 
tapeter som täckte väggarna i allmännyttans bostadsbestånd. Begreppet 
”kommunalgrå” blev allmänt och fick i hög grad representera situationen.12 
Grå var också de nedsmutsade och vittrade fasaderna på den äldre bebyg-
gelsen, där de stod i väntan på ”totalsanering”, det vill säga rivning. Ganska 
snart fick därför färg en roll i protesten mot misskötseln och rivningarna av 
stadens äldre byggnader. I stadens spontant bildade byalag protesterade de 
boende mot stadsförstörelsen och tonen blev tidvis desperat: ”De dödar ju 
faktiskt en bit av oss när de river hus”.13 Att de smutsigt bruna, grådaskiga 
och förfallna fasaderna blev målade i märkbara kulörer var långt viktigare 
än vilka kulörer som valdes.

Fabrikanter och målare tar temperaturen på samtiden
1970-talet var en omvälvande tid i färgindustrin och efterhand lanserades 
färger i dittills otänkbara kulörer.14 Starka färger fanns att få för allt från 
fasadplåt till heltäckningsmattor. Yrkeskunniga målare bröt alltmer sällan 
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Annonsen ur Arkitektur 1973/9 spelade på 
en upplevd känsla av maktlöshet i förhål-
lande till byggande och närmiljö.

En annons med förslag till behandling av 
Skeppsbron i Stockholm. Arkitektur 1974/4. 

färger på platsen och det fanns därför inte längre möjlighet för arkitekten 
att påverka färgvalet in i det sista. Istället utvecklades flera olika färgkartor, 
många lanserade av tillverkarna själva. Ingen av de färgkartor som använ-
des under 1970-talet fick dock någon självklar ställning på marknaden.15 
Den första utgåvan av Målarmästarnas färgkarta kom 1962 i regi av Målar-
mästarnas riksförening. Färgkartan utarbetades delvis med hjälp av färg-
konsulten Gösta Pettersson i Södertälje och den kompletterade arkitekt 
Sven Hesselgrens färgatlas från 1952. 16 1979 introducerades Natural Color 
System (NCS), ett resultat av mer än ett decenniums forskning utförd av 
ekonomen och färgforskaren Anders Hård, fysikern Gunnar Tonnquist 
och psykologen Lars Sivik. NCS färgatlas, som också blev svensk standard 
1979, marknadsfördes av Skandinaviska Färginstitutet och blev efterhand 
internationellt erkänd.17 

Tendenser i det tidiga 1970-talet till en ökad efterfrågan på färg kom-
mer kanske klarast till uttryck genom att färgfabrikanterna registrerade ett 
behov och ett symbolvärde. Men även i Målarmästarnas Riksförenings tid-
skrift Målaren drevs aktivt önskemål om nya, ”friska och klatschiga” färger 
i stadsmiljön.18 I en kommentar i Målaremästarnas tidning Målaren hänvi-
sades till Köpenhamn och Nyhavns ”härliga färgupplevelse”.19 Där var det 
kraftigt målat kring butikerna och i bottenvåningen till fröjd för förbipas-
serande. Den ”grå gatan” skulle med ens förvandlas till ”Lyckliga gatan”!  
Här visades enligt kommentaren hur ägarnas ”omsorg om huset” gestal-
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tades genom nymålade fasader i kraftiga färger. I tidningen frågades var-
för inte bottenvåningarna kunde målas i ”brytande kulörer” även hemma 
hos oss? De grå, ”sjuka” omgivningarna där ”arkitekter eller byggherrar 
fått betong på hjärnan” kunde, enligt ett inlägg i Målaren, botas genom att 
färgpytsar, penslar och rollers kom till var mans användning i gathörnen.20 
Istället för ”Måla på lördag”, ett upprop som myntades i reklamen från 
färgtillverkarna Alcro under 1950-talet, skulle det bli en jättemanifesta-
tion: ”Måla om din stad på en vecka!”21 Budskapet kommer igen i Målaren 
då signaturen Håberg skriver 1974: ”Många gånger har jag, när jag vandrat 
genom mitt cementgråa stadskvarter, önskat att jag med en jättestor pen-
sel kunnat måla om alla hus i illande röd färg. Varför jag valt rött är svårt 
att säga – kanske därför att det är ilskans färg.”22

Fabrikanterna av färg stod för en allt starkare produktutveckling, bland 
annat i vissheten om att färg, och rätten att bestämma färg, fått en roll 
som motstånd och protest. Nedan följer en genomgång och en analys av 
reklambudskap om färg i Arkitektur ca 1971–1976, budskap som företrädes-
vis publicerades med färgtryck, vilket i övrigt är tämligen ovanligt.  Till en 
början handlade annonser från produktföretagen om genomfärgade eller 
fabriksfärgade produkter. Senare dyker annonser upp som marknadsför 
målarfärg (till exempel nyutvecklade typer av plastfärger) – bland annat 
för renovering av äldre fasader. 

Bayer Kemi AB inbjöd 1972 till en tävling, ”Farbig bauen – farbiger 
leben”, med syftet att öka användningen av mångfärgade (och genomfär-
gade) byggnadsmaterial i arkitekturen.23 Detta för att ”få en välgörande 
omväxling bland de annars enformigt grå kalk-, cement-, och asfaltbundna 
byggnadsmaterialen”. Ett annat företag (Mosaikbolaget i Örebro AB) såg 
också en möjlighet för sina produkter i färg och menar i en serie annonser: 
”Håll med om att arkitekturen i det här landet lider av en färglös blekhet 
som inte gärna kan vara eftertankens!” samt ”Lyssna till våra miljö- och 
bostadsexperter som ropar efter mera färg. Därför att färg gör det grå gla-
dare och hela vår boendemiljö mänskligare.”24

Senare understryker Nordsjö i sin annons hur arkitekten kunde få ”fritt 
val” och ”det är du som bestämmer färgen” när det gällde kulör på laminat 
som eldsäkra asbestytor.25 En annonsör valde att illustrera sin reklam för 
kolorerade eternitfasader med en tecknad, grotesk djurbild och rubriken 
”Kameleonten är ett kräldjur, Granul är en fasadskiva – Vad har de gemen-
samt? Färgvariationer utan gräns!”/…/ ”Lekande lätt tar Ni ut just den färg, 
omgivning och miljö fordrar.”26 

Även brukarnas önskemål om att på något sätt få bestämma i samhälls-
byggandet tilltalade färgfabrikanterna. Nordsjö inledde sin annons med 
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Visby polishus fick brännlackerade aluminiumfa-
sader i ljusblått, klarblå fönster och rosa dörrar. 
Arkitekter Gunnar Landberg och Mart Uusma. 
Bild ur Arkitektur 1973/8. 
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”Att få bestämma färgen på sina egna väggar är väl det minsta man kan 
begära som bostadskonsument”.27 Nordsjö drar resonemanget ännu längre 
genom att hävda att rätten för den enskilde att välja färg handlar om ”män-
niskans behov av identitet” samt att ”människornas initiativförmåga och 
skaparglädje dödas av förbud och färdiga lösningar”. Färg sammankopp-
lades också med hur ”vanliga människors åsikter – istället för utredningar 
– bokstavligen bygger upp ett mänskligare samhälle.” 

Målarfärg för fasader marknadsfördes således på ett högt plan: För 
Tex-Cotes plastfärger heter det till exempel ”från rivningsdom till kultur-
gärning.”28 Företagets färger skulle användas eftersom ”Hos folk i allmän-
het är det av intresse att hålla kvar känslorna från en epok av lycka.” Före-
målen för målning med ”Tex-Cote fasad” eller Nordsjö silikatfärg var äldre 
bebyggelse.29 

I en annan annons heter det att arkitekten kan ”Ge naturen lite färg till-
baka”.30 Annonsörerna skriver om att funktionen visserligen kommer i för-
sta hand, men att som ”Miljöfaktorer är färgerna väsentliga för trivseln”. 
Den plastbelagda stålplåten fanns att få i sju tåliga och kemiskt resistenta 
färger. Färg ”för miljöns skull” (och här har ”miljö” en annan betydelse än 
idag) erbjuder också företaget Gränges som tillverkade lackade alumini-
umfasader: ”Det här landet behöver mera färg på fasaderna.”31 

Möjligheterna att få fabriksmålade material som fasadbeklädnad 
ökade vilket också gjorde att arkitekter valde färg. Det gällde till exempel 
Visby polishus (Gunnar Landberg, Mart Uusma) som fick aluminiumfasa-
der brännlackerade i ljusblått, klarblå fönster, rosa dörrar och metallpar-
tier samt klargröna inredningsdetaljer. Falkenbergs polishus (Landberg/
Holst) hade fått bruna fasader i ”plankorrugerad, trögrostande stålplåt” 
med fönster i röd lackfärg.32 Marknadsföringen av dessa produkter beto-
nade underhållsfrihet och beständighet. Hållbarheten var en viktig faktor 
för många byggare och arkitekter, i motsats till den målade ytans föränder-
lighet. En annons för stålregelväggar i Arkitektur 1973 kan möjligen illus-
trera vilka krav som ställdes på arkitekturens ytor: ”Slagtålig”, ”obrännbart 
ytskikt”, ”färdigmålad på fabrik” med ”låga underhållskostnader”.33 

Senare, 1977, är det möjligt att rädda en byggnads framtid genom att 
klä in huset i ”DOBEL – den plastbelagda, ’färdigmålade’ stålplåten” och 
samtidigt tilläggsisolera: ”det finns en rad profiltyper och färger att välja 
bland”.34 I reklam för byggplåt interiört heter det: ”Trivseln på arbets-
platsen kan vara en fråga om färg”.35 Påståendet om färgens förmåga att 
förändra både samhälle och miljö är dock inte så tvärsäkert som tidigare 
under decenniet, och annonsören avslutar försiktigt i ”Färg kan skapa 
stämningar, göra det lättare eller tråkigare att jobba.”36 
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Annonsernas budskap ändrade således karaktär med tiden. Från att 
främst ha understrukit hållbarhet och kvalitet, övergick fabrikanterna med 
början åren 1971–1972 till att betona känslomässiga värden. Detta föränd-
rades återigen omkring 1976. Då återgick annonseringen för färg, om den 
alls förekom, till en mer saklig och fokuserad redovisning av materialens 
egenskaper. Denna förändring handlade bland annat om en mer kritisk 
attityd till nya färgmaterial på äldre puts och trä – skador hade observerats 
på fasader som målats med de täta plastfärgerna.37 En inte helt ogrundad 
slutsats, som också kommer att diskuteras i samband med genomgången av 
andra hälften av 1970-talet, är att färgfrågan till slut kom att omfattas mer 
professionellt, till exempel genom det ökade intresset för byggnadsvård 
och stadsmiljöns helhet. Det fick till följd att reklamen inte kunde fortgå 
som tidigare – den skulle helt enkelt inte nå fram till läsaren av Arkitektur. 
Detta uppfattades i sin tur av färgfabrikanterna.   

Även Målarmästarnas riksförening insåg så småningom att färg i stads-
miljön var en angelägenhet med många bottnar, och 1974 beställdes en 
utredning om hur färgsättningsprocessen fungerade i byggbranschen.38 
Avsikten var att peka ut problematik och åtgärder inför framtiden. De fyra 
arkitekter som stod bakom undersökningen, Kristina Enberg, Åke Sved-
myr, Karin Fridell och Henrik Wannfors, identifierade en fara i ”att vi inte 
behärskar kulörerna, styrkan och intensiteten. Detta skulle kunna leda till 
ett bakslag, att vi återigen blir rädda för färg och får en ny era av kommu-
nalgrått”.39 Undersökningen ledde bland annat fram till att Målaremästar-
nas riksförening skapade en färgsättningstjänst från och med 1975 där de 
fyra arkitekterna ingick.40 

Färg och förändring
Under 1960-talets slut användes det gränsöverskridande uttrycket ak tioner 
för att beskriva företeelser som bland annat utmanade vardagens rum.41 En 
grupp kallades för Aktion Samtal och bestod av barn, ungdomar och vuxna 
som tillsammans förändrade innergårdar, rev murar och stängsel och 
ockupe rade lekplatser med hjälp av gamla möbler, rivningsvirke, bensin-
fat och bildäck. Aktionerna gällde motstånd mot vad som beskrevs som ett 
expertvälde och ett passiviserande samhälle och kampen inriktades på att 
aktivera människor och den vardagliga stads- och livsmiljön. Fortsättnings-
vis genomfördes till exempel aktionen Alternativ jul i samma anda vilken 
slutade med att bostadslösa ockuperade Konstfack under en vecka samt 
Alternativt Samhälle som tågade mot stadshuset i en demonstration, bland 
annat med paroller om livsmiljön på agendan.42 Kollektiv bildades i sta-
den och ute på landsbygden som ett svar på önskemål om alternativa livs-
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stilar. Ett helt samhälle med dessa förtecken skapades genom den danska 
fri staden Christiania på ön Christianshavn i det inre av Köpenhamn. Miljön 
fick präglas av egenrenoverade, tidigare militära byggnader och ett fantasi-
fullt och ofta färgrikt självbyggeri. De boende ställde sig här helt utanför det 
etablerade samhället, vilket väckte intresse också i Sverige.43 

Konstnärer framförde tankar om varje människas rätt att påverka och 
förändra sin omgivning med hjälp av färg. Ett exempel på en reaktion från 
konstnärer mot den samtida arkitekturen var utställningen Berika Miljön 
på Galleri Carneol i Göteborg och Galleri Heland i Stockholm 1970.44 Konst-
närerna Elvy Engelbrektson, Agneta Goës och Angela Utbult gav konkreta 
förslag till färgsättning, mönster och ornament för utomhus- och inom-
husmiljö för att göra omgivningen ”gladare, lättare och mer mångfacette-
rad”. De uttryckte en maktproblematik där ”några få beslutande organ och 
deras estetiska inställning” bestämde ”vad vi får se eller gå miste om”. För-
utom konstnärers insatser var poängen att även ge människor i allmänhet 
möjligheten att engageras i färgsättningen av sina bostadsområden.45 De 
hänvisade 1971 i en artikel i Arkitektur till folkkonsten och påpekade åter-
igen att fler människor måste få vara med och påverka helheten, genom att 
t ex få måla sin egen dörr eller sin balkong. De standardelement i plåt och 
plast som kom att täcka fasaderna borde också kunna få ”klara och rena fär-
ger” i kombination med mer sobra kulörer i naturmaterial för att förvandla 
bostadsområden så de kunde bli ”praktfulla och lekfulla”. I Berika miljön 
fick färg och konst inta rollen som räddning av befintliga miljöer men också 
som opponent mot en rådande ordning. Elvy Engelbrektson och Angela 
Utbult var sedan med redan på planeringsstadiet i byggandet av Blå staden i 
Backa, Göteborg.46 Konstnärerna valde en medvetet otraditionell färgskala 
med aluminium i blått, starkt gult för parkeringsdäck och bänkar, rött trä, 
rödbruna dörrar och vita balkonger.

I 1970-talet finner vi olika slags drömmar om alternativa vägar bort 
ifrån samhällsbyggandets rationella soliditet. Man sneglade på motsatsen 
till de stora genombyråkratiserade bostadsprojekten. I marginalen i för-
sta numret av Arkitektur 1971 presenterades till exempel ”Piratbostäder på 
Amager”.47 Det handlade om fryntliga danskar som struntade i planering 
och byggrestriktioner och byggde eget på ”Nokken” av vad plank och res-
ter som kunde hittas på den närbelägna soptippen. Här fanns det plats för 
”arkitektoniskt djärva grepp”. Upplevelsen var en oplanerad social sam-
manhållning där ”direktörer och vagabonder” umgicks om vartannat. Ett 
annat exempel på en viss fascination inför det tillfälliga, oplanerade och 
ofunktionella var Simon Rodias torn i Los Angeles.48 Simon Rodia, en immi-
grant från Italien, byggde de höga tornen av stålstänger, trådnät, murbruk, 
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färgade glas, kakel och porslinsbitar samt snäckskal – utan hjälp av maski-
ner. Myndigheterna ville riva ner tornen men de bevarades genom insatser 
från frivilliga ”ingenjörer, arkitekter och advokater”. ”Den verkligt krea-
tiva arkitekturen” eller med ett annat anglosaxiskt uttryck, ”Soft archi-
tecture”, kallades de byggnadsverk som uppfördes av original, entusiaster 
och individualister med hjälp av sopor och andra produkter från överflöds-
samhället. Dessa har alltid funnits, hävdade referenten Viljar Päss i Arki-
tekturs avdelning för ”Tidskriftsnytt” och menade att vanliga människors 
möjligheter att sätta sin prägel på boendet har minskat, då ”bostaden med 
tillbehör i allt högre grad produceras som konsumtionsvara i stora serier 
och dess utformning bestäms av anonyma specialister vilkas mål enbart är 
att maximera profiten.”49 

I syfte att ifrågasätta rådande strukturer kom upplevelser som inte var 
planerade och kontrollerade av en överhet att understrykas, till exempel 
den spontana leken. Huizingas bok om ”den lekande människan” (Homo 
ludens, på tyska 1939 och på svenska 1945) dök upp som referens.50 Hän-
visningar till leken var ett välkommet avbrott från samhällsproblemen som 
därmed fick stå tillbaka för ”en direktupplevelse”. Färg kunde i slutet av 
1960-talet och början av 1970-talet spela en roll i efterfrågan på uttryck 
som kunde möta samtidens behov av förändring. Färg som ett lekfullt, kan-
ske tillfälligt och avspänt, inslag i miljön kunde uppvärderas i motsats och 
som komplement till det rationella. Det många menade saknades i situa-
tionen var en individualism i subjektiva upplevelser. 

Färg och byggnadsvård
De massiva rivningarna i stadskärnorna hade väckt indignation, och bygg-
nadsvård, arkitekturhistoria och kulturvård blev ämnen som diskuterades. 
Från mitten av 1960-talet drev Konsthögskolans arkitekturskola, under 
ledning av professorerna Göran Lindahl och John Sjöström, en allt star-
kare inriktning mot bevarande- och förnyelsefrågor.51 I Göteborg uppstod 
en liknande kraftsamling genom centrum för byggnadskultur samt insti-
tutioner vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet (kul-
turvård). 

Trästaden med sin målade panel, men även landsbygdens trähus blev 
föremål för flera undersökningar, och 1970-talet inleddes med Den nor-
diska trästaden, ett stort forskningsprojekt om bevarandeproblem initie-
rat av ICOMOS och de nordiska riksantikvarierna.52 En del av detta blev 
Ove Hidemarks och Göran Månssons redovisning av praktiska erfarenhe-
ter från ombyggnader av äldre trähus, varav stadskvarteret Björnen i Jön-
köping var ett.53 När det gällde fasaderna framhöll de vikten av att värna 
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om varje tidsepoks bidrag till en färgvariation i staden, och utfärdade sam-
tidigt en varning för samtidens tendens att i behovet av starka och klara 
färger ”måla sönder” arkitekturen.54 Hidemarks restaurering av Skoklos-
ters slott blev betydelsefull, liksom hans bidrag till byggnadsvården genom 
Så renoveras torp och gårdar, första gången publicerad 1973 och därefter i 
otaliga upplagor.55 

Sten Rentzhogs avhandling från 1967 Stad i trä. Panelarkitekturen – ett 
skede i den svenska småstadens byggnadshistoria ter sig i sammanhanget 
som ett tidigt och inflytelserikt exempel på det förnyade intresset för kun-
skaper om färg i arkitekturhistorien. Avsnittet om ”Färgsättning” fram-
hävdes dessutom genom att vara placerat alldeles i början av avhandlingen, 
inte i slutet som i de flesta andra genomgångar. Rentzhog ägnade sig tidigt 
åt rödfärgens historia och användning, och i skriften Falu rödfärg från 1971 
formade sig berättelsen till en svensk färgsättningshistoria. Funktionalis-
mens negativa syn på rödfärgen som ”romantisk” togs upp i denna skrift 
liksom det tidigare motståndet mot ”känslotänkande” i byggandet som 
samtiden ville göra upp med.56 Falu rödfärgens överlägsna tekniska egen-
skaper redovisades, också för en modern villabebyggelse. Skriften åtfölj-
des av vandringsutställningen Rödfärg som öppnade på Nordiska museet i 
Stockholm hösten 1971.57

Ett exempel på färgfrågans behandling ur ett tekniskt perspektiv 
är Ingmar Holmströms verksamhet. Han betonade, med början under 
1960-talet, det kontinuerliga underhållet av byggnader och påpekade 
de moderna färgmaterialens olämplighet vid renovering.58 Bakgrunden 
fanns i plastfärgernas uppmärksammade effekt av ”regnrock” med därtill 
hörande fuktvandring i murar och väggar. Under 1960-talet kom larm från 
Gotland där medeltida kyrkor hade målats utvändigt med plastfärg, vilket 
ledde till att kalkmålningar på innerväggarna fuktskadades och började 
lossna.59 1965 fanns ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Bygg-
nadsstyrelsen och Statens institut för byggnadsforskning i syfte att utröna 
vad som höll på att hända när denna färgtyp hade fått en användning även 
i betydelsefulla restaureringssammanhang.60 Nya färgtyper som alterna-
tiv till de traditionella hade provats på kyrkorna redan under 1950-talet.61 

Gösta Selling, riksantikvarie under 1960-talet, uttryckte sin oro inför 
”modeflugan” med starkt kulörta plastfärger på äldre hus i Stockholm, 
en tendens som han liknade vid 20-talets hyvlande av de rikt utsmyckade 
1800-talsfasaderna.62 Selling menade att önskan om mer färg i stadsbilden 
var möjlig att förstå som ”en reaktion mot de stora nya färgfattiga stadsde-
larna t ex Nybohov och Skärholmen”.63 I Stockholm, liksom i många andra 
städer, stod många byggnader orenoverade och förfallna. Fasaderna hade 
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gradvis förlorat sina färger, de var smutsiga och den grå putsen kunde ofta 
vara synlig på grund av att kalkfärgerna vaskats ur och regnat ner. Anled-
ningen var att fastighetsägarna väntade på fastslagen rivning och bredd-
ning av gator enligt de stadsplaner som upprättats från och med 1930- och 
1940-talet.64 Fastighetsägarna hade inget intresse av att underhålla sina 
hus. Om någon renovering ändå gjordes (kanske för att puts hotade att 
ramla ner och skada någon förbipasserande) bidrog felaktiga metoder som 
stänkputsning eller sprutmålning av fasaderna, där smutsen lätt fastnade, 
till att hålla kvar stadsbilden i en mörkare, smutsbrun färgskala.65 Färgvalet 
vid eventuell renovering föll dessutom gärna på en lite mörkare kulör, dels 
av anpassningsskäl men även på grund av (miss)uppfattningen att smuts 
inte syns så väl på en mörkare fasad. 

Väl in i 1970-talet uppstod möjligheter för fastighetsägarna att finan-
siera fasadrenoveringar med hjälp av hyreshöjningar.66 Kulörvalen som 
följde kunde ibland tolkas som ett sätt att verkligen tala om för hyresgäs-
terna att de fått valuta för sina pengar. Det var heller inte lätt för fastig-

Nedsmutsade och brunmurriga fasader var van-
liga i Stockholms innerstad i början av 1970-ta-
let. Katarinaberget. Foto Lennart af Petersens, 
Stockholms stadsmuseum, 1971.
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hetsägare och andra lekmän att välja rätt kulör bland alla de hundratals nya 
blandningar som hade lanserats av färgindustrin. Tidigare hade det bara 
funnits ett visst antal pigment som fick bestående resultat i bindemedlen 
kalk eller linolja. Nu överträffade de syntetiska pigmentstyrkorna varan-
dra, och ett litet färgprov, som kunde se blekt och oansenligt ut, blev till en 
långt mer intensiv upplevelse när kulören ströks upp på en hel fasad. Förr 
bröts färgen på platsen av erfarna målarmästare – nu skulle plötsligt fastig-
hetsägaren själv (eller hans fru) välja kulör som levererades färdigblandad 
på burk i stora kvantiteter. Hela denna problematik beskrevs bland annat 
av arkitekterna Sidsel Broberg och Catherine Paues under rubriken Färg-
sättning av Stockholms putsfasader 1880–1930 som ursprungligen var ett 
examensarbete från Formlära vid KTH. Arbetet gavs ut i bokform 1975 och 
sammanfattade problemen med ”brokiga” färger i stadsmiljön. Den hänvi-
sade också till stenhusens skilda karaktärer, pekade på felaktiga färgupp-
delningar av fasader samt bifogade försök till illustrationer av ursprunglig 
färgsättning.

Orenoverade hus stod sida vid sida med nymå-
lade, mer kulörta fasader. Engelbrektsgatan, 
Stockholm. Foto Lennart af Petersens, Stock-
holms stadsmuseum, 1974. 
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Allt eftersom fasadrenoveringar av stenhusen i städerna blev flera upp-
kom skador av de nya färgmaterialen och ett därtill ökande behov av kun-
skap om äldre tiders kalkavfärgning på puts.67 Målarnas traditionella sätt 
att tillreda, pigmentera och måla med kalkfärg hade gradvis försvunnit 
efter kriget och Statens råd för byggnadsforskning och Riksantikvarie-
ämbetet tog i början av 1970-talet ett steg för att aktivt stödja en rekapi-
tulation. Eftersom man ansåg att det inte längre var möjligt att kräva av 
de enskilda målarna att de skulle klara att blanda till rätt kulör på plats, 
satsade Riksantikvarieämbetet på att ta fram en likare som innehöll pro-
ver med ”exakt kulörbestämning enligt ett givet recept”.68 Färgkonsulten 
Gösta Pettersson fick uppdraget och redovisade 1975 sin kalkfärglikare 
som omfattade färger pigmenterade med jordfärger i gotländsk kalk till-
verkat främst enligt 1600- och 1700-talsmetoder.69 Trots kalkfärglikarens 
otymplighet och kostnad blev den så småningom väl använd i sina olika 
versioner och kom tillsammans med linoljefärgslikare, som utvecklades 
senare, på gott och ont utgöra en regelrätt färgskala vid antikvarisk färg-
sättning av äldre bebyggelse.70 

  Det europeiska byggnadsvårdsåret 1975 innebar en massiv informa-
tionskampanj för bevarande och upprustning. Färgfrågan var närvarande, 
och målning fungerade inte minst som en symbol för att husen ”levde”. 

Budskapet var också att rätt val av färg kunde stärka det äldre husets 
”identitet”, vilket vid renovering kunde innebära att inte tillföra ”ålder-
domliga” och romantiska drag samt undvika plastfärg, fernissa, avlutat trä 
och skarpa färger.71 Kunskapen om material och metoder vid fasadreno-
veringar av äldre bebyggelse som efterhand hade försvunnit i och med att 
de äldre kunniga målarna hade dött ut, återupptäcktes gradvis. Katalogen 
från 1978 som listar händelserna under Byggnadsvårdsåret inkluderar ett 
mycket stort antal publikationer, utställningar och andra informationsin-
satser i bland annat skolorna. Några rubriker talar speciellt om ett intresse 
för fasadrenovering och färgfrågan, som till exempel ”Uppåt väggarna”, 
en utställning om fasadrenoveringen på Kalmars slotts inre borggård, 
”Röd lyser stugan”, en vandringsutställning producerad av Jönköpings 
läns museum, och ”Falu rödfärg” på Dalarnas och Vänersborgs museum.72 
Länsstyrelsernas, länsmuseernas, byggnadsnämndernas och de lokala 
hembygdsföreningarnas informationsmaterial om regionala och lokala 
byggnadstraditioner påverkade också utformningen av 1970-talets kata-
loghus, där de äldre trähusen fick tjäna som förebilder i produktionen.73

1970-talet kunde i förhållande till måleri präglas av budskapet ”gör-
det-själv”. Det gällde även i byggnadsvården. En anledning var förmodli-
gen att de nya färger som introducerades på marknaden var så lättstrukna, 

Byggnadsvårdsåret 1975 var ett tecken för det 
allmänt växande intresset för bevarande och 
vård av kulturarvet. Låt husen leva! Affisch för 
Byggnadsvårdsåret 1975. Illustratör anonym. 
Kungliga biblioteket.
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snabbtorkande och täckande att argumenten för målning med traditio-
nella metoder och material fick följa samma mönster – i syfte till motvärn 
mot industriellt tillverkad färg. Sören Thurells Vård av trähus – en handbok 
i vård och upprustning av gammal träbebyggelse, som utarbetats med stöd 
från Statens råd för byggnadsforskning, kom ut i en första upplaga 1975.74 
I boken rekommenderades egentillverkning av Falu rödfärg eftersom de 
”röda plastfärger” som erbjöds på marknaden ansågs tekniskt undermå-
liga.75 De hade även andra fel, som att de upplevdes som alltför skarpt röda 
och blanka. Thurell framhöll att bebyggelsens ursprungliga färgsättningar 
inte längre kunde upplevas – istället hade ”brokigare” färger ”med infly-
tande från ”popkultur” samt ”smutsade” kulörer i senapsgult och olivgrönt 
fått företräde. Dessa var dock långt ifrån ”äldre tiders klara men samtidigt 
rätt milda färgsättningar”.76 Traditionella pigment kunde vara svåra att få 
tag på, detta sågs som ”en försvinnande marknad”. Men fortfarande kunde 
man handla vissa pigment på gammalt sätt i påsar, och det bästa var, enligt 
Thurell, att måla själv. 1970-talets yrkesmålare hade helt enkelt glömt bort 
hur man gjorde, och rödfärg var till exempel inte ”besvärligare att koka än 
morgongröten”.77 

De publikationer och insatser som nämnts ovan innehåller starka pre-
ferenser för den sortens material, metoder, estetik och kulörer som fortfa-
rande funnits kvar i mellankrigstidens måleriverkstad. Man vände sig mot 
den separation från traditionen som hade genomförts under efterkrigsti-
den, med en gradvis övergång till roller och plastfärger, och förespråkade 
en integration med densamma.78 I detta upplevdes en svårighet i samarbe-
tet med samtidens yrkesverksamma målare och färgfabrikanter, då de bli-
vit så inriktade på det industriella byggandet. Rekonstruktionen av kun-
skapen om gamla tiders metoder och material skedde först intellektuellt 
och prövande, till exempel genom att antikvarier och arkitekter intervju-
ade äldre målarmästare och satte kunskapen på pränt, men även genom 
praktik och utvärdering av genomförda restaureringar. 

Konstans och primitivism
En tillbakablick på decennierna före 1968 kan skapa förståelse för vilka 
ideal som låg bakom valen av en arkitektur i obehandlat tegel och omålade 
ytor. Anledningarna var nämligen inte bara ekonomiska och rationella, 
utan också estetiskt och ideologiskt betingade. Ett svar på betydelsen av 
de grå och okulörta fasaderna kan finnas i strävan efter konstans, hållbar-
het och generalitet. Som ett alternativ till det förgängliga och modebeto-
nade i massproduktion och färgrik varuestetik stod valen av exponerade 
material och omålade ytor.
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Det som kallades primitiv konst och arkitektur fick under modernis-
men en särskild funktion som positiv pol i jämförelse med vad som kunde 
uppfattas som en dekadent och kommersialiserad västerländsk arkitek-
tur.79 Den västerländska livsstilen sågs också som det stora hotet mot 
gemenskap och traditioner som de identifierats i Tredje världen.80 Därför 
ville man söka sig bakåt i tiden, till epoker före industrialismen såsom med-
eltiden, eller utanför de västerländska ramarna, för att finna bestående vär-
den och tecken på integration mellan människan och hennes omgivningar. 
En bakgrund till dessa tankegångar i det svenska 1970-talet var en utställ-
ning som producerades av Museum of Modern Art i New York 1964 och 
som därefter skickades runt på turné i ett helt decennium: Architecture 
without Architects. Initiativtagare var arkitekten och ingenjören Bernard 
Rudofsky som också författat en bok som gavs ut av museet. Både bok och 
utställning fick stor uppmärksamhet och turnerade under en lång rad år i 
Europa.81 Ansatsen visade på ett alternativ till den akademiskt planerade 
arkitekturen, på människans behov av att i alla tider och på alla platser 
skapa hyddor och hus. Det traditionella, och under långa tider, framväxta 
samhället framhölls som förebildligt.82

Utställningen och uppmärksamheten som följde på den visar också på 
ett tydligt bruk av historia. Den första bildtexten i boken börjar: ”Verna-
cular architecture does not go through fashion cycles” – vilket kan tolkas 
som att denna typ av arkitektur ses som oföränderlig.83 Rudofsky menade 
att ”historia inte angår oss här”, vilket med andra ord kunde ge samti-
den fritt spelrum att uppskatta estetiken i den äldre arkitekturen på bil-
derna.84 Det problematiska förhållandet till historien som en motsättning 
till nyskapande är ett av de grundläggande axiom som konstituerar alla for-
mer av modernism. När det gäller arkitektonisk form lurade alltid en fara 
för den ”odrägliga pastischen”.85 En konsekvens i detta sammanhang är att 
en besökare på utställningen Architecture without Architects eller en läsare 
av Rudofskys bok inte behövde betrakta äldre bebyggelse som ”historia”. 
Detta kan i sin tur ha gett en välbehövlig frihet att transponera de lockande 
och uppvärderade formerna till en samtida arkitektur, som t ex i arkaden, 
atriet och loggian (en variant är loftgången) eller den släta muren i spanska 
borgar – alla motiv i efterkrigstidens byggande.86 

Alla bilder i boken är i svart-vitt. Rudofsky tar upp Medelhavets vit-
kalkade väggar, men i övrigt är den övervägande mängden av presenterad 
bebyggelse (till synes) av soltorkat tegel, omålat trä, sten och jord. Dessa 
byggnader är förstås också en arkitektur i färg, om än inte polykrom sådan. 
Det allra sista uppslaget i boken presenterar polykroma ”karyatider”, som 
del av det som byggnaderna ”gömmer under taken”. Rubriken innehåller 



lyckliga gatan med färg    47

ordet ”polychrome”. De bemålade ”antropomorfa pelarna” i Ketou-palatset 
i Dahomey jämförs med Erechtheions karyatider vilket kan anses anspela 
på vetskapen om de grekiska templens polykromi. Den intima och speci-
ella miljön ”under taken” är således polykrom i Rudofskys framställning. 

Här kan en reflektion om uttryck för det primitiva under modernismen 
vara på sin plats. Även färgrik folklig konst och bebyggelse kunde förknip-
pas med det primitiva, en tanke som först fick spridning genom den tyske 
konsthistorikern Johann Joachim Winckelmann (1717–1768).87 Winckel-
manns tidiga teorier, som användes och spreds under 1900-talet, byggde 
på missförståndet om den antika skulpturen som vit, där den omålade 
marmorn sågs som ett uttryck för den högsta formen av skönhet.88 Enligt 
tolkningar av Winckelmann kopplade han samtidigt polykroma uttryck 
till lägre, ”primitiva” former av kultur. Adolf Loos, portalfigur i den tidiga 
modernismen, upprepade denna föreställning bland annat i den berömda 
essän ”Ornament och brott”.89 Tankar om det primitiva kan således inbe-
gripa både generella och specifika uttryck, till exempel genom valen av 
naturmaterial respektive polykromi. 

Valet att framhålla omålade och osofistikerade byggnader i svartvitt 
kan också vara ett sätt att framhäva distinktionen mellan högt och lågt 
genom en evigt aktuell och autentisk arkitektur i motsättning till färgens 
roll i samtida konst eller färgen som medspelare i masskonsum tionen av till 
exempel reklam, polykromt mode, plastprylar, serietidningar med mera.90 
1960-talet är sannolikt det decennium där skiljelinjen är som allra tydli-
gast mellan arkitektur (byggande) och konst (färg). Genom att använda 
tankarna om en primitiv urarkitektur kunde efterkrigsarkitekturen, såle-
des även perioden 1968–1975, präglas av en strävan efter historisk och tek-
nisk konstans i arkitekturen, bland annat uttryckt genom valen av o målad 
betong och oputsat tegel. De ytor som materialen gav kunde också få en 
färgverkan av det naturligt sinnliga. Meningen med denna materialan-
vändning var bland annat att kommunicera ursprunglighet och autentici-
tet, i motsats till det modebetonade, tillfälliga och kommersiella men också 
det specifika, individuella och svårkontrollerade. 

Rationell färg och moral
Hur är den färg i arkitekturen beskaffad som kan uppfylla kraven på ratio-
nell, historisk och teknisk konstans? Sannolikt är det en funktionell färg, 
det vill säga en färg som fyller ett syfte, som underordnar sig detta syfte och 
som samtidigt inte behöver förklaras eller väljas. Det ska förmodligen vara 
en färg som inte innebär en fördyrning, som inte behöver underhållas och 
som inte kräver för stora insatser på arbetsplatsen. Slutligen en färg, som 
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har acceptans genom tradition, som alla känner till, som är neutral och inte 
behöver relateras till andra färger. Omålad betong eller teglet som färgma-
terial kan vara ett svar på en rationell färg i arkitekturen (och den fabriks-
målade, reptåliga och kemiskt resistenta standardfärgen en annan variant). 

Redan under 1910-talet fördes synpunkter fram på teglet och dess ver-
kan som stöd åt en klar arkitektonisk form. Tegelsorter kan dock få många 
olika färger beroende på lera och bränning. Konstkritikern August Bru-
nius tog upp den nya tegelarkitekturens färgverkan i boken Färg och Form 
(1913).91 Brunius menade att 1880-talets smutsgrå färglöshet förbyttes i sin 
motsats vid ingången till 1890-talet. Ett problem blev då en anspråksfull-
het i valet av kontrasterande effekter i marmor, skiffer, sandsten, granit 
och bränt tegel från blåsvart till klarrött. Arkitekterna valde enligt Bru-
nius dessa materials möjligheter i sin längtan efter en färgverkan i arkitek-
turen. Engelbrektskyrkan jämförde han med en sådan målerisk akvarell. 
Brunius såg i det mörka Helsingborgsteglet, enhetligt använt i samtidens 
Stockholmsbyggnader som Östermalmsskolan av Ragnar Östberg, Torben 
Gruts Stadion och kyrkan i Saltsjöbaden av Ferdinand Boberg, en avsevärd 
förbättring. Men fortfarande var ytan alltför påtaglig: ”Den moderna arki-
tekturen hos oss är ännu i mycket en ytkonst.”92 En sinnlig ytverkan var 
dock kontraproduktiv i den roll som arkitekturen stod inför. Den var inte 
rationell och heller inte i samklang med 1910-talets romantiska uppfatt-
ning av en nationellt estetisk arkitektur. Färgen fick inte ta över formen 
eller påverka den arkitektoniskt förutbestämda verkningen. En rationell 
färg bunden av färgmaterialet tegel skulle vara en färg som inte var för 
estetisk, inte för uttrycksfull. Detta krav formulerades således redan under 
1900-talets början och det blev förstärkt i och med Gregor Paulssons pro-
paganda för kubernas rena spel i Den nya arkitekturen (1916), boken som 
ledde honom till en nyckelposition i Svenska Slöjdföreningen. Förutom att 
hänvisa till Brunius skrev han att arkitekterna inte borde ”plottra bort de 
rena ytorna med småsaker”. Ytan skulle snarare vara för enkel. Av ärlig-
hetsskäl.93 

Lennart Holm var en betydelsefull arkitekt med inflytande på sam-
hällsutvecklingen under efterkrigstiden. Driven av vad som måste beskri-
vas som en stark känsla av ansvar utövade han i sina roller som arkitekt, 
professor, pedagog, debattör (med t ex en produktion av över 900 artiklar), 
styrelseledamot i ett otal styrelser, aktör inom utbildning, utredare, redak-
tör och chef för Planverket med mera en oöverskådlig påverkan på svensk 
samhällsplanering.94 Han hade nära kontakt med sin lärare, arkitekten och 
professorn vid Tekniska Högskolan Nils Ahrbom. Efter arkitektexamen 
arbetade Holm för Ahrbom på Tekniska Högskolan, och kort därefter med 

Stadion uppförd till Stockholmsolympiaden 1912 
murades med det mörka handslagna Helsing-
borgsteglet.
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bostadsforskning tillsammans med arkitekturkritikern Gotthard Johans-
son.95 Nils Ahrbom, Lennart Holm och Gotthard Johansson var betydel-
sefulla opinionsbildare och maktmän i den elit som i egenskap av nätverk 
utgjorde en  inflytelserik kraft i formandet av svensk efterkrigstid. Med 
ett glödande socialt patos kämpade de bland annat för rationellt byggda, 
bättre och framför allt billigare bostäder åt alla, en utvecklad stadsplane-
ring, en modernisering av samhället och en renodlad, enkel och funktio-
nell arkitektur. 

Både Lennart Holm och Nils Ahrbom förhöll sig under hela yrkesli-
vet troget till det funktionalistiska manifestet Acceptera.96 För Nils Ahr-
bom framstod idealen från Stockholmsutställningen 1930 som vägledande. 
Arkitekturens renhet, enkelhet och ärlighet var målet. Strävan efter saklig-
het borgade för ett motstånd mot alla slag av vad Ahrbom kallade camou-
flage som täckte över och dolde den rena arkitekturen.97 Lennart Holm 
menade i sin inflytelserika artikel i den så kallade Apollon och Dionysosde-
batten ”Ideologi och form i efterkrigstidens arkitekturdebatt” att de arki-
tektoniska ”formerna måste vara förankrade i den ideologi som ligger till 
grund för våra omdömen om äkta och falskt”.98 Arkitektur skulle svara mot 
en moralisk samhällssyn, som stod att finna i ansvaret för samhällsuppbyg-
gandet, i det sunda förnuftet, och Lennart Holm citerade 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 maskeraden.”99 Arkitektur skulle 
byggas enligt ”en rationalistisk samhällelig moral”.100    

Lennart Holm och Nils Ahrbom delade också intresset för national-
romantiken och Morris läror om det goda hantverket i det som kallades 
äkthet i materialet.101 Nils Ahrbom talade 1943 i sin installationsföreläs-
ning 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 marmorerade oljefärgen”.102 En bemålad 
yta kunde därmed tolkas som en signal för dålig kvalitet. Konstruktionen, 
installationen skulle istället ges ett egenvärde, bli ”vackrare och riktigare 
i formen” och inte ”döljas med puts och färg”.103 Även Sven Hesselgren, 
arkitekten bakom färgatlasen från 1952 samt författare till avhandlingen 
Arkitekturens uttrycksmedel (1954) varnade för riskerna med annan färg än 
naturmaterialens färger: ”Om man inte arbetar med material som genom 
sina naturliga färger och texturer äro bärare av äkta och typiska material-
uttryck utan applicerar färgen på en redan färdig form finns det mycket 
stor risk att man förstör formens eventuella arkitektoniska uttryck och 
därigenom försämrar istället för förbättrar.”104 
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Egen praktisk arkitektverksamhet fick på grund av många andra åta-
ganden ett begränsat utrymme i Lennart Holms professionella liv. Dock 
fick han som nyutexaminerad arkitekt tillsammans med arkitekten Bengt 
Edman (också en elev till Nils Ahrbom) materialisera sitt arkitekturideal 
i en villa som gått till arkitekturhistorien som ursprunget till begreppet 
”brutalism” .105 New Brutalism utvecklades i huvudsak i England från och 
med 1950-talet under ledning av arkitekterna Alison och Peter Smithson 
med referenser bland annat till Le Corbusier och beton brut.106 Byggnads-
material skulle enligt den brutalistiska filosofin användas ”as found”, det 
vill säga utan behandlingar som påverkade den arkitektoniska konstruk-
tionen eller täckte över strukturen. Holms och Edmans Villa Göth (1950) 
i Uppsala är en byggnad i obehandlat tegel, i en avskalad och ren enkelhet 

Tegelverkan i Villa Göth (1950) uttrycker de 
ideal som efterfrågades av Brunius redan under 
1910-talet. Foto Johan Kihlberg 2011.
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som mer än väl illustrerar denna arkitekturuppfattning. I teglets bränning 
finns ingen skiftning som skulle kunna ge byggnaden en omotiverad färg-
verkan. 

I en jämförelse med 1910-talets förespråkare för tegel är Brunius reto-
rik i Färg och form (1913) om teglets roll i den nationalromantiska arkitek-
turen likt det budskap som framfördes av Gregor Paulsson, men även av 
Ahrbom och Holm. Teglet handlade om ett material som istället för själv-
ändamål tjänade den arkitektoniska verkningen. Det skulle inte fram-
häva ytan i spekulativt syfte, inte dölja arkitekturen. Byggnaderna i enhet-
lig dräkt av tegel hade enligt Brunius haft en ordentligt renande effekt på 
svensk arkitektur.107 Den enkla massverkan i formen återknöt till en tid 
långt före rokokons och klassicismens detaljeffekter. Med Westman och 
Östberg hade den kubiska verkan tagit makten från den svulstiga, väx-
ande barockrörelse som fortfarande kännetecknade 1890-talet. Den nya 
nationalromantiska arkitekturen, som senare även kallats nationalrealism, 
kännetecknades av ”manlighet” – och användningen av tegel motiverades 
med att det var ekonomiskt och nationellt estetiskt men framför allt ratio-
nellt.108 Det rationella låg inte minst i byggandets ekonomi. 1900-talets väx-
ande krav på arkitektens ekonomiska ansvar kunde översättas till en ratio-
nell estetik,  och i den estetiken hade teglet en självklar roll.

1960-talets intresse för tegel som fasadbeklädnad, till exempel i kyrko-
byggnader, kunde i linje med ovanstående resonemang, gälla ett alldeles 
bestämt sorts tegel. Valet att uttrycka 1960-talets och det tidiga 1970-talets 
arkitektur i konstruktionstegel (som t ex i Nils Tesch Tomaskyrkan i Väs-
terås) eller i sekunda tegel (som t ex i Klippans kyrka av Sigurd Lewerentz 
och Villa Hägerstrand av Bengt Edman) kan ses som en vilja till en estetise-
ring och en uppvärdering av det rationella och det ekonomiskt mest fördel-
aktiga.109 Det kan ses som ett sätt för arkitekten att förhålla sig arkitekto-
niskt och konstnärligt till den uppgift som ett samhällsklimat hade formu-
lerat. Valet av det obearbetade och ruffa teglet passar också in i diskursen 
om autenticitet och uppvärderingen av en ”urarkitektur” som en protest 
mot det tillfälliga och modebetonade; i detta kan också ingå en inte obetyd-
lig vilja att uttrycka sinnlighet. Det tegel som bäst svarade mot en rationell 
arkitektur var dock det tegel som inte gömde formen till förmån för ögon-
fägnad.110 Teglet fick också, om än inte i den sofistikerade form som i exem-
plen ovan, en stor betydelse i rekordårens bostadsbyggande. Den domine-
rande fasadbeklädnaden under åren 1961–1976 var det maskinslagna, oput-
sade teglet i jordiga gula eller röda toner.111

Inte bara tegel, utan även målad färg, kunde accepteras i ett rationellt 
perspektiv. För att arkitekter och konstnärer överhuvudtaget skulle kunna 

Tomaskyrkan (invigd 1971) ritades av arkitekt 
Nils Tesch. Fasader av kabeltegel från Lina tegel-
bruk utanför Södertälje.

Allvaret i Markuskyrkan i Björkhagen (arkitekt 
Sigurd Lewerentz, 1956–1963) uttrycks bland 
annat genom valet av tegel och fogstrykning.
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Markuskyrkans fasader i mörkt utskottstegel 
från Helsingborgs Ångtegelbruk. 

använda färger i den industriellt anpassade arkitekturen blev det i många 
fall nödvändigt att argumentera för dem som rationella. En rationell färg 
kan vara en färg som är dokumenterat nyttig i vetenskapligt perspektiv. 
Den kan visa vägen eller varna för faror och får därigenom en semantisk 
funktion. Färgteoretikern Tryggve Johansson gjorde under 1950-talets 
slut en distinktion mellan semantiska och estetiska färguttryck.112 Ett 
semantiskt färguttryck kan enligt Johansson vara ett språkligt uttryck för 
färg eller en färgmärkning som t ex anger innehållet i en rörledning. Ett 
estetiskt färguttryck har inga sådana kopplingar utan är något ”just genom 
sig själv”. Mot bakgrund av Johanssons distinktion skulle man även kunna 
säga att färger som har syftet att till exempel visa vägen, eller markera olika 
delar av en byggnad, har en semantisk funktion. Färg fungerar här som en 
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skylt, ett tecken. Färger kan leda vägen, märka ut funktion, varna för faror 
eller ha någon annan rationell funktion i arkitekturen.113 Den semantiska 
innebörden kan också transponeras och användas estetiskt, där den ratio-
nella färgen kan sägas vara den som ingår i en strukturell verkan. Starka 
och klara (grund)färger är något som kan förknippas med färg i arkitek-
turen under 1960- och 1970-talet. I och med färgfabrikanternas utveck-
ling av nya produkter för infärgning och fabriksmålning blev det möjligt, 
och ekonomiskt försvarbart, med en utökad användning i arkitekturen. De 
starkt kulörta grundfärgerna rött, blått och gult kan kopplas tillbaka till 
preferenser i den tidiga modernismens färgskalor. Tankar om ett fixerat 
och allmängiltigt färgspråk hade lanserats av Le Corbusier och Ozenfant 
i det puristiska manifestet 1918.114 Primärfärger tillhörde ”första rangens 
estetik”, som i sin konstans inte hade något med stil, mode och trender att 
göra.115 De var universella och inte som färgerna i ”andra rangens estetik”, 
som istället baserades på det personliga, flyktiga och subjektiva. Enligt 
purismen kommer form alltid före färg, och endast primärfärgerna, som 
förutom gult, rött och blått även inbegrep vitt, svart och vissa jordfärger, 
kunde komma ifråga för att formen skulle få företräde.116 

Valet av starkt kulörta färger har också betydelser som kan knytas till 
hur europeisk tanketradition påverkade det arkitektoniska formspråket. 
Nyläsningar av Marx och alienationsteorin hade i arkitektoniska sam-
manhang en stor betydelse.117 Enligt Marx hade människan fjärmats från 
sig själv genom det moderna industriella arbetet och massproduktionen. 
Människans möjligheter att leva ett ”autentiskt” liv hade slagits i spillror 
på grund av det sätt på vilket kapitalismen påverkat och utarmat männis-
kors arbete och omgivningar.118 Genom att bygga folkligt och naturligt, med 
referenser till lek, utan teoretiska och akademiska ansatser, kunde aliena-
tionen brytas. De råa obehandlade ytorna i den grå betongen eller i kon-
struktionsteglet skulle bidra till effekter som kunde upplevas som både 
direkt sinnliga och autentiska, men även asymmetrier och krockar mellan 
byggnadsdelar som såg ut som om de hämtats direkt från soptippen skulle 
fungera som tecken för autenticitet.119 Starka signalfärger som oväntade 
inslag i en för övrigt relativt neutral miljö var ett annat sätt att kommu-
nicera autenticitet. Stark polykromi skulle få brukaren att reflektera över 
verkligheten genom sina sinnen vilket som en konsekvens kunde generera 
aktivitet och (politisk) handling.120

Jämsides med Marx alienationsteori påverkade även Sartres och Beau-
voirs existensfilosofi arkitekturen på ett liknande sätt.121 Existentialismen 
hade fått en brännande aktualitet i sviterna av andra världskriget och 
omgivningens utformning framstod som i högsta grad betydelsefull för 
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idén om människans uppvaknande till egna självständiga och medvetna 
val. Genom en genomtänkt arkitektur med förmågan att aktivera, till exem-
pel genom oväntade materialkombinationer och starka färgeffekter, kunde 
människans sinnen stimuleras och väckas. I förhållande till de tankar som 
formulerades i existensfilosofin framstod färgernas och ytornas förmåga 
att agera väckarklocka som central.122 De olika uttrycken i färg, det starka 
och färgsprakande och de rationalistiska, oväntade och obehandlade (som 
t ex en beklädnad med konstruktionstegel eller ”råa” betongytor) kan såle-
des ha en liknande idébakgrund.

Frågan är dock om denna arkitektur fortfarande förmådde utmana och 
väcka till eftertanke i början av 1970-talet. Effekten av idéinnehållet bör 
naturligen ha försvagats med tiden och frekvensen i användning. På grund 
av det dominerande inslaget av stora nybyggnader och anläggningar för 
bilsamhället var det sannolikt att brukarna fick en relativ vana vid, för att 
inte säga övermättnad på, maskinslaget obehandlat tegel och grå betong 
med inslag av starka, blanka färger. Slutsatsen blir att väckarklockan hade 
slutat att fungera i enlighet med syftet om aktivering och politisk stimulans 
samt att dessa estetiska inslag i en professionell arkitektur istället kom att 
bli tecken för etablissemang, överhet, upprepning och tristess. De effekter 
som framför allt förknippades med storskaliga, industriellt byggda föror-
ter, stadsförstörelse, bilens trafikapparater och nya komplex för offentlig 
förvaltning hade bidragit till denna utveckling.  

Reaktion i färgfrågan
Samtidigt som färgfabrikanterna publicerade sina annonser reflekterade 
arkitekterna i Arkitektur över problemen i samhällsbyggandet – de hade 
fått utstå kritik, och de kunde också uppfatta kritiken som berättigad. Trots 
att 1960- och 1970-talets byggande i mångt och mycket utgjorde svaret på 
målsättningar som långt tidigare formulerats i teori framstod rationa-
litetens gränser efterhand allt tydligare. Den industrialiserade byggpro-
cessen hade utvecklats till ett stort tekniskt system, med ett fåtal mycket 
stora aktörer på marknaden som understödda av statliga instanser dras-
tiskt hade förändrat arkitektens inflytande över gestaltningsprocessen.123 
Det obegripliga i att bostadsprojekten innehöll en ohejdbar process som 
inte gick att påverka visade sig till exempel i en artikel av Olle Svedberg: 
”Situa tionen är inte särskilt unik. Samma problem finns, åtminstone latent, 
i nästan vartenda större bostadsprojekt: oklara relationer mellan bygg-
herre och projektör, vanmakt inför ’expertväldet’, undran inför den arki-
tektoniska utformningen.”124 

I början av 1970-talet fanns det således en viss professionell diskussion 
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som ifrågasatte det samtida byggandet. Frågan var del av en långt större 
kritik med sociala och politiska förtecken som drabbade samhällsbyggan-
det som helhet. De tillfällen då färgfrågan diskuterades speciellt utifrån 
professionella perspektiv i Arkitektur var dock ganska få, och kontraste-
rade till exempel mot byggnadsvårdens intresse och färgfabrikanternas 
kraftfulla slagord i reklamen. Intrycket i helhet är att färgfrågan inte dis-
kuterades i Arkitektur i någon större omfattning.

När färgfrågan väl togs upp framkom genast svårigheterna att bejaka 
de uppfattade önskemålen om mer färg i relation till professionella syn-
sätt på arkitektonisk helhet och konstans. Ett exempel är hur det i Arkitek-
tur 1972 påpekades att färgen visserligen är välkommen tillbaka efter alla 
år med ”den trista gulbruna ton” som tidigare präglat stadsbilden. Ett för-
slag i Arkitektur var att i fortsättningen undvika ”kollisioner mellan starka 
färgtoner” genom att med gemensamma krafter skapa ”en för varje ort spe-
ciellt avstämd skala”.125 Detta blev dock ett ovanligt tidigt och obesvarat 
inlägg från Perry Marthin, som senare gav ut en bok om exteriör färgsätt-
ning, och Göran Gelotte, konsthistoriker och sedermera stadsantikvarie 
i Södertälje.126 Lösningar med speciella färgskalor för olika platser skulle 
börja utvecklas senare under decenniet.

Önskemålen om mer kunskap och ett mer medvetet förhållningssätt 
till omgivningen innebar också att allt mer forskning efterhand initierades 
vid de tekniska högskolorna. I samarbete med Statens råd för byggnads-
forskning genomfördes färgforskning och ”Gruppen för arkitektur- och 
miljöpsykologi” arrangerade under 1970-talet en rad symposier.127 Forsk-
ningsfältet inbegrep bland annat en färgforskning som i laboratoriemiljö 
studerade försökspersoners reaktioner på utvalda färgstimuli.128 Psykolo-
gen Lars Sivik stod i början av sin långa karriär som färgforskare när han 
1970 publicerade rapporten Om färgers betydelse. 1974 utkom boken Bygg 
mänskligt!, som bland annat sammanfattade den arkitekturpsykologiska 
forskning som bedrivits vid Avdelningen för Formlära i Lund sedan mitten 
av 1960-talet, med Statens råd för byggnadsforskning som finansiär. Resul-
taten av färgforskningen var nedslående. Inga entydiga samband kunde 
slås fast när det gällde färgsättning och rum; ”frågetecknen ökar för varje 
år”.129 En hypotes i det då pågående projektet var att kombinationer i mil-
jön av komplexitet och ”helhetsgrad” kunde få vissa förutsägbara konse-
kvenser för nervsystemets ”generella aktiveringsmekanism”. I ett av expe-
rimenten fick en försöksperson sitta kopplad till sladdar ett antal timmar 
i ett helt grått rum, ”där det inte finns särskilt mycket att titta på – för-
utom kontrollampan”.130 Med jämna mellanrum registrerades hjärt- och 
hjärnaktiviteter. Sedan förändrades rummet med färg och inredning, och 
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”organismens” aktiveringsgrad mättes återigen. Resultatet av denna studie 
redovisades genast i Aktuellt Måleri under rubriken ”Sätt färg på vår miljö 
och vi blir effektivare!”, eftersom forskningen hade visat att ”hjärnaktivi-
teten ökade med 25% i en färgrik, omväxlande miljö”.131 

I det här sammanhanget kan även nämnas den forskning om färg, rum 
och människa som leddes av Per G Råberg vid Konstfackskolan och fort-
sattes vid Umeå universitet.132 Han trodde på en systematiserad forsk-
ning om färg och rum, och på ett arbete med ”estetisk normforskning” 
för att möta det emotionella behovet av bland annat färg men också ”den 
rundade gestalten och det sfäriska rummet.” 133 Den svenska forskning 
om färg under 1960- och 1970-talet som fick störst genomslag i prakti-
ken blev dock utvecklingen av Natural Colour System, NCS. NCS, blev 
som tidigare nämnts svensk standard 1979 och kom att användas som ett 
sätt att specificera, kommunicera och kontrollera färg inom bland annat 
arkitekturen.

Anstiftan till självkritik i arkitekternas egen tidskrift Arkitektur inne-
höll bland annat en föreställning om yrkesgruppens oförmåga att garantera 
konstnärlig kvalitet i projekten. Termen ”arkitektur” användes knappast, 
istället var det begreppet ”miljö” som gällde. Miljön kunde sedan kom-
pletteras med (begreppen) ”konst”, ”bild” och ”konstnärlighet”.134 Fokus i 
debatten om den hastiga utbyggnaden av nya bostadsområden, med resul-
tat som inte bedömdes som så lyckade, låg på exempel som Tensta, Skär-
holmen, Bergsjön och Rosengård.135 En avsaknad av service och kontakt 
mellan de boende var några problem, bristen i den arkitektoniska utform-
ningen ett annat. En lösning på det sistnämnda kunde vara att ”i ett specia-
listsamhälle som vårt” vända sig till en specialist på konstnärlighet – bild-
konstnären.136 En konklusion i inläggen är att samarbetet mellan arkitekt 
och konstnär borde inledas tidigt för att därigenom kunna ge arkitekturen 
en konstnärlig dimension.137 Arkitekturs temanummer 4 år 1975 behand-
lade konst i offentlig miljö. Nyttofunktioner och ekonomi hade fått råda i 
byggandet vilket lett till att arkitekturen rensats på ”övertoner”. Konstnä-
rer borde engageras för att säkerställa dessa övertoner. 

Jan Wallinder, som var professor i Formlära vid Chalmers, tog i artikeln 
”Bild i byggd miljö” upp hur befintlig arkitektur skulle kunna behandlas 
för att öka dess attraktivitet.138 Han anförde ett exempel där ”bildkonstnä-
rens medverkan begränsats till ett enda uttrycksmedel – till färgen”. Det 
handlade om ett gatuparti i en förstad till Paris, La Grande Borne (arki-
tekt Émile Aillaud, konstnär F Rieti), ett samhällsbyggnadsprojekt där pla-
nerna aktivt innehållit en ”samverkan mellan konst och arkitektur på en 
rad nivåer.” Målet hade varit att skapa en variation. De kritiska synpunkter 
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på färg och konst i arkitekturen som framkommer i artikeln handlar bitvis 
om yrkesrollen, det vill säga vem av arkitekten eller konstnären som ska stå 
för den konstnärliga dimensionen. En bildkonstnär, anför Wallinder kri-
tiskt, är i allmänhet inte tränad att arbeta i rumsliga sammanhang. Kolo-
riten måste anpassas när färg ska ses på avstånd, eller när färg ska appli-
ceras på volymer och inte på en isolerad yta. Eftersom han även kritiserar 
arkitekternas oförmåga dömer han underförstått ut både arkitektens och 
bildkonstnärens möjligheter att arbeta med färg i arkitekturen: ”Det gäl-
ler en ny yrkesroll”.

Wallinder refererade i samma artikel till Gunnar Berefelts bok Skönt, 
som hade recenserats av John Sjöström i ett tidigare nummer av tid-
skriften.139 Att få gehör för insatser med bild och arkitektur i samverkan, 
menade Wallinder, är något man måste ”pruta ner sina förhoppningar på”. 
Han citerade Berefelt: ”Folk i allmänhet är inte det ringaste intresserade 
av hur det känns att varsebli.” Wallinder gav uttryck för problematiken 
när det gällde förhållandet mellan professionellt arbete och det som till-
talade ”vanligt folk”. Han konstaterade apropå en undersökning av hur 
de boende uppfattade färgerna i La Grande Borne (bland annat tyckte de 
vuxna att färgerna var ”skrikiga” samt att det skulle vara bättre att ”återgå 
till vitt”) att ”professionellt gjorda, individualistiska färgkompositioner 
uppfattas av dem som bor i husen negativt, som obehörig översåtlighet”. 
I det här fallet var det ovanligt nog inte den grå betongen som kopplades 
samman med överheten – istället var det en konstnärligt utförd färgbe-
handling, med starka färger i mönster, som de boende hade svårt att tåla. 
Undersökningar av vad lekmän tyckte om boendemiljöer var relativt van-
liga i början av 1970-talet. I det här fallet i Arkitektur får resultatet av en 
undersökning bidra till att stärka bilden av att det förelåg en fara med poly-
krom arkitektur. De undersökningar som lyftes fram i till exempel Målaren 
visade undantagslöst på att människor önskade mer färg i boendemiljön.140   

Ett annat exempel tog upp självständig färgverkan (San Pietro in 
Casale, Bologna, arkitekt Carlo Santi).141 Materialet var färgad puts där 
”färgen har förvandlat arkitekturen”, gjort det anonyma karaktäristiskt 
samt ”fört in rörelse och en ny plasticitet i de enkla volymerna”. 142 Trots 
att Wallinder tyckte att resultatet var lyckat såg han sig tvungen att varna 
för liknande försök: ”Känner man inte tvekan inför ett artisteri som det 
här om det skulle bli allmänt tillämpat?”. Många skulle nog förbinda denna 
”påtvingade exklusivitet” med ”något tillfälligt, inte med vardagens jämna 
boende”.143 Slutligen framhöll Wallinder Bengt Olsons franska arbeten som 
hade förvandlat betongen, ”som brukar få stå som synonym för omänsklig-
het”, till rymd. 



58    lyckliga gatan med färg

Exemplen som illustrerar 
Jan Wallinders artikel, 
bland annat La Grande 
Borne (nr 1), San Pietro 
in Casale, Bologna (nr 
2,3), Caroli City (nr 9), Pär 
Anderssons sommarland-
skap i Kumla kyrka (nr 7) 
och Bengt Olsons arbeten i 
Charras (nr 11) och Val de 
Marne (nr 12) . Ur Arkitek-
tur 1974/4.
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De uppfattade bristerna i de nybyggda förorterna var en anledning till 
att färgen och konstverket fick spela rollen att addera värde till det redan 
byggda. Men i debatten kunde additionen ses som ett problem. Färg kunde 
appliceras direkt på eller i byggnaderna, men detta kunde göra att tillskot-
tet ”lever sitt eget liv” utan att påverka eller påverkas av arkitekturen.144 
Ett exempel som gav uttryck för denna motsättning knöts till de farhå-
gor som gällde färgsättningstävlingen i Nybohov; 11-åringarna skulle skapa 
ett ”tivoli” av den gemensamma stadsmiljön. Detta var ett tecken på den 
eftertänksamhet som sedermera drabbade yrkesmänniskor inom arkitek-
tur, inredning och design under 1970-talet. Kommersiella intressen i kom-
bination med allmänhetens behov av mönster, färg och dekor hade då fått 
verka i miljöerna och ”nu står vi här, mitt i flodvågen av dåliga grejer” som 
det uttrycktes i tidskriften Form.145 

Här syntes konflikterna i förhållandet mellan arkitekt och konstnär, 
färgfrågans komplexitet men också de problem som professionella aktö-
rer kunde få i relation till brukarna. I diskursen blir färgfrågan synlig i för-
hållande till tendenser i samtiden där brukarnas inflytande skulle stärkas. 
Under en paneldebatt anordnad av Målarmästarnas Riksförening under 
ledning av TV-mannen Gary Engman radades negativa erfarenheter av 
arkitekten som färgsättare upp.146 Professorn i Formlära vid KTH, Har-
riet Ryd, fick svara på varför utbildningen hade fallerat på denna punkt. 
Hon berättade att timmarna för färgundervisning visserligen hade utökats 
men att det inte bara var arkitekten som skulle ansvara för färgsättningar. 
I stället borde ”alla” ta ett ansvar och arkitekter borde vara intresserade 
av ”att gå ut och höra vad människor vill ha”.147 Detta var ett tecken för 
den samtida tendensen att undvika expertrollen för att istället fråga bru-
karna, det vill säga allmänheten, eller som det också kunde formuleras, 
”icke-sofistikerade människor”, om deras upplevelse av boendemiljön.148 
Det kan också synas vara ett uttryck för att färgfrågan inte ansågs vara sär-
skilt betydelsefull i arkitektarbetet. Sådana undersökningar, där gemene 
man fick uttrycka sina synpunkter på omgivningen, syntes dock både ha ett 
ovanifrån- och ett underifrånperspektiv. Folk i allmänhet sågs å ena sidan 
inte som kompetenta boende – de hade varken kunnandet eller makten att 
själva påverka sin miljö. Å andra sidan fick deras svar i undersökningarna 
alltid en teoretisk auktoritet. Den tillfrågade behövde inte ha någon som 
helst kunskap om sin omgivning eller ens något intresse – svaren togs ändå 
på största allvar som ett led i försöken att förstå hur ”miljön” skulle kunna 
fungera bättre.149 
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Ulrik Samuelssons almstubbe av sten med såg-
märken är en stående kommentar till Almstriden 
i Kungsträdgården 1971.

Stockholms tunnelbana – en syntes
Det fanns exempel på lyckade försök att samla arkitekter och konstnärer i 
samarbete med ett resultat som tillfredsställde brukarna. Det mest fram-
gångsrika projektet var miljöerna under jord: Stockholms tunnelbana. 
Generellt fick arkitektur, konst och färgrikedom samverka i tunnelbanan 
som ett resultat av diskussioner om konstnärernas engagemang i samhälls-
livet och värdet av en offentlig konst för alla.150 Kraven på konstnärens sam-
hällsengagemang kom att få förnyad aktualitet efter händelserna 1968. Ett 
exempel på 1970-talets politiska samhällskritik är målningarna i Solna 
tunnelbanestation av Karl-Olov Björk och Anders Åberg (1975). Starkt 
kadmiumröda väggar och motiv från Norrland utgör ett tydligt inlägg i 
debatten om glesbygdsdöd och hotet mot naturen.151 Ulrik Samuel son ska-
pade i stationen Kungsträdgården (1974–1978) en kommentar till omvand-
lingen av staden genom historiska fragment och samtida referenser. Bland 
annat finns en almstubbe av sten med sågmärken som berättar om Alm-
striden i Kungsträdgården 1971.152 Miljöaktivister i hängmattor och tält 
lyckades då för första gången få gehör i sin kritik av den snabba och bru-
tala stadsomvandlingen genom att hindra myndigheternas planer på att 
såga ner ett stort antal almar på platsen för en planerad tunnelbaneupp-
gång. I områden som Tensta och Hallonbergen var avsikten att de konst-
närligt utsmyckade tunnelbanestationerna skulle fungera som en alterna-
tiv miljö.153 Färger och former skulle stå i motsats till betong och de räta 
vinklarna i husen ovan jord – rummet skulle upplevas som en ”mjuk, varm 
och vänlig, näraliggande och angelägen” miljö.154 Omslaget på nummer 9 av 
Arkitektur 1973 är försett med bilden av en marmorerad, målad yta i blått 
hämtad från utsmyckningen av tunnelbanestationen Stadion (Enno Hal-
lek och Åke Pallarp). Ledaren i Arkitektur konstaterade, möjligen något 
avundsjukt i förhållande till arkitektens arbetssituation, att denna ”käns-
liga och komplexa miljöanalys” kunde utföras av ”konstnärer befriade från 
den tekniska barlasten och det tunga genomförandet”.155 Utsmyckningen 
sågs som en integrerad del i miljö och funktion.156 

I och med de tunnelbanemiljöer som skapades under 1970-talet, med 
station Kungsträdgården som det mest ambitiösa exemplet, infriades en 
efterkrigsdröm om en färgrik arkitektur och konst på lika villkor. Politiskt 
var enigheten i stort sett total och vardagsmänniskans uppskattning av mil-
jöerna var minst lika stor som de professionella arkitekternas och konstnä-
rernas.157 Stationerna hade skapats inifrån och ut – rummen hade sprängts 
fram och så att säga ”karvats” ut. Det gav en alternativ gestaltningspro-
cess och också ett uttryck för en alternativ rumsuppfattning jämfört med 
samhällsbyggandet ovan jord. Budskapen i rummen fick ofta bäras fram av 

Ovan och till höger: Tunnelbanestationen 
Stadion från 1973. Konstnärlig utsmyckning och 
färgbehandling av Enno Hallek och Åke Pallarp. 
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Kungsträdgårdens tunnelbanestation (1974–
1978). Foto Göran Fredriksson.
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en färgrikedom i extremt starka och ovanliga kulörer – otänkbara i stads-
miljön. Färgen blev central för stationernas olikartade karaktär, den fick 
bidra till orientering, variation och särskiljning. I stadsmiljön fick tunnel-
banans arkitekter förhålla sig tvärtom; här fick fortsättningsvis ett ensar-
tat och rationellt budskap dominera, både vad gällde byggnader, bokstäver 
och siffror i tydliga och kontrasterande färger – liknande för alla stationer. 
Tunnelbanans konstnärliga underjord har naturligtvis också betydelsen 
funktion, men den fick även stå för en kompletterad bild. Rummen mötte 
på ett tillfredsställande sätt samtida krav på mening i det byggda, till exem-
pel genom uttryck för det specifika och det individuella genom färg. 

Färg som historia i nybyggandet
Önskemålen om ett mer medvetet förhållningssätt till den visuella omgiv-
ningen i helhet vid nybyggnad innebar efter hand ett professionellt intresse 
för (färg i) arkitekturhistorien. När det gällde nybyggandet blev det under 

Tapeter med stora mönster i starka färger 
svarade under 1970-talet på ett behov av färg, 
tradition och historia. ”Påfågel Orange”, foto 
Elisabeth Boogh, Stockholms länsmuseum.
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början av 1970-talet alltmer betydelsefullt att förhålla sig till modernis-
men i frågorna om vilken riktning arkitekturen skulle ta. I diskursen syns 
en vilja att på olika sätt återknyta till föregående epoker. I samband med 
reflektion och eftertänksamhet fick därför valda tidsperioder ur arkitek-
turhistorien utgöra inspiration. Äldre byggnadstradition, jugend, natio-
nalromantik och den tidiga modernismen i Tyskland men även det svenska 
1940-talet var exempel på perioder och byggande med ett innehåll och en 
gestaltning som uppvärderades. En naturlig följd blev att användningen av 
vad man uppfattade som dess kulörer (eller symbolladdade namn på kulö-
rer) ökade. Färgerna och formerna, så långt det var möjligt i det rationellt 
industrialiserade byggandet, fick börja tala om en historisk anknytning. 
Detta gällde också i var mans hem. Tapeter med stora mönster och starka 
färger var till exempel populära. Dessa ansågs vara ”gammelsvenska” och 
utgjorde en reaktion mot de neutrala grå, ”kommunalgrå” väggarna.158 

Huruvida färgvalen i praktiken kunde anses bygga på verklig kunskap 
om byggnadstraditionens kulörer är en annan fråga. Svenska Bostäders 
arkitektkontor ritade Husby, bostadsområdet på Järva i nordvästra Stock-
holm som byggdes ut 1972–1977. Färgsättningen utfördes av Folke Romell 
med fasta utgångspunkter i form av en förutbestämd färgskala.159 Bostads-
husen fick ”mörka, mättade kulörer” i kontrast till centrums ljusa.160 
Envåningshusen i området avfärgades i ”falurött eller herrgårdsgult”. Att 
anknytningen till historien mest var en fråga om retorik vid den här tiden 
visar det faktum att man senare tog Husby som ett exempel på en färgbe-
handling som inte alls hade något med traditionen att skaffa.161

Villor ritade av Carl Nyrén (Villa Krantz i Skutskär, 1970) och Jan Geze-
lius (Villa Drake i Borlänge, 1970) var exempel på ny arkitektur med tradi-
tionella inslag som kunde utgöra ett svar på önskemål i den professionella 
arkitekturdiskursen. Speciellt Jan Gezelius med arkitekt Ingela Blom-
berg och konstnär Sölve Olsson som medarbetare, hade gett Villa Drake 
en associationsrikedom som kunde synas bottna i traditionen. Villa Drake 
var uppförd i trä och locklistpanelen var målad i falurött. Taket konstrue-
rades som ett åstak, avtäckt med järnvitrioldoppad eternit, som därmed 
blev rostfärgad. Fönster, dörrar, hammarband, sparrar och läkt laserades 
med guldockra.  John Sjöström ansåg att den ”lyx” som villan fått en präg-
ling av hade drag av ”ett visst mått av eskapism”.162 Träpriset 1972, genom 
Träinformation AB, gick sedermera till Jan Gezelius. Motiveringen inbe-
grep formuleringen ”Hans sätt att behandla trä och att färgsätta har en fin 
känsla för materialitet som närmar sig det romantiska”. 163 

Flera artiklar i Arkitektur lyfte fram den tidiga modernismens radika-
litet i Tyskland som något för samtiden att reflektera över.164 Bostadsbyg-

Husby, Kvarteret Bergen. Edvard Grieggången. 
Foto Per Skoglund, Stockholmskällan, 1998.
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gandet i Berlin stod i fokus där färgerna på Bruno Tauts bostadshus i Zeh-
lendorf hade utmanat och väckt uppseende för att de var så starka och 
okonventionella.165 I samma nummer behandlades nationalromantiken 
där färgens och framför allt det uttrycksfulla teglets viktiga roll för arki-
tekturen poängterades.166 Detta intresse var framför allt teoretiskt i tiden. 
Det var ett försök att hitta högklassiga förebilder i den tidiga modernismen 
– ett alternativ eller ett komplement till de psykedeliska ”populära” pro-
testfärgerna, som introducerats under 1960-talet, eller de färgsättningar 
som refererade till allmoge och 1800-tal och som lekmän alltmer frågade 
efter och ville använda sig av. Det kan också vara ett professionellt svar på 
färgsättningen av de småhus- och radhusområden i Sverige som utgör en 
stor del av miljonprogrammet.167 Dessa områden fick ofta många och starka 
färger där de inblandade arkitekterna hänvisade till de boendes smak och 
önskemål om ”romantik”, färg och tradition.168 Det handlade om ”hus 
som folk verkligen vill ha”.169 Småhusarkitekternas förklaringar till val av 
gestaltning och färger ter sig något urskuldande. Acceptansen för imitatio-
ner, pastischer och historiska referenser var låg i det professionella samta-
let, vilket kan illustreras med att dessa projekt sällan eller aldrig presente-
rades i tidskriften Arkitektur. 

1970-talets debatt innehöll även en tillbakablick på 1940-talet, ett 
decennium som uppfattades innehålla en liknande problematik men som 
också kunde erbjuda svar på frågeställningar som fanns i samtiden. Arki-
tektur gav symtomatiskt ut ett temanummer om 1940-talet år 1973.170 Här 

Villa Drake i Borlänge ritad av Jan Gezelius upp-
skattades – även om färgsättning och material 
ansågs vara ”romantiska”. Foto Länsstyrelsen i 
Dalarna 2011. 
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framställdes en eftertänksamhet i jämförelsen mellan 1940-talets mate-
rialbrist och krigstid och den samtida situationen. John Sjöström skrev i 
inledningen till temat att ”det ursprungliga målet – det goda samhället”, 
som hägrade under 1940-talet, alltmer kommit att ”skymmas undan”.171 
Han talade om en ökad rotlöshet och om tingens makt. Årsta centrum 
representerade därvidlag ”en oinfriad dröm om gemenskap, eftersom 
utvecklingen kommit att motverka sig själv. Den nya materiella standar-
den och den ökade rörligheten gav också ett ökat främlingskap.” Sjöström 
kompletterade senare sitt inlägg med att återigen understryka likheterna 
mellan 1940-talet och en samtida situation.172 

Årsta centrum fick ta ännu mer plats i temanumret.173 Torgets mål-
ningar kommenterades av Mats Edblom på följande sätt: ”Fasadmåleriet 
har upprört. Det är en oförklarligt enkel reaktion på ett så rikt innehåll.”174 
I övrigt nämndes dock varken 1940-talets färg eller konst med ett enda 
ord i temanumret, presentationerna av utvald 40-talsarkitektur handlade 
om planmönster, trafiklösningar, service och rumssammanhang. Alla bil-
der publicerades i svartvitt, vilket möjligen kan indikera gränserna för dis-
kursen. Det var ännu inte möjligt att tala om och uppskatta 1940-talets 
faktiska användning av polykromi som ett potent uttrycksmedel i arkitek-
turen. Sune Lindström menade att uttrycket i 1940-talsarkitekturen ”Ofta 
var rätt sliskigt”, men att valen av ”sexkantiga fönster och avskurna hörn” 
hade att göra med arkitektens vilja att ”möta vanliga människors behov 
med en arkitektur som de kunde förstå.”175 

Bostadsområde i Enebyberg från 1974. Foto 
Anna Ulfstrand, Stockholms länsmuseum, 1998.
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Diskussionen i framför allt Arkitektur under början av 1970-talet kunde 
således handla om ett intresse för färg i arkitekturhistorien, eller om ett 
intresse för epoker i arkitekturhistorien med mycket färg. Intressant är att 
färg knappast alls nämns i hänvisningarna till 1940-talet, detta kan sägas 
verka underförstått. Det kan uppfattas som att det inte var aktuellt, eller 
ens möjligt, att koncentrera sig på färgfrågan.

Sammanfattning
Färg i arkitekturen kopplades således ihop med olika betydelser bero-
ende på val av diskurs. Inom byggnadsvården togs färgtraditioner och 
äldre metoder och material upp som förebildliga – även för nybyggandet. 
Det handlade om en kraftfull kritik, också på gräsrotsnivå, mot det brott 
i yrkeskunnande och hantverkstradition som det industriella byggandet 
hade medfört. Vissa konstnärer underströk konstens och färgens roll för 
alla i ett samhällsengagemang och identifierade sig med ett allmänt uppror 
mot det rådande samhällsbygget och dess rationella arkitektur. Träningen 
i att skapa individuella och uttrycksfulla lösningar, befriade från kopp-
lingar till rum och tradition, kunde i förlängningen skapa problem i arki-
tektoniska sammanhang, vilket gjorde att konstnärerna i vissa fall sanno-
likt motarbetades. Mer färg kunde i allmänhetens ögon ses som ett tecken 
för motstånd mot expertvälde och överhet, och användningen kunde fin-
nas med i protester mot rivningar av äldre bebyggelse. Färgfabrikanter och 
målarfirmor uppfattade i sin tur detta behov och formulerade bland annat 
i reklam publicerad i Arkitektur budskap som skulle överensstämma med 
detta. Det är intressant att denna sorts reklam publicerades i just Arki-
tektur. Reklamen kan tolkas som ett tydligt och i sammanhanget nästan 
provokativt inslag i enlighet med Bourdieus beskrivning av de strider som 
kan försiggå inom bestämda fält. Samtidigt är det i det här fallet uppen-
bart att striden i denna form inte kunde bli på allvar – de skribenter och de 
avsändare som stod bakom annonserna i Arkitektur och inläggen i Målaren 
hade inte den habitus, det vill säga, de hade inte den professionella status 
som gav dem möjligheter att i nämnvärd grad påverka fältet för arkitektur. 
Istället verkade kritiken indirekt, vilket i förlängningen ledde till möjlig-
heterna att ta upp diskussionen internt. 

Arkitekter bemötte problemen till exempel genom engagemang i riv-
ningsdiskussioner och fokus på den tidiga modernismen under 1900-talet 
men även i viss mån genom begrepp som konstnärlighet. Denna diskussion 
kan uppfattas som utopisk under den här perioden, eftersom det samtidigt 
pågick en praktik i en fastlåst situation av industrialiserat byggande och 
rationell samhällsordning, vilken i professionella sammanhang uppfatta-
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des som en utgångspunkt och en självklar ram. Arkitektur behandlade ofta 
frågor inom denna ram, det kunde vara betänkanden och påbud, bullerni-
våer och kostnader. Artiklar som tog upp boendefrågor fick dessutom inne-
hålla en svårartad byråkratsvenska; man talade om ”adekvata åtgärder”, 
”problemens undanröjande”, ”utbyggnadstakt”, ”förverkligade åtgärder”, 
”organisationen av samhällsmakten” etcetera. Perspektiven i problemhan-
teringen varierade. I ena fallet fanns inget tecken på helhetssyn när en skri-
bent undrar varför det trots alla goda intentioner inte blev bra: ”Är det bara 
kunskapen om aktiviteterna i bostadsområdet som saknas?”176 I andra fall 
sattes kritiken av byggandet in i det långt större sammanhanget: Det hand-
lade inte bara om boendemiljö eller om elementfasaderna, betongen och 
höghusen som sådana. Istället borde samhälleliga maktstrukturer iden-
tifieras som orsaker till bristande förhållanden. Enligt detta sätt att se på 
saken var det ekonomi och människors maktlöshet i kombination med den 
statliga maktapparaten som skapade sociala problem i de nya bostadsom-
rådena.177 Problemen med den stora skalan och den faktiska gestaltningen 
av arkitekturen, bristen på kontakt med historia samt behovet av skönhet, 
variation och färgrikedom i miljöerna bemöttes generellt sett svagt i Arki-
tektur. En anledning kan vara svårigheter att bryta igenom en hegemonisk 
diskurs för att på allvar kunna konfrontera problemen. Debattklimatet, där 
till exempel ett i tiden uppmärksammat fenomen som färg knappt disku-
terades alls, kan ge ett prov på diskursens gränser. I arkitekturdiskursen 
behandlades i stället sakfrågor som till exempel planeringsmönster och 
trafik. Frågan om färg i arkitekturen som ett ansvar för arkitekten blev 
därmed ett ämne som hamnade utanför gränsen för vad som var möjligt 
att diskutera.
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RATIONALITET OCH LEK 
– FÄRG I DEN SVENSKA SYSTEMARKITEKTUREN

I Sverige har systemarkitekturen under efterkrigstiden tolkats i termer 
av strukturalism.1 Strukturalismen i arkitekturen kom i Sverige att defi-
nieras och få en särskild betydelse genom statens engagemang i utveck-
lingen av en mönsterlösning: Byggnadsstyrelsens ”bygglåda” för kon-
torshus. Bakgrunden till statens starka vilja att effektivisera och ekono-
misera produktionen av ytor var den offentliga sektorns expansion och 
därmed kravet på lokaler. Till exempel ökade antalet statligt anställda 
tjänstemän med fyra procent årligen under 1960-talet.2 En annan anled-
ning var det som pressen hade kallat ”Operakällarskandalen”.3 Bygg-
nadsstyrelsens tjänstemän hade mycket grovt övertrasserat beviljade 
medel i samband med renovering och ombyggnad av Stockholmsoperan 
1951–1961. För att i fortsättningen klara efterfrågan på lokaler på ett för 
staten ekonomiskt godtagbart sätt stramades verksamheten upp, vilket 
kom att innebära en hög grad av kontroll och styrning i byggandets alla 
led. Normering, måttsamordning och modulsystem utvecklades till för-
utsättningar i produktionen, speciellt vad gällde kontor samt laborato-
rier inom universitets- och högskolesektorn. Uppmärksammade exem-
pel på strukturalism i arkitekturen är, förutom kontorshuset Garnisonen, 
Televerkets anläggning i Larsboda, Farsta (Bengt Hidemark och Gösta 
Danielsson 1965–1970), Arrhenius laboratorierna på Frescatiområdet i 
Stockholm (Carl Nyrén 1971–1973) och Huddinge sjukhus (HLLS arki-
tektkontor 1967–1974). 

Huddinge sjukhus
Huddinge sjukhus ter sig i detta sammanhang som ett i flera avseenden 
storslaget exempel. Vad som kom att bli Sveriges genom tiderna största 
vårdbyggnad hanterades av arkitektkontoret HLLS (Hellman, Lind-
blom, Löfström, Sandberg) och inredningsarkitekt Sven Kai-Larsen 
enligt strukturtänkandet.4 Dess genomgripande systematik från minsta 

Televerket i Larsboda tilldelades Kasper Salin-
priset 1969. Foto Johan Stigholt, Stockholms 
stadsmuseum, 2008.
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Huddinge sjukhus. 
I bakgrunden 

bostads området 
Flemingsberg.

Huddinge sjukhus 
(HLLS arkitektkontor 

1967–1974).
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till största skala fick reflektera tidens syn på hur vård i välfärden skulle 
organiseras. Programmet togs fram 1965 efter att staten beslutat att göra 
Huddinge sjukhus till ett universitetssjukhus.5 Byggnaden stod färdig 
i princip samtidigt som miljonprogrammet i mitten av 1970-talet, och 
anläggningen bidrar därmed till avslutningen på den stora systemarki-
tekturens tid i Sverige.

Huddinge sjukhus byggdes i form av sex parallella, jämnhöga huskrop-
par och målsättningen med anläggningen var att skapa ett flexibelt och 
förändringsvänligt ”universalhus”.6 Den färg som knöts till arkitekturen 
anpassades till strukturen och dess roll blev därmed sekundär. Färgen i 
arkitekturen fick de funktionella uppgifterna att utgöra en orientering, 
markera olika delar i anläggningen samt betona byggnadens konstruktion. 
Med en strukturell färgverkan i arkitekturen menas en färgverkan som tol-
kar byggnadens konstruktiva aspekter och som inte förskjuter eller påver-
kar strukturella sammanhang. I vissa fall får färgen därför en underordnad 
roll med begränsade möjligheter till uttryck.7 

Var och en av huvudkulörerna gult, rött, blått och grönt samt brun/
orange indelades i tre steg med olika kulörthet och ljushet. Samman-
lagt fanns det femton kulörer plus en gråskala i fem nyanser samt vitt.8 
Bärande element som pelare och hisschaktväggar fick en mörkgrå nyans, 
liksom även dörrkarmar och socklar. Dörrar målades i en något lju-
sare grå för att skapa kontrast. Även textilier och inredning fick kulö-
rer enligt schemat, som invändigt bland annat fick utgå ifrån principen 
att de ljusaste kulörerna skulle finnas närmast ytterväggarna och de 
starkaste effekterna längre in i byggnaden.9 Orienteringsfärgerna blev 
brunt/orange (plan 4), rött (entréplan 5), blått (plan 6), grönt (plan 7) 
och gult (plan 8). De offentliga utrymmena, som till exempel huvudstrå-
kens blanka golv, gavs den mest kulörstarka effekten i respektive kulör. 
Mellantonen användes på avdelningarna och den ljusaste varianten inne 
på vårdrummen. 

Avsikten med konsten, som är rikt förekommande i Huddinge sjukhus, 
var att den skulle samspela med arkitekturen för att skapa identitet åt rum-
men och de skilda byggnadsdelarnas funktioner. Konstverken var många 
och skapades inte minst av 1970-talets kvinnliga konstnärer, till exempel 
gruppen Sapphos döttrar, Ingegerd Möller och Britta Kjellgren. Konsten 
är utförd i många olika material som textil, plåt och emalj samt i form av 
måleri direkt på vägg. En idé som utarbetades av Beck & Jung 1972 var ett 
stående system av vridbara färg- och formmoduler genererade av konstnä-
rernas arbete med datorer.10 

Även utomhusgårdarna bearbetades konstnärligt. Trots den stora sats-

Färgens uppgift i Huddinge sjukhus är främst 
funktionell. Entréer markeras med starka 
kulörer.

Fasadytor i krattad, vass betong.
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ningen på konst förmår inslagen inte påverka helhetsintrycket i någon 
större omfattning – dominansen hos den extremt storskaliga, strikta och 
maskinmässiga arkitekturen är alltför stark. Konsten bidrar däremot med 
något avvikande och extravagant i närmiljön. 

Exteriört är anläggningen uppbyggd av prefabricerade betongelement 
och blått fasadglas i ett rytmiskt mönster baserat på ett modulsystem. 
Betongytan är mörkt grå och omålad samt krattad, vilket ger en vass yta 
med grov struktur och skuggverkningar. På grund av besparingskrav blev 
fasaderna mer slutna och fick mindre glasytor än det ursprungligen var 
tänkt – gavlarna är till exempel helt täta mot parken. Detta bidrar till en 
avvisande karaktär och en begränsad visuell kontakt mellan ute och inne. 
De mer transparenta, glasade gångarna mellan blocken är delvis klädda 
med blått fasadglas. Ursprungliga skärmtak över entréerna fick pelare 
målade i starkt blått och takomfattningar i rött.

Färgbehandlingen av arkitekturen har här en verkan som är struktu-
rellt betingad, och den har samtidigt en betydande semantisk funktion. I 
ett särskilt rum frångås dock detta mönster. I Birkeaulan, i en av anlägg-
ningens mörka kärnor, gestaltade inredningsarkitekt Tore Darelius ett 
påtagligt självständigt rum med en iögonfallande färgbehandling. Aulan 
domineras av två starkt kulörta färger, en röd färg i stolarnas klädsel av 
galon och i takets vertikala ljudbafflar, samt en kraftig blå färg på väggar, 
tak och i rummets heltäckningsmatta. Den röda färgen har en koppling 
till festligheter och teater och den blå kan jämföras med den blå timmens 
skymningshimmel. Temat har därmed kopplingar till en berömd inred-
ning utförd av Gunnar Asplund för Skandiabiografen på Drottninggatan 
i Stockholm, där salongen utformades utifrån arkitektens minnen från 
festligheter på ett italienskt torg, med natthimmel i blått och stolskläd-
sel och textilier i lysande rött.11 Men framför allt kan uttrycket knytas till 
popkonst och samtid, där starka färger valdes för att stimulera och akti-
vera. Rummet innehåller också en lek och ett konstnärligt beaktande av 
den dominerande rationaliteten och tekniken, genom att de båda sidoväg-
garna av akustiska skäl beklätts med grafiska ornament i form av blå rör 
(halv cylindrar), som kan liknas vid en bild av tekniska installationer. Den 
viktigaste komponenten i gestaltningen är dock färgen. Den får en själv-
ständig verkan i arkitekturen genom sin intensitet som bokstavligen färgar 
hela upplevelsen av rummet.

Plan 8 har orienteringsfärgen gul.

Konstnärerna Beck & Jungs vridbara färg- och 
formmoduler fick namnet ”Hej patient!”
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Birkeaulan i Huddinge 
sjukhus kan synas referera 
både till 1920-talet och till 
1970-talets konstnärliga och 
lekfulla förhållningssätt till 
teknologin. Foto 2005.
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Kontorshuset Garnisonen
Birkeaulan utgör ett undantag i analysen av hur färg är använd i Huddinge 
sjukhus – i övrigt har färg inget självständigt förhållande till strukturen. I 
kontorshuset Garnisonen är en primär iakttagelse att polykromi på mot-
svarande sätt aktiverats i syfte att samspela med och understryka struk-
turen, men byggnaden uppvisar även ett mer komplext förhållningssätt i 
färgfrågan.

Byggnadsstyrelsen hade fått i uppgift att lösa problemen med de stän-
digt ökade kraven på lokaler. Vissa verk utlokaliserades, såsom Telever-
ket till Farsta och Vattenfall till Råcksta. I mitten av 1960-talet kvarstod 
dock behovet av 6 000 kontorsplatser i innerstaden.12 Genom en placering 
av ett riktigt stort kontorshus i Stockholms city ville staten lösa proble-
men med utspridda verk och därmed vinna koncentrations- och stordrifts-
fördelar. Byggnadsstyrelsen initierade Garnisonen-projektet 1964 genom 
att A4 arkitektkontor, som leddes av Tage Hertzell, Lennart Lundström, 

Kontorshuset Garnisonen (1969-1972) ritades 
av A4 arkitektkontor genom Tage Hertzell. 
Hisstornen, med 50 meter mellan varje, 
markerar en tydlig rytm i anläggningen.

Den 347 meter långa fasaden kläddes i hård-
anodiserad aluminium.
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John Sjöström och Ragnar Uppman, fick uppdraget att göra en disposi-
tionsplan för mark vid Karlavägen på Östermalm som tidigare varit mili-
tärt område.13 Hertzell utsågs till ansvarig arkitekt. Ett år senare fick A4 
ytterligare ett uppdrag: att göra utredningsskisser till ett generellt kon-
torshus för statlig förvaltning.14 A4 hade under utredningens gång kontakt 
med dåvarande Engström-Landberg-Larsson-Törneman arkitektkontor 
(som sedan blev ELLT) vilka samtidigt samarbetade med Byggnadsstyrel-
sen om en ”bygglåda” för kontorshus.15 

En utgångspunkt i Tage Hertzells stadsplanestudier var att kvarteret 
nyligen bebyggts för försvarets forskningsanstalt (FOA), ett projekt som 
han själv varit med om att komplettera med en fristående datacentral. Vid 
uppförandet av FOA-huset hade staten gett sig själv dispens för att bygga 
tre våningar högre än gällande stadsplan.16 Övrig bebyggelse på tomten 
skulle rivas med undantag för Svea och Göta livgardes kaserner från slutet 
av 1800-talet vilka också skulle ingå i planen, men med en framtida beräk-
nad rivning.17 Stadsplanestudien mynnade ut i förslaget om en helt sam-
manhängande huskropp mot Karlavägen i en för övrigt öppen kvarters-
lösning. 

Tage Hertzell gav därmed, med Byggnadsstyrelsens goda minne, kon-
torsbyggnaden dess karaktäristiska drag i form av en 347 meter lång, uni-
form fasad mot Karlavägen. Samtidigt hade Sverige fått generella anvis-
ningar för kontorshus genom den så kallade ”kontorsbygglådan”. Ekono-
miska aspekter i byggandet kan i och med detta anses vara drivna till det 
yttersta, där beräkningar av livslängd för de enskilda delarna och valen av 
prefabricerade komponenter hade en framskjuten betydelse.18 Tanken på 
möjligheter till framtida förändringar, så kallad ”öppen form”, och kostna-
derna för det, hade varit vägledande. Garnisonen planerades utan att pro-
jektörerna hade klart för sig vem som skulle sitta i byggnaden, vilket krävde 
en uttalat flexibel lösning.  

Den långa fasaden kläddes med hårdanodiserad aluminium i kasset-
ter, profiler och plåtar.19 Utefter bottenvåningen löper en bred arkad och 
genom entréer och i gårdsmiljön öppnar sig en variation av utblickar, 
överljus och starka accentfärger. I interiören kontrasterar den bräd-
gjutna omålade betongen med frilagda installationer, rör och elstegar 
målade i gul, blå, röd och grön färg med stark intensitet. Ovanför arka-
den restes en våning med stora fönsterpartier samt fem lägre vånings-
plan utan relief innehållande smårumskontor. Den långa, smala och 
höga byggnadskroppen står placerad på pelare mot Karlavägen. Innan-
för volymen mot gatan trappades höjden ner mot söder och gårdsmiljö-
erna gavs en intimare karaktär formgivna av landskapsarkitekt Gunnar 

Rött trapphus i Garnisonen. Delar levererades 
fabriksmålade. Ett undantag är undersidan 
av trappor som målades på plats. Foto Göran 
Fredriksson.
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Golv täcktes med nålfiltsmattor 
i byggnadens zonfärger. Denna 

blå är en av få ursprungliga 
mattor (2003).
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Martinsson. Hisstornen, med slitsar i primärfärger, fick markera en tyd-
lig rytm på avstånd om 50 meter. En vandring i byggnaden skulle vara rik 
på utblickar – ibland ut över gårdar i marknivå, ibland ut över planterade 
terrasser på tak till lägre byggnader. 

Ansvarig för färg- och konstprogrammet i Garnisonen var konstnä-
ren Gösta Wallmark.20 I interiören fick uttrycket styras av starka primär-
färger enligt ett organiserat system. Byggnaden uppdelades i färgzoner 
i blått, gult, rött och grönt som kombinerades med omålad betong.21 För 
att uppnå det speciella mönstret i betongen på Garnisonens hisstorn och 
schakt göts den i en form av nedfrusna, klingsågade brädor. Välvda, prefa-
bricerade, släta betongelement i form av kassetter vilar på likaledes, med 
något undantag, obehandlade betongbalkar. Strukturen är helt expone-
rad – inget finns som täcker över den. Stålglaspartier, trappräcken, kor-
ridorer, väggar, hissar och mattor inom en zon fick ”nyanser av en och 
samma primärfärg”.22 Avsikten var troligtvis att kommunicera en och 
samma färg, medan de olika materialen och beställningarna gav upphov 
till förskjutningar och därmed olika ”nyanser”. På golvet i entréplanet 
lades hårdbränt, rödbrunt Höganäsklinker, som gav visuell värme till 
strukturen. Gränserna mellan färgzonerna sammanföll med anläggning-
ens försörjningsstråk.23 I respektive zon, med vissa undantag, var samt-
liga installationer färgade i blått för luft, rött för el och gult för belysning 
(armaturer). 

Kontorskorridorerna hade väggar och golv i samma färg. Dörrarna 
var vita, liksom partiet runt om dörrarna och upp till taket. Wallmark 
arbetade i kontorskorridorerna delvis med att skapa en annan typ av färg-
verkan, istället för betoning på starkt kulörta installationer och andra 
byggnadsdetaljer som hissfronter och dörrar i kontrast till byggnadens 
betonggrå struktur, valde han att genomgående låta färger täcka större 
ytor. Han talade om att skapa ”en rumslighet” med färg i dessa delar av 
byggnaden.24 Tanken var att de skulle uppfyllas av ”färgat ljus” i zoner. 
Hans inspiration till denna del av färgbehandlingen kom från en resa i 
Italien och skulle ge en känsla av ”det honungsgula eftermiddagsljuset 
på fasaderna i Rom”. 

Den strukturella färgverkan i stora delar av Garnisonen har inte en 
rumslig orientering, färgen har i stället helt och hållet en strukturell 
anpassning, den deltar för att framhäva den strukturella rumsuppfattning 
som råder. Om man däremot ser till Garnisonens kontorskorridorer är fär-
gen visserligen arkitektoniskt bunden; dörrar och dörrposter, väggytor 
och golv har sina bestämda kulörer utan överlappningar. Intentionen med 
färgverkan i kontorskorridorerna var dock att skapa färgrika rum.
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Färg, teknologi och ekonomi
Färgsättningen av Garnisonen presenterades främst i form av planrit-
ningar.25 Byggnaden fick i presentationen varje del färgkodad på en plan 
eller sektion, liksom installationerna i taken. En färgkodad karta delades 
också ut i entrén för att besökaren skulle kunna ”se” huset och orientera 
sig efter färgerna. Bilden av till exempel ett kopplingsschema eller annan 
installationsritning i olika färger är utan tvekan den bild som färgplanen 
vilar på. El markeras i tekniska sammanhang ofta i rött och ventilation i 
blått vilket stämmer med hur färgerna är använda. Ursprunget till färg-
sättningen är de tekniska färgkoder som byggnadsingenjörer använder i 
sitt arbete.26 

Färgsättningen i Garnisonen förutsatte en dimension som vi idag upp-
fattar som fullständigt naturlig. Gösta Wallmark satte färgerna enligt koder 
i en färgkarta. Wallmark valde den starkaste och renaste blå, röda respek-
tive gröna ur Målarmästarnas färgkarta.27 Den starkaste och renaste gula 
valdes dock bort. Istället beställdes en annan, något varmare gul. I slutän-
den var det så att ”tillverkaren satte färgen”, enligt Wallmark.28 Fönster och 
dörrar, hisspartier, installationerna i taket etcetera har en helt täckande, 
oftast högglansig yta, och samtliga av dessa byggnadsdelar kom fabriks-
målade och klara till platsen.29 Wallmark kommenterade det faktum att så 
gott som alla färgade delar levererades fabriksmålade: Det var bra, ”man 
behövde inte stå och slaska med färg på platsen”.30 

Färgbehandlingen i Garnisonen kan ses som en bild – en bild som 
uttrycker en fascination inför ett tekniskt system i t ex ett kopplings-
schema på en tvådimensionell ritning.31 

Gösta Wallmark kommenterade bygget med att ”man har helt enkelt 

Korridorerna i kontorshuset skulle präglas av 
en känsla av färgat ljus. Arkitektur i förändring, 
s. 133.

Till höger den tekniska installationsritningen 
som förebild i färgbehandlingen. Av VVS-konsul-
ten Lennart Zetterberg. Beskuren. Arkitektur i 
förändring, s. 136.



rationalitet och lek    81

monterat det som ett mekano”. Liknelsen är vanlig inom den interna-
tionella diskussionen.32 Den kan spåras i flera olika riktningar, och inte 
minst till kulturhuset Centre Pompidou i Paris.33 Ett exempel på direkt 
kontakt mellan dessa projekt är att en av arkitekterna till det nya kul-
turhuset i Paris Richard Rogers besökte Garnisonen i utvecklingsske-
det. Anledningen till Rogers besök kan vara att Moderna Museets chef 
Pontus Hultén från och med 1974 var i ledningen för planeringen av det 
nya kulturhuset i Paris. Han kom sedan att bli god vän med arkitekten 
Renzo Piano, som var Richard Rogers samarbetspartner i arbetet med 
Centre Pompidou.34 Pontus Hulténs och därmed Sveriges kontakter med 
den teknologiskt inspirerade konsten var tidiga, bland annat genom sam-
manslutningen Experiments in Art and Technology (E.A.T).35 

Även Renzo Piano använde sig av den tankemodell som baserades på 
installationsritningar och kopplingsschema när han skulle färgsätta kul-
turhuset Centre Pompidou i Paris.36 Inledningsvis kopierade han bygg-
nadsingenjörernas standardfärgkoder på ritningar, som t ex ventilation i 
blått och elinstallationer i rött och gult. Koderna höll dock inte hela vägen 
utan efterhand bröts ”reglerna” där han upplevde en begränsning. Vissa 
detaljer i det senare uppförda Centre Pompidou kan uppfattas som en 
inspiration från den svenska förlagan Garnisonen.37 

En förebild för sättet att använda färgverkan i Garnisonen kan vara tra-
ditionen från Bauhaus. Färgundervisningen på Bauhaus-skolan undergick 
en förändring från det att Johannes Itten lämnade färgundervisningen 
1923, då skolan alltmer började närma sig industrin.38 Ittens färgpedago-
gik hade haft tydliga drag av andlighet vilket även inbegrep betydelsen 
av de rena grundfärgerna. Detta angreppssätt kom i och med flytten till 

Bild 15 Färg användes i leken med rationaliteten 
eller som konstnärlig kommentar till tekniken. 
Centre George Pompidou i Paris (1977).

Färg användes i leken med rationaliteten eller 
som konstnärlig kommentar till tekniken. Centre 
George Pompidou i Paris (1977). Undersidor av 
den utanpåliggande rulltrappan har starkt röd 
färg. Jämför målningen av trappornas under-
sidor i Garnisonen. Foto 2004.
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Dessau att förändras i takt med inriktningen mot socialt bostadsbyggande 
och rationell fabriksdesign. Senare bildades också en tradition från Bau-
haus där grundfärger arbetade som regelrätta tecken för modernismen. 
Från en syn på färg som ett mer komplext andligt medium, fick preferenser 
för rena grundfärger uttrycka en ambition att behandla färgen jämställt, 
det vill säga som ett ”byggnadsmaterial” vid sidan av andra byggnadsma-
terial. Greppet innebar visserligen att färg därmed fick mer status i sam-
manhanget – den kunde på så vis förklaras som rationell. Men det innebar 
samtidigt att färgens flerfaldiga förmågor underminerades – den fick inte 
fungera som en självständig kraft utan verkade utifrån konstruktiva och 
strukturella förutsättningar.

Att arbeta med färg med hänvisning till rationalitet och semantisk nöd-
vändighet, kunde i början av 1970-talet uppfattas som ett säkrare sätt för 
arkitekter att få lov att använda färg i arkitekturen, något som hade upplevts 
som svårt att motivera under stora delar av 1960-talet.39 Valen av primärfär-
ger var en viktig åtgärd för att argumentera för polykromi i ett projekt. Dessa 
kulörer var enkla att beskriva eftersom de var de renaste och kulörstarkaste 
som gick att få, samt enkla att motivera genom hänvisning till grundfär-
gerna rött, blått, grönt och gult. Valet av enkla kulörer uteslöt dock den stora 
mängd andra färger som faktiskt fanns på marknaden i början av 1970-talet. 

Det finns knappast någon tvekan om att valet av omålade grå betong-
ytor i Garnisonen var medvetet estetiskt och betydelsefullt. Som ett exem-
pel på detta har hålen efter de formstag som användes vid ingjutningen 
lämnats kvar synliga i betongen, till exempel på entréplanet. Vad som 
också har betydelse i sammanhanget är ekonomisk vinst och praktikali-
tet i omålad betong. Gösta Wallmark kommenterar valet med att det var 
”praktiskt med rå betong”. Man slapp helt enkelt att måla den – en billi-
gare lösning. Underhållsfrågan måste ha varit betydelsefull i Byggnadssty-
relsens jakt på rationella och ekonomiskt fördelaktiga lösningar. De delar 
som var generella skulle inte ha målade ytskikt, medan de som var förän-
derliga, och som genom sin tillfälliga karaktär i framtiden skulle bytas ut, 
blev (fabriks)målade.40 Praktiska och ekonomiska skäl i valet av omålad grå 
betong kunde därmed samverka med valet av en uppenbarligen arkitekto-
niskt och estetiskt eftertraktad färgverkan.

Den biologiska metaforen och maskinmetaforen
Gösta Wallmark beskriver färgbehandlingen med en biologisk liknelse 
som fungerar perfekt i ett strukturalistiskt sammanhang: ”Ett kompli-
cerat tredimensionellt kommunikationssystem leder genom byggnads-
kroppen som vattenflödet i ett träd.”41 Här finns även en koppling till 
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Garnisonen. Den grå betongytan som ett medve-
tet estetiskt val. Skulptur av Hertha Hillfon. Foto 
Göran Fredriksson.
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efterkrigstidens estetiska syn på arkitektur som en bild av ”flödet som 
ett fruset och abstrakt ting i sig själv”.42 Arkitekterna Alison och Peter 
Smithson, som verkade i 1950-talets England, ansåg att infrastrukturen i 
en stad skulle kunna fungera som en ”bild”, d v s som en sammanbindande 
symbol i staden.43 Motorvägarna skulle bli det strukturella blodflöde som 
”syresatte” en ny urban verklighet. Symbolen för det nya samhället skulle 
finnas på olika nivåer och i olika skalor. Bilden av infrastrukturen skulle 
bindas samman med bilden av byggnadernas inre kommunikationsnät. 
De starka färgerna i Garnisonens ”kopplingsschema” är uppenbart bil-
den av ett flöde. Abstrakt betecknar det en rörelse och en växt. Samti-
digt utgör det bindemedlet mellan ”kontorslådorna” i Garnisonens arki-
tektoniska helhetsidé. De starka färgerna kan ses som ett komplement i 
det superrationella modulbyggandet, ett inslag som också kan förknip-
pas med lek (ett mekanobygge) och tidens strävan mot ett ”avslappnat”, 
rörligt och mer demokratiskt arbetsliv. Synen på staden och byggnaden 
som en organism kan tyckas ha vissa likheter, kanske paradoxala, med 
bilden av arkitekturen som en maskin. Maskinmetaforen lanserades 
ursprungligen av Le Corbusier (”en bomaskin”) och användes i Sverige 
redan under 1920-talet av arkitekten Uno Åhrén.44 I analogi med maskin-
metaforen kan betongen ses fungera som en fond mot vilken de kulörta 
installationerna (maskinens elektronik, knappar eller reglage) tecknas. 
Färgerna är organiserade i ett system som liknar en installationsritning 
eller ett tekniskt flödesschema. De står för en fascination inför, men sam-
tidigt i ett konstnärligt förhållande till tekniken – ett fruset tredimensio-
nellt flöde av energi, vatten och luft. 

Garnisonen är ett mångfacetterat exempel som illustrerar en attityd 
till färg och arkitektur där den tidstypiska rationalismen uttrycks medve-
tet estetiskt i en kontrastrik, strukturell rumsgestaltning. Färg samspelar 
med strukturen och fungerar som vägvisare och ordningsmotiv, men den 
får också bryta sig ur de ramarna på lämpliga ställen och även representera 
en viss estetisk lekfullhet. Överdimensionerade gula ventilationstrummor 
pryder till exempel taket i restaurangen och Wallmarks klargula, blankt 
böljande vägg utmanar delvis rationaliteten.45 

Garnisonen kan sägas tangera ett ideal av teknologisk konst. Som sådan 
bidrar den till en internationell strömning av liknande företeelser, om än 
långt mer radikala, som till exempel arbeten av Archigram, kulturhuset 
Centre Pompidou i Paris och Experiments in Art and Technology (E.A.T.). 
Garnisonen passar som illustration till ett för tiden eftertraktat idéinnehåll 
i professionella sammanhang, i vilket färgverkan understryker strukturen, 
och som sådan arbetar färg för att understryka konstans, autenticitet samt 

Överdimensionerade lufttrummor i taket i res-
taurangen. Foto Göran Fredriksson.

Gösta Wallmarks böljande konstverk ”Gul vägg”.
Foto Göran Fredriksson.

Garnisonen. Armaturer och installationer levere-
rades fabriksmålade i starka färger. Foto Göran 
Fredriksson. 
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maskinell och matematisk rationalitet. Samtidigt får färg på ett kontrolle-
rat sätt visa på ett uppbrott som antyder föränderlighet och lekfullhet. Gar-
nisonen kombinerar därför flera av de roller för färgen som tidigare redo-
visats i relation till perioden 1968–1975. Sammanfattningsvis är den dock 
i hög grad representativ för ett hegemoniskt och professionellt synsätt på 
arkitektur vid den här tiden; ett estetiskt uttryck för det systematiska och 
kollektiva samhällsbyggandet. 

Omsorgen om ”den lilla människan”
Arkitektkontoret ville i Garnisonen skapa ramar kring en avspänd miljö, 
en miljö som bröt ner gränser mellan människor, och färgen var en viktig 
medaktör. Lekfullhet var vid sidan av semantisk tydlighet utgångspunk-
ten när konstnären Elis Eriksson, i samarbete med arkitekten Jan Larsson, 
utvecklade den färgkodade karta som delades ut till besökare, skyltarna 
och det övriga orienteringssystemet.46 En tolkning kan vara att de lekfulla 
idéerna som fick komplettera det genomgående systemtänkandet i Gar-
nisonen hämtade inspiration från samtidens (föreställningar om) sinnes-
utvidgande psykedeliska droger som LSD, där tankarna om ”en vandring 
i färgat ljus” i Garnisonens kontorskorridorer skulle kunna jämföras med 
Fahlströms rapport från San Francisco.47 Andra företeelser som kan kopp-
las till val av färganvändning och stämning kan vara Beatlesfilmen ”Yellow 
Submarine” (1968) eller omslaget till ”Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band” (1967). Möten mellan människor i kaféet med de klarröda finska 
möblerna mot den gula böljande väggen tänktes ungefär som ”Var jobbar 
du? Gröna krokodilen, och du? Gula ögat. På det viset. Men jobbade inte 
du på Röda Kråkan förut? Jodå!” 48 Namnen på de olika avdelningarna av 
kontorshuset fick en barnsligt lekfull klang.

I Garnisonen fanns arbetsplatser för 2 900 personer plus serviceut-
rymmen på hög nivå.49 Ytan per anställd om 17 m2 var förhållandevis stor. 
Här fanns motionslokaler med gymnastikhall, gym och bastu, tolv pentryn, 
en personalrestaurang med både dagens rätt och à la carte, underjordiskt 
garage i två våningar, kiosk och ett eget bibliotek. En betydelsefull målsätt-
ning med Garnisonen var jämlikhet och service samt att skapa förutsätt-
ning för individen att sätta sin egen prägel på arbetsplatsen. På en bild ur 
en bok om Garnisonen syns hur kontorsarbetare har satt upp stora solrosor 
av papp i taket. Är det ett individuellt uttryck eller ett arrangemang inför 
fotografen? Vilket svängrum fanns det egentligen för påverkan? 

Den starka och centrala omsorgen om de mätbara detaljerna på denna 
storskaliga nivå kan uppfattas som en stark styrning mot ett kollektiv 
där alla är ( jäm)lika – trots uppmaningarna till de kontorsanställda att 

Ingen härskare (förutom staten) i Garnisonen. 
Det var meningen att man skulle känna sig som 
en i mängden. Ur Larsson & Nylén, Till Garni-
sonen. En bruksanvisning. Byggnadsstyrelsen, 
1969.

Kontorsarbetsplatsen skulle smyckas individuellt. 
Ur Garnisonen, 1972
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sätta sin egen prägel på miljön. Moduler, möblering, lufttemperatur, 
belysning, skärmarnas mått och bredd – allt var planerat och genomfört 
i massupplaga in i minsta detalj och i stort sett lika för alla. Kontrollen av 
varje individs omgivning blev därmed så stark att arbetstagarna i någon 
mån skulle kunna liknas vid barn, barn till staten – symboliskt represen-
terad av Byggnadsstyrelsen och den storskaliga arkitekturen. Arkitek-
turen utgjorde en neutral bakgrund och en trygghet till det arbete och 
den aktivitet som skulle pågå i huset, likt en vuxen mamma eller pappa 
som vakar över sina barn. I passagekontrollen fanns bevakningspersonal, 
kontrollapparater, porttelefon och TV-övervakning. Inköp, förvaltning 
och vård av inredning sköttes centralt, det fanns verkstäder och över-
vakningscentral för fastighetsdriften.50 Det kan verka som om arkitek-
turen i Garnisonen inte syns, den är neutral och systematiskt enhetlig i 
sin bakgrund, men den märks desto mer. Genom att tillåta ett visst mått 
av lek, till exempel genom konst och normbrytande färg, eller påbud om 
en individuell utformning av den egna arbetsplatsen, kunde formandet 
av människan bli än mer effektivt och sammantaget uttrycka en slags 
”repressiv tolerans”.51 

Omsorgen om ”den lilla människan” ingick i den samtida retoriken och 
fick i Garnisonen en form i tankarna om trygghet och arbetslivets lekfull-
het och avspändhet, förment utan hierarkier. Den verkliga makten fanns 
dock manifesterad i staten och välfärdssamhällets storskaliga arkitektur 
inför vilken alla blev ”den lilla människan”. Omsorgen som gestaltades i 
Garnisonen skulle kunna uppfattas som uttryck för paternalism där hand-
lingar utanför kollektivets ram varken var förväntade eller önskvärda.  

Garnisonen fick kritik i dags- och kvällspressen medan anläggningen 

Rationalismen i synen på människan. Arkitektur 
som organisation. Ur Arkitektur 1970/3 s. 7.
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Vårby gårds kyrka och församlingsgård. Mälarsa-
len. Foto 2010.

hyllades i fackpressen.52 Många av de anställda kände sig förminskade i 
miljön.53 Bäst trivdes de anställda vid Statistiska centralbyrån. Underifrån 
hade kritiken mot den rationella ekonomismen och den storskaliga arki-
tekturen sedan länge grott, och den höll även på att slå rot i den profes-
sionella diskursen. Därmed hade den utdragna och svåra processen mot 
en förändrad arkitekturuppfattning fått en inledning. Kanske hade färgen 
och konsten i Garnisonen varit med och visat vägen? 

Vårby gårds kyrka och församlingsgård 1975 
– ett alternativ
Allt eftersom kritiken växte mot rivningar av äldre bebyggelse och en allt-
för maskinmässig arkitektur, bland annat som tecken för en överhet, upp-
stod önskemål om tradition, variation och småskalighet. Funktionalismen 
framstod i sammanhanget som en måltavla varvid ett motsatstänkande 
utkristalliserades. Ett betydelsefullt exempel från 1975 på hur färg fick 
spela en aktiv roll som del av ett alternativ till funktionalismen är Vårby 
gårds kyrka och församlingsgård i Stockholm. 

I Arkitekturs presentation av projektet finns en dialog mellan kyrkans 
arkitekt Harald Thafvelin och arkitekten Gösta Winberg.54 Thafvelin arbe-
tade med kyrkor och kyrkorestaureringar och blev sedermera professor i 
formlära i Lund. Gösta Winberg var känd för sitt engagemang i arkitekt-
kårens spexverksamhet. I dialogen redovisades ett tydligt motstånd mot 
”funktionalisternas” läror. De ville ”ta av tvångströjan” och byggnadens 
polykromi diskuterades explicit. 

– Tror du att funktionalisterna får spader när de läser en sån här 
beskrivning?
 – Jo, helt säkert.55

Arkitekten menade att han valde att ”sätta färger inte med hänsyn till 
rätvinkligheten i husets planfigur”. Istället finns en diagonal styrlinje. 
Thafvelin uttryckte det så här: ”Om vi ser byggd form som en sak, färg som 
en annan sak, en annan åtgärd, så refererade sig denna min andra åtgärd 
till ett annat riktningssystem, inte det som gällde formen.” Winberg repli-
kerade då: ”Men kunde du inte ha utnyttjat detta redan i gestaltandet av 
byggnaden?” Varvid Thafvelin svarade: ”När du säger så där, så talar du för 
likformighet mellan färgsättning och formsättning.”56

Arkitekten hade därmed valt ett spänningsfyllt förhållande mellan färg 
och form som illustrerar ett exempel på självständig färgverkan i motsätt-
ning till strukturell färgverkan. Genom en självständig färgverkan i arki-

Vårby gårds kyrka och församlingsgård (Harald 
Thafvelin, 1975).
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tekturen får färgen en egen roll, den är påtaglig, påverkar rummet och age-
rar i arkitekturen. I begreppet självständig färgverkan ligger en avsiktlig 
relation till förhållanden av strukturell art där färgen med egen kraft till-
för en extra dimension. Thafvelin poängterade dessutom rörelsen mellan 
rummen, hur färgen skulle sammanbinda och forma ”en berättelse i huvu-
det” när man gick igenom huset. Arkitekturen skulle ge ”impulser till med-
agerande”. Här hade humorn en viktig roll, ansåg Thafvelin.

Polykromin var en protest mot det ”kala”, ”det som varit vår tradition” 
och de ljusa och intetsägande interiörerna. Thafvelin menade i presenta-
tionen av färgbehandlingen i Vårby gårds församlingshem ”Mälarsalen” 
att den ska leda tanken till Kandinsky och måleriet som uppstod under 
1910- och 20-talen. 

Betongstommen i den stora samlingssalen målades blå respektive röd i 
den mest mättade blå respektive röd som gick att få ”enligt Hesselgren och 
enligt fabrikatet”. Stommens målade färg var ”stomme för husets färger. 
Andra byggnadsdelars färger härleds därför från betongstommen.” Här är 
det möjligt att göra en jämförelse med strukturalismens attityder till kon-
stans och föränderlighet. I Garnisonen lämnades stommen (de ”byggnadsan-
knutna” delarna det vill säga konstansen) omålad, det var istället rörsystemet 
och installationerna (de verksamhetsanknutna, föränderliga delarna) som 
fick starka, fabriksmålade färger. I Vårby gård valde Thafvelin att tvärtom 
utgå ifrån den färgstarka och målade stommen som grund för husets övriga 
färger. Detta är ett sätt att göra byggnaden specifik och undvika det neutrala.

Den gröna färgen sparade Thafvelin till kyrkan. Där handlar det om, i 
motsättning till församlingshusets rum, om ”att kommunicera med natu-
ren”. Naturreferensen är i sig ett uttryck för en allt starkare tendens i 
1970-talets arkitektur. 

Thafvelins kyrka uppmärksammades senare i sammanfattade genom-
gångar av funktionalismens kris.57 Artikelförfattarna Stefan Alenius, Jan 
Angbjär och Magnus Silfverhielm jämför de samtida förhållandena inom 
samhälle och arkitektur (”krisen”) med övergången från renässans till 
manierism. Färg tas inte upp generellt men kommenteras i avsnittet om 
Vårby gårds kyrka, som får stå som exempel på manierism, med ord som 
”dissonans” och ”märklig färgdiagonal” som uppfattas som ”grotesk”.58 Fär-
gens roll i anläggningen sågs som problematisk, och sättet att använda färg 
i Vårby gårds kyrka fick heller inte många efterföljare.59 Även om anlägg-
ningen i sin färgbehandling alluderade på 1910- och 1920-talets arkitektur 
är exemplet Vårby gård ett särskilt undantag. Sökandet efter inspiration i 
historien fortlevde dock, och intresset för färganvändningen i den tidiga 
modernismen stod fortfarande på agendan. Med tanke på Thafvelins hän-
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Viss inredning i Vårby gårds församlingshem 
skänktes till kyrkan av församlingbor. Foto 
Mattias Ek, Stockholms länsmuseum, 2004.

visning till Kandinsky kan dennes kända bok Om det andliga i konsten ha 
verkat befriande när det gällde valet av färgrikedom, speciellt eftersom det 
handlade om gestaltningen av en kyrka och rum för andlighet. I den debatt 
som följde på Vårby gård fick denna byggnad representera ett motstånd mot 
funktionalismen snarare än en lösning. Polykromi som tecken för andlighet i 
Kandinskys, teosofins och i förlängningen Steiners mening kan dock ses som 
ett bärande tema i relation till ett annat viktigt alternativ i det svenska 1970-
talet: Antroposofins arkitektur och färgbehandling i Järna.
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ANTROPOSOFI I 1970-TALETS SVERIGE

Miljö- och energifrågan, det utdragna Vietnamkriget och den svaga eko-
nomiska konjunkturen var betydelsefulla inslag i den samhällskris som 
utvecklades i mitten av 1970-talet.1 Det fanns en märkbar pessimism i 
debatten som uttrycktes genom observationer av en allmän uppgiven-
het och handlingsförlamning. Situationen kunde å ena sidan verka mörk 
och hotfull eftersom den tidigare så framgångsrika politiken för kollek-
tiva och storskaliga lösningar misslyckats. Å andra sidan kunde nya möj-
ligheter anas, till exempel i intresset för alternativa livsstilar, individua-
lism och variation – till exempel i arkitekturen. Byggnadsvårdsåret 1975 
markerade en kraftsamling mot rivning och stadsförstörelse och vände 
ett allmänt och professionellt intresse mot traditioner och värden i his-
torien. Symboliskt uttryckt skulle man kunna säga att framstegstanken, 
som låtit sig representeras av en industriellt tillverkad och storskalig 
arkitektur i betong, tegel, glas och blanka ytor, gradvis under 1970-talet 
kom att ersättas av föreställningen om ett naturnära liv i mindre hus av 
trä, puts och målad färg.

Antroposofins byggnader och världsbild passade in i denna utveckling.2 
Arkitekturen stod långt ifrån standardisering och serieproduktion och den 
småskaliga miljön och de polykroma trähusen i Järna, som gradvis bygg-
des ut under 1970-talet, knöt an till traditionell panelarkitektur i alternativ, 
men ändå modern, tappning. 

Antroposofin kommer till Sverige
Antroposofin hade redan i rörelsens barndom fått direkt uppmärksam-
het i Sverige. 1908 besökte dess grundare Rudolf Steiner Sverige för för-
sta gången.3 Steiner närvarade när det Antroposofiska Sällskapets Svenska 
Avdelning (A.S.S.A) bildades i Stockholm 1913. Under mellankrigsti-
den fick invigningen av den antroposofiska anläggningen Goetheanum i 
Schweiz rubriker i svensk press.4 

Den antroposofiska verksamheten i Järna inleddes på allvar 1935 då 
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de båda tyska lärarna Gustav och Lotte Ritter startade Mikaelsgården.5 
Mikaelsgården var ett hem för förståndshandikappade barn som genom 
antroposofisk pedagogik fick särskilt stöd.6 1961 hölls ett nordiskt som-
marseminarium i Järna och i samband med detta bildades Rudolf Steiner-
seminariet. Konstnären Arne Klingborg tog sig an ledarskapet 1964 och 
den antroposofiska seminarieverksamheten blev ännu mer fast knuten till 
Järna i och med köpet av Bruno Liljefors ateljé, uppförd i början av seklet.7 
Huset kom att kallas ”Villa Wigwam” eller ”huset bakom granhäcken” och 
fungerade bland annat som internat för antroposofiska studenter. 

Den antroposofiska pedagogiken kallas waldorfpedagogik efter en av 
Steiner grundad skola för arbetarna och deras barn vid cigarettfabriken 
Waldorf Astoria i Stuttgart 1919.8 I Sverige startades den första waldorfsko-
lan 1931 i Antroposofiska Sällskapets lokal på Rådmansgatan i Stockholm 
och den waldorfskola som fick namnet Kristofferskolan öppnade 1949 med 
en liten klass på Malmskillnadsgatan i Stockholm.9 Många upplevde att 
den allmänna, svenska skolan hade en brist inom områden som waldorfpe-
dagogiken poängterar: konstens och det konstnärligas roll. Intresset växte 
för pedagogiken, vilket skapade en efterfrågan på studieplatser. 1965 fanns 
tolv klasser i lokaler på Karlavägen 25 och tre klasser i en skolbyggnad i 
Bromma.10 1967 kunde den helt nya Kristofferskolan i Bromma tas i bruk, 
ritad av arkitekt Erik Asmussen. 

Efterfrågan på antroposofiskt utbildade lärare ökade både i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. Utbildningen var förlagd till Järna där studi-
erna mestadels bedrevs som internat på grund av de dåliga allmänna kom-
munikationerna.11 De flesta studenter sökte ett boende i anläggningen och 
bristen på studentrum blev efterhand en anledning till en utbyggnad.12 1969 
invigdes studie- och internatbyggnaden Tallevana för ett 20-tal studenter 
på den pedagogiska linjen. Fler rum för studenter tillkom genom byggan-
det av Anapesten (1974) och Terrakotten (1976), det sistnämnda huset fick 
även inrymma familjen Asmussens egen bostad. Området ut ökades också 
med musikhuset Almandinen (1974), Eurytmihuset och Biblioteket (båda 
1973–1974), med Erik Asmussen som arkitekt i samtliga byggnadsprojekt. 
1972 byggdes Järna Waldorfskola, senare Örjanskolan, med lokaler för 
hantverk och tre paviljonger med klassrum.13 1981 fanns 10 waldorfskolor 
i Sverige, varav fyra i Stockholmsområdet.14

Expansionen av verksamheten fortsatte under 1970-talet med olika 
utbildningsalternativ under fler studieår. En läkepedagogisk utbildning 
utvecklades liksom linjer för biodynamisk odling och eurytmi. Den två-
åriga konstnärliga utbildningen fokuserade på samverkan mellan måleri, 
skulptur och arkitektur. 1979 grundades Stiftelsen Färgbygge, en butik 
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Studenthemmet Anapesten (1974). Foto 2007.

Studenthemmet Terrakotten (1976). Foto 2007.
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med egen färgproduktion samt en målargrupp med lasyrteknik som spe-
cialitet.15 Färgbygge bildades som ett svar på en ökande efterfrågan på de 
antroposofiska (men också traditionella) materialvalen, de äkta pigmen-
ten och målningsteknikerna. 1979 öppnade Robygge butik i Göteborg och 
1981 öppnade den första Robyggebutiken i Stockholm, med försäljning av 
antroposofisk litteratur och leksaker, men även med ett visst utbud av pig-
ment och färg.16

Den svenska staten hade inget starkt intresse av det antroposofiska 
alternativet under 1970-talet. När verksamheten gradvis blev alltmer eta-
blerad och dessutom växte utgjorde waldorfskolan och läkepedagogiken 
allt hetare debattämnen i tidningarna.17 Attityden mot waldorfskolor var 
från Skolöverstyrelsen högst reserverad. Rädslan var att ett enskilt alter-
nativ skulle skapa segregation eller på ett eller annat sätt bli ett instru-
ment för speciella klassintressen, för religiös eller politisk propaganda. 
1981 hade Kristofferskolan blivit accepterad och erhöll vissa statliga bidrag 
som ”speciell försöksskola”, övriga nio svenska waldorfskolor erhöll inga 
bidrag vid denna tidpunkt.18 

Ett tidigt exempel kan nämnas i vilket antroposofin kopplades sam-
man med den så kallade LSD-ideologin (beskrivningar av en LSD-ideo-
logi finns med i Fahlströms rapport från ungdomskulturens USA år 1967, 
refererad i ingressen). 1968 varnade Åke W Edfeldt, docent och ledare 
av den statliga Narkomanvårdskommittéen, för att antroposofin gjorde 
reklam för LSD. Han hade varit på en föreläsning av Jørgen Smit, lärare 
vid Kristofferskolan i Oslo.19 Artikelförfattaren tyckte sig förstå att Smit 
gjorde propaganda för LSD, som en väg att uppnå ett utvidgat ”upple-
velsefält, som förenar kunskap med fantasi”.  Edfeldt menade att Smit 
rekommenderade en ökad LSD-användning som en protest, och han 
utgick därför med en varning till föräldrar med barn i Kristofferskolan i 
Stockholm för att ett djupare idésamband fanns mellan antroposofernas 
läror och ”den framväxande LSD-ideologin”. Arne Klingborg reagerade 
kraftfullt och stod för svaret tre dagar senare: ”Antroposofi är den abso-
luta motsatsen till en LSD-ideologi, har ingenting med den att göra!”20 
Edfeldts angrepp på Kristofferskolan och antroposofin fick fler kommen-
tarer.21 I den efterföljande analysen fick Edfeldt stå för det etablerade 
och regelstyrda i samhället som skydde avvikande livsstilar. Reaktionen 
gav prov på en förskräckelse inför det obekanta alternativet vilket gene-
rerade slutsatsen att Kristofferskolan och antroposofi i sin helhet borde 
förbjudas.22 Kritik av olika delar av verksamheten har följt antroposofin 
allt sedan etableringen i Sverige.23 
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Antroposofin och den tidiga modernismen
Steiners idéer om arkitektur, konst och samhälle ingick i början av 1900-
talet i ett större sammanhang av tidig modernism som kom att bli infly-
telserikt, även för svenska förhållanden.24 Steiners liv, tankar och skrif-
ter hade också den största betydelse för 1970-talets svenska antroposofi. 
Mellan åren 1970 och 1980 utgavs ett 70-tal böcker om och av Steiner på 
svenska.25 Några ord ska därför nämnas om antroposofins grundare. 

Rudolf  Steiner (1861–1925) föddes i Kraljevec vid den österrikisk-ung-
erska gränsen (dagens Kroatien) och var son till en järnvägstjänsteman. 
Han ägnade sig åt naturvetenskapliga och filosofiska studier i Wien, lade 
fram sin avhandling i Rostock och blev sedan känd i tyska kulturkret-
sar som utgivare av Goethes arbeten. I 1900-talets början förvånade han 
omgivningen genom att föreläsa och sprida upptäckter av andliga erfaren-
heter som han tillägnat sig som clairvoyant. Han lade grunden till antro-
posofin genom att först engagera sig i teosofiska kretsar för att därefter 
utveckla en skolningsväg med syftet att uppnå så kallat andligt klarseende. 
1913 bröt Steiner med teosofin (teo = gud, sophia = vishet, det vill säga kun-
skap om gud) för att formulera antroposofin (antropos = människa, sophia 
= vishet, det vill säga kunskap om människan).26 Hans tankegångar kom att 
påverka flera olika områden: (biodynamisk) odling, medicin, utbildning 
(waldorfpedagogik), socialvetenskap, filosofi, religion, konst och arkitek-
tur. Steiner lade stor vikt vid färgens förmågor och grundade sin syn på 
Goethes färglära, framför allt vad gällde färg som fenomen. Utgångspunk-
ten var naturstudiet, insikten om det andligas närvaro i materien och den 
sinnliga erfarenheten, i mycket en opposition till teosofin och Newtons 
naturvetenskapliga och evidensbaserade färgforskningar.27 

Även om Steiner inte formellt var tränad som arkitekt arbetade han 
under åren 1908–1925 med gestaltningen och uppförandet av sjutton 
byggnader.28 Steiner färgsatte själv, tillsammans med sin medarbetare och 
hust ru Marie von Sivers, interiörer i detalj. Detta gällde till exempel den 
första byggnaden för Antroposofiska sällskapet, det så kallade ”Stuttgar-
ter Bau”, uppfört 1911.29 1913–1922 skapades antroposofins centrum, Goe-
theanum i Dornach i Schweiz. Steiner ville med Goetheanum, som han 
själv uttryckte det, försona konsterna med varandra och med vetenskap, 
han ville skapa ett ”Gesamtkunstwerk”.30 Goethes teori om växternas 
metamorfos kunde spåras i byggnadernas formspråk. Detta innebär att ett 
enkelt formelement utvecklas mot allt mer komplicerade former för att 
sedan kontrakteras eller återbildas igen. Steiner underströk att arkitektur 
är en slags rörelsekonst. 

I 1970-talets svenska arkitekturdebatt framhölls allmänt den tidiga 
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modernismen som en förebild i försöken att finna svar på frågorna om 
problemen i det samtida byggandet. Fokuseringen på färgens betydelse 
för arkitekturen var intensiv i den tyska tidiga modernismen, vari Stei-
ner ingick. Konsthistorikern och antroposofen Åke Fant publicerade 1977 
sin avhandling Framtidens byggnad 1913–1923: en jämförande studie mel-
lan Rudolf Steiners arkitektur i Dornach och arkitektgruppen kring Bruno 
Taut i Berlin åren kring första världskriget i vilken han bland annat berörde 
färgfrågans betydelse för den tidiga modernismen. Fant bidrog i en rad 
artiklar och katalogtexter till att sprida antroposofers uppfattning om att 
funktionalismen hade en outvecklad sida som samtiden kunde återuppta 
och använda. Den kulminerade i hans texter till den antroposofiska utställ-
ningen Den ofullbordade funktionalismen på Liljevalchs 1980.

Åke Fant skriver bland annat om upplevelsen av Steiners Goetheanum 
i Schweiz.31 Det första Goetheanum uppfördes i trä över ett fundament av 
betong. Byggnaden hade dubbla kupoler, täckta av norsk skiffer. Genom 
portar i betongsockeln kom man upp via trappor till överbyggnaden av trä. 
Där fanns ett förrum i rödbok med ett fönster innefattat med ett tjockt, rött 
glas som inte släppte igenom några synintryck utan bara ljus. Glaset hade 
inslipade bilder. En upplevelse av rött ljus och rödaktigt trä bör ha omgivit 
besökaren av detta rum. Från förrummet steg man in i den stora salen, som 
fick ljus genom åtta glasfönster av samma typ som det röda. Men här var 
två glas gröna, två blåa, två violetta och två rosa, symmetriskt placerade i 
rummet. Salen för omkring 1000 personer var cirkulär, och golvet sluttade 
ner mot scenen, som var inrymd i ett något mindre kupolrum. Växtpigment 
färgade de båda kupoltaken i intensiva kulörer. Måleriet kunde vid en för-
sta anblick uppfattas som ”färgströmmar”. Vid närmare iakttagelser fram-
trädde dock gestalter utan konturer som uttryckte ”mänsklighetens situa-
tion under olika kulturperioder”.32 

Under nyårsnatten 1922 brann huvudbyggnaden i Dornach ner till 
grunden. Även om omständigheterna förblivit oklara föreföll en pyro-
man med antipatier, en ”mentalt instabil man”, ha orsakat branden.33 
Omedelbart påbörjades återuppbyggnaden och det andra Goetheanum 
på samma plats, nu i betong, stod färdigt 1928 (det vill säga tre år efter 
Steiners död). I och med detta andra bygge infann sig ambitionen hos 
det antroposofiska sällskapets medlemmar att med ”andlig erfarenhet 
inverka gestaltande och läkande på kulturförhållandena i det ’av under-
gång hotade västerlandet’ (Spengler)”.34 Även i det andra Goetheanum 
fick färgerna en dominerande roll. Interiören fick en prägling av lase-
rade väggar i olika kulörer och tjocka genomfärgade, slipade glasfönster, 
bland annat i rött, som fick släppa in färgat ljus i trapphusen. Den stora 
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samlingssalens tak täcktes med berättande, starkt polykroma illustratio-
ner.

I 1970-talets intresse för den tidiga modernismen fanns också arkitek-
ten Bruno Taut (1880–1938) som aktivt drev idéer om arkitektonisk poly-
kromi.35 Ett manifest med rubriken ”Aufruf zum farbiger Bauern!” (”Upp-
rop för färgrikt byggande!”) publicerades i Die Bauwelt 1919 och var under-
tecknat av bland andra Peter Behrens, Walter Gropius samt Max och Bruno 
Taut.36 I program och manifest utgående från Tauts grupp syntes tydligt 
den kommunistiska-anarkistiska inriktningen med inspiration från Kro-
potkin. Detta kombinerades med en kristen respektive österländsk mystik 
och en andlighet med naturen som största inspirationskälla. Individualis-
men, medeltidens statsskick, hantverkets renässans och gotiken var också 

Efter branden lät Steiner uppföra ett andra 
Goetheanum i Dornach, färdigt 1928.
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Den stora samlingssalen i Goetheanum. 
Foto 2007. 
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framträdande i visionerna. I detta hämtades tankegångar från Ruskin och 
Morris. Framträdande var också arvet från romantiken och Goethes färg-
lära, som framhölls som ett huvudarbete. Trots att arkitekterna och poe-
terna i Tauts krets befattade sig med helt liknande idéer som Rudolf Stei-
ner har inte Fant i sin avhandling funnit många direkta kontakter dem 
emellan. En anledning kunde vara att Steiner var cirka tjugo år äldre än 
männen i Tauts grupp. Fant sluter sig dock till att det var ”troligt att Stei-
ner direkt eller indirekt inspirerat Taut till hans inställning i färgfrågan”.37

Fant skriver om hur Taut menade att situationen i Tyskland under åren 
efter första världskriget hade gett en möjlighet att använda färg i arki-
tekturen. Det handlade om ”färgens befrielse”. 38 Tauts tid som stadsar-
kitekt i Magdeburg 1921–1924 innebar ett aktivt och tillämpande arbete 
med en polykrom arkitektur. Arkitekturen skulle målas i en färgskala av 
rena obrutna, glänsande kulörer, som avlöste en bebyggelse som upplev-
des som grå. Dessa exempel gav andra arkitekter friheten att använda färg, 
både interiört och exteriört, utan att de enligt Taut längre behövde ”frukta 
ett avvisande bara för att det handlar om rött, blått, grönt, gult eller vitt”.39 
Efter första världskriget arbetade Taut med färgsättningar interiört och 
exteriört med hjälp av transparenta växtfärger, som ”skulle kunna återge 
den kosmiska glansen i naturen”.40 Taut var liksom Steiner inspirerad av 
Goethe i sin användning av färg då han hänvisade till den ”Gotheanska eller 
kosmiska färgläran” för ett gott resultat.41 

Föreställningar om polykrom arkitektur fanns redan före kriget, bland 
annat uttryckt i Werkbundutställningen i Köln 1914. Här arbetade Taut 
tillsammans med poeten Paul Scheerbart, som menade att det nya livet 
fanns i byggnader av polykromt glas som del av ett jordiskt (konkret och 
bokstavligt) paradis. Utställningens ”Kristallhus” (”Kristallhaus”) var en 
polykrom glasbyggnad i form av en spetsig kupol, som i interiören gav en 
upplevelse av ljus och färg, ytterligare koncentrerad genom vattenfall och 
ett roterande kalejdoskop. På utsidan av Kristallhuset stod inpräntat ”Das 
bunte Glas / Zerstört den Haß” (Det polykroma glaset / tillintetgör hatet). 
Referensen till medeltidens polykroma kyrkofönster var närvarande i 
föreställningarna om hur arkitekturen kunde skapa kontakt med en and-
lig värld och därmed frälsa från ondska.42 Taut använde även en medvetet 
rik palett av jordfärger i färgsättningen av trädgårdsstaden Falkenberg i 
Berlin 1913–1914. Polykromin verkade provocerande. Enligt Taut hade ber-
linborna blivit vana vid smutsiga och grå hus och han ville med färgrike-
domen väcka till liv det han såg som en djup och andlig tradition av arki-
tektonisk färgrikedom. 

Fant underströk också Tauts moraliska visioner med den nya arkitek-

Bruno Tauts idéer om ett färgrikt byggande. 
Onkel Toms Hütte i Zehlendorf (1926–1931).
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turen efter första världskriget.43 En ny andlighet i arkitekturen skulle gripa 
människan och höja hennes sinne på ett positivt sätt. Strävan efter en ny 
andlighet i arkitekturen skulle delvis förstås i relation till en djup natur-
bundenhet, en förening mellan himmel och jord. Dels handlade det om 
ett mer naturnära liv; staden hade enligt arkitekterna uppenbart spelat ut 
sin roll, istället skulle varje hushåll få jord att bruka på landsbygden. Här 
skulle också de nya ”Folkets hus” byggas benämnt med olika namn: Stads-
krona, Framtidskatedral, ”mänsklighetsbyggnad” eller fredstempel.44 I 
boken ”Die Stadtkrone” (1919) utvecklade Taut tillsammans med Scheer-
bart, Erich Baron och Adolf Behne tankarna om en framtidskatedral. Taut 
gav redan 1918 förslag till en anläggning som kan liknas vid de grannskaps-
centrum som började byggas först efter andra världskriget. Idéinnehål-
let i allmänhet var i linje med det som hade manifesterats i Goetheanum, 
och det ligger heller inte långt ifrån de tankar som föresvävade bygget av 
Årsta torg eller anläggningen i Järna. Det handlade om ett folkets kultur-
hus som alla hade hjälpts åt att skapa; arkitekter, målare, skulptörer och 
arbetare.45 Referensen till medeltidens små stadsstater och hantverkets 
framträdande plats var tydlig, där klassgränser skulle utplånas. Framtids-
katedralen skulle aktivera människor med olika bakgrund och social status 
men också förena konstarterna.

Tauts planer för människans boende- och livsmiljö hade berörings-
punkter med de visionära samhällsutopier som tidigare presenterats av 
t ex Ebenezer Howard.46 Liknande är till exempel den positiva synen på 
gotiken och det medeltida samhället. Howard såväl som Taut förespråkade 
en kärna i bebyggelsen, ett kulturcentrum. Ett annat visionärt projekt som 
Taut och givetvis även Steiner hade kännedom om, var det tyska möns-
tersamhället Hellerau utanför Dresden (1909–1911). Efter planritningar av 
Tessenow hade denna trädgårdsstad vuxit fram som ett alternativ till livet 
i storstaden. Grundare var Karl Schmidt-Hellerau, snickare och möbeltill-
verkare samt anhängare av samtidens reformvänliga idéer. Här arbetade 
schweizaren Émile Jaques-Dalcroze fram en ny rörelsekonst för att öka 
musikalisk sensibilitet: Eurytmik. Steiner initierade bara några år senare, i 
samarbete med Marie Steiner von Sivers, rörelsekonsten eurytmi vid Goe-
theanum i Dornach. 

”Framtidens byggnad – den ofullbordade funktionalismen”
Sommaren 1980 var det 50 år sedan Stockholmsutställningen vilket för-
anledde jubileum med en hel del utställningar och andra projekt som 
behandlade den svenska situationen, både genom tillbakablickar och frå-
geställningar inför framtiden. Antroposoferna bidrog i jubiléet bland annat 



antroposofi i 1970-talet   101

genom utställningen Framtidens byggnad – den ofullbordade funktionalis-
men. Den blev en succé. Kritikerna tilltalades framför allt av det antropo-
sofiska alternativet som det presenterades i en färgrik och vacker utställ-
ningsform, men även innehållet uppskattades för sin precisering av histo-
riska problem (som det dittills varit sparsamt med) och ett anvisande av 
alternativ. Genom akvareller i stort format med motiv ur arkitekturhisto-
rien belystes spänningen mellan rationalism och effektivitet visavi känsla 
och skapande. Temat var en kraftfull kritik av en ensidig funktionalism med 
hänvisningar till historiska förebilder som Ruskin och Morris, men också 
till den tidiga modernismens och Steiners arkitektoniska ambitioner. Tan-
kebilden, som i mångt och mycket träffade rätt vad gällde 1970-talets arki-
tekturdebatt, var att en gren av den arkitektoniska modernismen sågats av 
redan under 1920-talet, och att denna gren åter skulle kunna få liv, integre-
ras med och omforma stammen av rationalistisk funktionalism.47 Den ofull-
bordade funktionalismen såg således tillbaka, försökte få ett nytt grepp om 
1900-talets arkitektoniska rötter, för att därigenom ge idéer till framtidens 
byggande. I katalogens ambitiösa historiedel spåras och sammanlänkas 
expressionismen i Tyskland, där Steiner och antroposofernas huvudbygg-
nad Goetheanum får en given plats bland andra ”impulser” i arkitekturen. 
Argumentationen, bland annat med strävan efter frigörelse från stilarki-
tekturen vid sekelskiftet som en språngbräda, leder till slut in på barnens 
spontana skapande av hus, både på pappret och som kojor, vilket illustreras 
med bilder av vass- och lerhus i bland annat Afrika, samt en kolonistuga. 
Avsikten var att slå fast en av antroposofins grundsatser – att alla i grund 
och botten genom medveten uppmärksamhet, inte minst i skolan, kan bli 
”livskonstnärer”. Detta innebar samtidigt en kritik av den styrda, akade-
miska arkitekturen. 

Förutom det färgrika omslaget, som föreställer en man som själv byg-
ger sitt hus i ett träd framför det blå Eurytmihuset i Järna, är katalogen 
till Den ofullbordade funktionalismen tryckt i svart-vitt. Med tanke på färg 
hade utställningen i sin helhet en annan karaktär, eftersom de allra flesta 
bilder var akvareller i färg. Katalogen framhåller inte färgfrågan speciellt, 
men vissa värderande färgbeskrivningar förekommer i texten, bland annat 
i relation till Le Corbusiers arkitektur. Le Corbusier ansågs företräda en 
”dyrkan av den brutala, rena betongen”, och Asplunds Stockholmsutställ-
ning, med inflytande från Le Corbusier, hade ”släta och vita” väggar ihop 
med ”stora, glasade ytor som bars av ett spröjsverk av rostfritt”.48 Vidare 
hade Le Corbusiers villor putsade väggar som var ”vita och helt släta”. I 
interiören var väggarna ”oftast vita” men kunde också vara bemålade ”i 
rena klara färger”.49 Katalogen framhåller att idéer från Le Corbusier, De 
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Stijl och den ryska konstruktivismen efter 1923 stod i motsats till Gropius, 
Hans Scharoun och Bruno och Max Taut, där arbetet med ”färgen blev 
kvar från den expressionistiska epoken”.50 

Goethes syn på den besjälade naturen och växternas cykliska metamor-
fos är central i katalogen. Den för Taut och den tidiga modernismen så 
betydelsefulla naturinspirationen handlade inte bara om naturkontakten 
som sådan utan också om arkitekturens organiska former. Detta var inte 
det samma som jugendarkitektur, med explicita former från naturen. Det 
handlade istället om de former som innehöll naturens ”metamor foser”, 
det vill säga former som lagbundet utvecklar sig i naturen, som kan stude-
ras vetenskapligt men som också kan kontaktas genom konstnärens intui-
tiva formvilja. Metamorfosläran var Goethes begrepp, som utvecklades 
utifrån studier av naturfenomenen. 

Walter Gropius, som vid sidan av Taut hade ingått i gruppen som gav 
ut ett manifest om ett färgrikt byggande, lämnade 1928 över ledarska-
pet för Bauhaus till Hannes Meyer.51 I Arkitektur hänvisas i en artikel till 
Meyers kritiska ord om Bauhaus verksamhet: ”man satt och låg på färger-
nas harmoni”.52 I utställningskatalogen till Den ofullbordade funktionalis-
men citeras Meyer: ”Arkitekten var en gång konstnär, han blir nu organi-
sationsexpert. Byggandet är bara organisation: social, teknisk, ekonomisk 
och psykisk organisation.”53 Bauhaus skulle i början av 1930-talet ägna sig 
mer åt bostadsfrågan och mindre åt polykromi. Som tidigare nämnts hade 
Johannes Itten undervisat i färglära i grundkursen (Vorkurs) under den 
tidiga Bauhausperioden (1920–1923). Itten ägnade sig åt österländsk lev-
nadskonst och hade en inställning till färg som andlig företeelse, vilken 
kan jämföras med antroposofins och Steiners.54 För båda, även för Kan-
dinsky, utgjorde Goethes färglära en hörnsten. Det vita ljuset som strå-
lade in genom (Goetheanums) färgade och slipade fönster kunde inte för-
klaras som enbart ett fysikaliskt fenomen. Det var den gudomliga Anden 
som visade sig, i ljuset så väl som i färgerna (i färgat ljus), vilka funge-
rade som förtätningar av samma Ande. Hannes Meyer delade inte upp-
fattningen att undervisningen skulle bedrivas utifrån dessa tankegångar 
och kallade Ittens Bauhaus för ett ”Dornach”.55 Efter flytten från Weimar 
till Dessau minskade färgundervisningen och verkar efterhand ha tagits 
bort från grundkursen (Vorkurs) helt och hållet.56 Bauhaus utbildning vän-
des i stället mot en samhällsbyggnad präglad av socialpolitik och rationell 
bostadsplanering. I utställningen Den ofullbordade funktionalismen påpe-
kades att denna inriktning i alltför hög grad hade kommit att dominera den 
vidare utvecklingen av modernismen under 1900-talet, liksom den hade 
fått prägla historieskrivningen. De Stijl i Holland, liksom konstruktivis-
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terna i Ryssland, L’Esprit Noveau och Le Corbusier pekades ut som de kraf-
ter som manat människan att övervinna den kaotiska naturen för att däri-
genom skapa ordning och rationalitet.57 Fant och antroposofin ville i stäl-
let lyfta fram den gren av modernismen som från Ruskin och Morris leder 
fram till Taut och Steiner.58 Detta innebar också att färgens betydelse för 
arkitekturen kom att understrykas.

I arkitekturhistorien uppmärksammas ofta den avgörande motsätt-
ningen mellan å ena sidan den rationella, geometriska modernismen, å 
andra sidan den organiska.59 I studier av 1970-talets svenska arkitektur-
debatt är det tydligt att denna uppdelning var synnerligen aktuell i kri-
tiken av funktionalismen. I synen på funktionalismen fanns perspektiv 
som ansåg den vara i grunden förfelad, medan andra i stället menade 
att den var ofullgången eller feltolkad. Nya ”gömda” sidor av modernis-
men hämtades till exempel från den brittiske arkitekturhistorikern Rey-
ner Banham, som i Theory and Design in the first Machine Age (1960) 
vände sig mot en tidig tendens att ensidigt framhålla det rationella och 
geometriska anslaget i den tidiga modernismen. Den organiska sidan av 
modernismen framhålls i katalogtexterna till Den ofullbordade funktio-
nalismen men det framkommer också att man såg en fara i ensidighet. 
En varning utfärdades för att rationalismens totala motsats skulle för-
vandlas i egoism – konsekvensen av en alltför stark drift till individua-
lism och subjektivism. Utställningen visade bland annat på hur revol-
ten mot den rationella arkitekturen tog sig uttryck i alternativa byggen. 
Men, som också underströks i utställningskatalogen, faran var att revol-
ten i nästa led skulle innebära kapitulation inför reklam och massmedia, 
en hedonism och en väg mot ett ”urholkat kulturarv” samt ett ”fantas-
tiskt och nyckfullt formspråk” à la Las Vegas. Den ofullbordade funktio-
nalismen omfattade en vilja att förena modernismens sidor och avsikten 
var således att komplettera funktionalismens rationalitet – inte bara för-
kasta den. 

Receptionen av den antroposofiska arkitekturen
Om det andliga anslaget, den antroposofiska sjukvården och waldorfpeda-
gogiken kunde kritiseras under 1970-talet, var den antroposofiska arkitek-
turen desto mer uppskattad. Åtminstone så länge ansatsen inte fick konse-
kvenser för det som ansågs vara en normal byggnadsproduktion.60 Svenska 
Dagbladet var på plats i Järna 1974 för att tillsammans med Asmussen och 
Klingborg se de nya byggnaderna Eurytmihuset, Biblioteket och Almandi-
nen. Attityden till husen var i högsta grad positiv, så länge man inte i detalj 
gick in på bakgrunden i Steiners ”svårforcerade och något svärmiska tan-
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kegångar”.61 Byggnaderna ansågs vara av ”chockerande ovanlig typ” vilket 
gjorde att många ”arkitekter utifrån Europa och nyfiket vetgiriga ungdo-
mar från Tekniska högskolans arkitekturavdelning” vallfärdade till plat-
sen.

Ett exempel på kontakt mellan den svenska arkitektutbildningen och 
antroposofiskt byggande var att studenter från Tekniska högskolan, i sam-
band med utställningen Miljö som ger liv på Liljevalchs 1974–1975, deltog i 
ett projekt till utbyggnad av ett område i Järna med bostäder av varierande 
slag (Nibble skogsby). Det handlade om ett projektinitiativ från Tekniska 
högskolans arkitektursektion där boendeförhållandena inte skulle ha 
”olägenheter som kan vara förknippade med nedärvd privategendom”.62 
Uppgiften gällde en boendemiljö för både ”enstöringen och storfamiljen”. 
Studenter från Tekniska högskolan var även med vid utformningen av 
utställningen Den ofullbordade funktionalismen 1980. En arkitekt som stod 
antroposofin nära och som genom sin arkitektur och lärargärning förmed-
lat sin syn vidare är Jan Gezelius som arbetade som lärare på KTH från 1961 
samt var t.f. professor på Chalmers 1981–1988. Han hade sina barn i wal-
dorfskola och var god vän med antroposofen och konstnären Arne Kling-
borg och Järnas arkitekt Erik Asmussen. Gezelius sade sig ha fått ”upp 
ögonen för färgens betydelse genom vänskapen med Arne Klingborg och 
Erik Asmussen.”63 Redan 1958 samarbetade Gezelius och Klingborg i upp-
förandet av Fågelmuseet på Ölands södra udde. Gezelius hade först tänkt 
sig träpanelen i grått, men Klingborg hade en annan syn på byggnadens 
färg: ”Nej – den ska vara blå. Mustigt blå.”64 När Gezelius följde Klingborgs 
råd och gjorde huset blått inträdde en förvandling i arbetsprocessen; det 
lilla huset, som dittills fungerat som ett element i landskapet blev, enligt 
Gezelius, plötsligt en offentlig liten byggnad och djärvheten fick plats i 
projektet. Gezelius privatvilla ”Fogelströms undantag” på Dalarö (1976) 
har stora likheter med Järnabebyggelsen, speciellt vad gäller musikrum-
met i Almandinen.

Konstnären Birger Boman var anställd vid avdelningen för Formlära på 
Tekniska högskolans arkitektutbildning under 1970-talet. Från början var 
han, tillsammans med Jan Gezelius, bland annat knuten till Erik Lundberg 
och hans arbete.65 Under en rad av år förmedlade Boman kontakter med 
Järna genom återkommande studiebesök och föreläsningar av till exem-
pel Arne Klingborg och Fritz Fuchs.66 Boman hade träffat Klingborg redan 
1952 under en studieperiod i Rom. I sina val av gästlärare som knöts till 
undervisningen var Boman intresserad av att visa studenterna på alter-
nativ och på möjligheterna att ”slippa ifrån standardiseringen”. Speciella 
kontor och arkitekter engagerades såsom Harald Thafvelin, Peter Celsing, 

Överst: Almandinen i Järna. Erik Asmussen, 1974.
Mitten: Musikrummet i Almandinen.
Underst och till höger: ”Fogelströms undantag” 
på Dalarö. Jan Gezelius, 1976.  
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Erik Asmussen och Ralph Erskine. På arkitektutbildningen fanns dels 
vad Boman kallade en ”rationell” färgundervisning i de obligatoriska kur-
serna.67 Boman stod för ett alternativ genom valbara kurser, vilket spelade 
stor roll: ”Det gav en frihet.” Han hade ungefär 30-40 studenter i varje kurs 
och vissa av dem tog till sig den antroposofiska ansatsen med stort enga-
gemang, men det var sällan någon som ”bytte fot helt och hållet”, enligt 
Boman. De arkitektstuderande som därmed kom i kontakt med antroposo-
fisk arkitektur och färguppfattning blev efterhand relativt många. Det bor-
gade för att en viss inspiration och påverkan i arkitekturen så småningom 
kunde förväntas. 

Under årens lopp, från och med 1967, deltog många arkitekter, arkitekt-
studenter, konstnärer och inredare i Järnas sommarkurser.68 1978 hölls till 
exempel en tvåveckorskurs i ämnet ”Färgen och arkitekturen” under vil-
ken deltagarna skulle hjälpa till att måla och lasera Robyggehuset.69 1981 
hölls en sju veckor lång kurs med rubriken ”Om att lära känna arkitektu-
rens formspråk”. Fritz Fuchs undervisade själv under denna kurs i lasyr-
målningens ”alla tekniska stadier”.70 Till slut fick kursdeltagarna själva 
lasera väggar i skolpaviljonger på området.

Kvaliteter i arkitekturen som 1970-talets debattörer längtade efter 
såsom unicitet, sinnlighet och ”dekoration”, vilket även innefattade en 
ökad variation i färger, diskuterades i en debatt i Dagens Nyheter under 
1976.71 Arkitekten Hans-Erland Heineman tog i inledningsartikeln upp 
antroposofins byggnader (Almandinen) som en välkommen nydaning av 
arkitekturen.72 I bildtexten står att Rudolf Steinerseminariet i Järna är ”ett 
glädjande exempel på nyorientering i byggnadskonsten”. Annars var det 
enligt Heineman dåligt på den fronten. Den nya arkitekturen var ”snipig 
och snål” i motsättning till önskemålen om något ”frodigt och livsbeja-
kande”. Den konstnärliga kreativiteten saknades och boven i dramat var 
den intellektualisering som skett av byggandet. Detta ställde Heineman i 
kontrast till begrepp som ”konst, spontanitet och sinnlig glädje”. Det var 
funktionalismen som hade fostrat arkitekten i tre attityder som berövade 
hans självförtroende: ”rädslan för det unika, det dekorativa och det sinn-
liga”, menade Heineman. Han avslutade med att hoppas att Homo ludens 
skulle få en chans.73 

Eva Eriksson tog upp tråden och ville i sin artikel närmare undersöka 
referensen till Rudolf Steinerseminariets byggnader i Järna: ”Det liknar 
knappast något annat inom svensk byggnadskonst.”74 På besök i seminari-
ets bibliotek fann hon att ”färger och målningsteknik” bidrog till att det i 
rummet kunde spridas ”en känsla av milt lugn”: 
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Lasyrmålningen ligger som en hinna över murytan och framhäver 
dess ytstruktur. Muren känns levande som hud. Det är en sinnlig 
njutning att gå omkring i rummet, att beröra träytor, att öppna dör-
rar så att ljuset rör sig över dem.75 

Hon fortsätter: ”Antroposofin präglas av ett medvetet konstnärligt för-
hållningssätt till all mänsklig verksamhet. Där ställs aldrig praktisk funk-
tionsmässighet och konstnärlig form i motsats till varandra – de bildar all-
tid en syntes där det ena är lika viktigt som det andra.” Antroposofi skulle 
kunna svara emot ett ideal för Eriksson.

Senare, 1980, beskrev Claes Caldenby kort bakgrunden till Järnabebyg-
gelsen i Arkitektur och rapporterade samtidigt från en kurs han deltagit 
i på platsen.76 Han är i texten positivt inställd till Asmussens arkitektur 
och verksamheten som ett alternativ. Det formmässiga arvet från Steiner 
uppfattar han dock ”närmast som en belastning”. Han finner många lik-
heter mellan antroposofin och miljörörelsen, där han som exempel tar ett 
självförsörjande samhälle i Wales (National Centre for Alternative Tech-
nology). 

Förgrundsgestalter 
– Erik Asmussen, Arne Klingborg och Fritz Fuchs
Uppmärksamheten kring antroposofins arkitektur gällde naturligtvis 
också byggnadernas arkitekt, Erik Asmussen. Arkitektur presenterade 
ett första temanummer om Erik Asmussen 1974. Det svenska antroposo-
fiska arkitekturinitiativet fick internationell uppmärksamhet 1980 genom 
artiklar i Architectural Review och danska Arkitektur.77 1982 presenterade 
Architecture d’aujourd’hui Steinerseminariet och dess arkitekt.78 Asmus-
sen berättade själv om den fortsatta utbyggnaden av Järna genom tillskot-
tet av byggnaden Robygge i Arkitektur nummer 10 år 1980. Bebyggelsen i 
Järna fick ännu mer uppmärksamhet 1981. Kasper Salin-priset hade inte 
delats ut för år 1977, och först 1981 meddelades att Rudolf Steinersemina-
riet i Järna, dess byggherre och arkitekt Asmussen fått 1977 års pris.79 

Erik Asmussen var son till en konstnär och växte upp i ett hus i utkan-
ten av Köpenhamn. 1931 började han vid Köpenhamns tekniska skola bland 
annat inspirerad av Asplunds arkitektur i katalogen från Stockholmsut-
ställningen.80 Efter examen 1936 arbetade han med Kay Fisker, känd mot-
ståndare till inslag i den moderna arkitekturen som inte fungerade opti-
malt i det danska klimatet, till exempel de platta taken, de tunna väggarna 
och de stora glasade ytorna. Asmussen påverkades av detta men även av det 
som Fisker såg som den nya arkitekturens förtjänster: dess enkelhet, ärlig-
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het och ändamålsenlighet, egenskaper möjliga att förena med dansk tradi-
tion. Efter en kort period vid Konstakademins arkitektskola i Köpenhamn 
reste Asmussen till Sverige 1939 – han var intresserad av praktiken, och 
visste att det var lättare att hitta ett jobb på andra sidan Öresund. I Stock-
holm fick han genast kontakt med flera arkitektkontor, bland annat Ahr-
bom och Zimdahl. Han befann sig i Stockholm när nazityskland ockupe-
rade Danmark i april 1940, och det blev anledningen till beslutet att stanna 
i Sverige. En annan orsak var att han träffade Mucha Becker, från Weimar 
i Tyskland, som sedan 1933 var bosatt i Sverige. Asmussen tog anställning 
hos arkitekten Nils Tesch 1942, och ett samarbete uppstod som i hög grad 
inspirerade dem båda.81 

1947 övertalade Mucha Asmussen sin man att under en resa genom 
det krigshärjade Europa göra ett uppehåll i antroposofernas Dornach i 
Schweiz.82 Hon hade redan tidigt kommit i kontakt med Steiners pedago-
giska idéer. När den nya Kristofferskolan i Stockholm skulle organiseras 
1949 mötte makarna Asmussen Gertrud och Arne Klingborg, vilket blev 
inledningen till en livslång vänskap och ett fruktbart konstnärligt samar-
bete. Tillsammans med Klingborg utvecklade Asmussen gradvis ett allt 
större intresse för Goethes färglära och Rudolf Steiners tankar om arki-
tektur som också inbegrep användningen av laseringsteknik för väggmål-
ning.83 Resten av sitt liv skulle Erik Asmussen skapa arkitektur med antro-
posofiska förtecken manifesterat i mer än hundra byggnader i Skandina-
vien och norra Europa. 1976 flyttade Asmussen både sitt boende och sitt 
kontor till Järna där han levde och verkade till sin död 1998.

Erik Asmussen påpekade ofta att stor inspiration hela tiden hämta-
des, inte bara från Steiner, utan också från Arne Klingborgs omfattande 
verksamhet. Konstnären, författaren och antroposofen Arne Klingborg 
menade att monumentalt måleri och färg kunde tillföra arkitekturen den 
själsliga dimension som utarmats i funktionalismen.84 Men egentligen var 
det människan som skulle tillföras en konstnärlig, själslig dimension – 
människan var i sig själv det viktigaste konstverket. Det var därför en upp-
gift för var och en att individuellt, och i samklang med andra, forma sitt 
eget liv. Ett arbete med färg hade i detta sammanhang en stor betydelse, 
och Goethes färglära samt Steiners uppfattningar om färgernas väsen såg 
han som grundläggande. 

Klingborgs bakgrund inkluderade en tid som lärling i kyrkomåleriets 
hantverk i glas, skulptur och monumentalmåleri före inträdet på Konst-
akademien 1935.85 Han drogs snart in i Isaac Grünewalds sfär och assis-
terade bland annat vid utsmyckningen av atlantångaren ”Stockholm” och 
i scenografi vid Stockholmsoperan. Grünewalds intensiva färgbruk med 
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laserande verkningar, som även finns i Sigrid Hjerténs konst, var med stor 
sannolikhet en inspiration. 

I slutet av 1930-talet, när Arne Klingborg fortfarande gick på Konstaka-
demien, gjorde han ett besök på Mikaelsgården i Ytterjärna. Föreståndarna 
Gustav och Lotte Ritter var påverkade av Rudolf Steiners idéer om former-
nas och färgernas betydelse för de utvecklingsstörda barnens utveckling.86 
Utifrån Klingborgs reaktion är det möjligt att utläsa hur antroposofins 
färguppfattning måste ha uppfattats som i högsta grad alternativ: 

En dag när Arne kom visade Gustav [Ritter] honom stolt den nymå-
lade salen. Den var målad i rosa. Men Arne reagerade inte som för-
väntat. Han blev djupt förskräckt och chockad. Det var ju förfärligt! 
Hur kunde man komma på en sådan vansinnig idé att måla ett rum i 
rosa. Det var ju en äcklig färg. Arne som gick på Konstakademin och 
hade varit på Stockholmsutställningen visste vad som gällde, och 
rosa var den mest äckliga och omöjliga färg som fanns.87

När Klingborg gått ut Konstakademien 1941 gifte han sig med läraren och 
eurytmisten Gertrud Ekedahl. I deras ateljé i Gamla stan samlades konst-
närer, teaterfolk och sökare av många slag som trivdes i Klingborgs inspire-
rande sällskap. Under 40-talet ökade Klingborgs engagemang i den antropo-
sofiska verksamheten och arbetet med lasyrmåleri blev mer intensivt.

Efter att 1947 ha arbetat med en altartavla i en tysk kyrka under restau-
rering av Ivar Tengbom fick Klingborg möjlighet att göra en studieresa till 
Italien, Frankrike och Dornach i Schweiz. På vägen genom Tyskland träf-
fade han antroposofiskt inspirerade arkitekter som Helmuth Lauer och 
engelsmannen Rex Raab.88 Båda dessa arkitekter kom att påverka anlägg-
ningen i Järna. En annan svensk arkitekt som hade ett starkt intresse för 
den antroposofiska verksamheten var Tage William-Olsson. En dagboks-
anteckning visar att han läste Steiner på tyska redan 1922. 89 William-Ols-
son ritade 1959 en kyrka åt antroposoferna (Kristet Samfund) som var 
tänkt för Södermalm, men som aldrig uppfördes. Den bär klara drag av 
Goetheanum och Steiners arkitektur. 1958 gav han även ut en bok som plä-
derade för antroposofin med titeln Rudolf Steiner i vår tid.

Den person som praktiskt kom att ta sig an mycket av färgbehandling 
och målningsarbeten i antroposofins byggnader var Fritz Fuchs, som kom 
från Fulda i Tyskland där familjen hade ett skyltmåleri.90 Fuchs mötte Arne 
Klingborg första gången i Stuttgart 1958, och han var med i Dornach när 
Arne Klingborg utarbetade den stora internationella utställningen om 
Steiners liv och verk.91 Bakgrunden var bland annat att Klingborg under 



110    antroposofi i 1970-talet

ett år av konsthistoriska studier i Rom, gjort sig väl förtrogen med Stei-
ners skrifter. Efter hemkomsten till Sverige hade han 1959 arrangerat den 
första utställningen om Rudolf Steiner. Klingborg arbetade också med en 
stor utställning om Steiner och antroposofin som öppnades i Dornach 
1961, med anledning av hundraårsdagen för Steiners födelse. Den skicka-
des sedan på turné till Haag, London, Berlin, Wien och Stockholm. Fuchs 
turnerade med utställningen och var med när den nådde Stockholm hösten 
1961. Fritz Fuchs mötte Asmussen första gången samma år.92 

Det är uppenbart att antroposofins konstnärer och arkitekter (säkert 
gällde det även fler yrkesgrupper) i stor utsträckning samarbetade över 
nationsgränser.93 Helmuth Lauer var schweizare, Rex Raab var engels-
man, Asmussen dansk, Klingborg svensk och Fuchs tysk. Dessa män hade 
i olika konstellationer många konst- och arkitekturuppdrag, i Sverige, 
men också i sina respektive hemländer. Klingborg, Fuchs och Asmussen 
samarbetade för första gången på allvar i projektet för Kristofferskolan 
i Bromma.

Kristofferskolan
1959 fick Asmussen uppdraget att rita ett fritidshus i Kålmården till Åke 
och Gunvor Kumlander.94 Beställaren, Åke Kumlander, var ägare till ett 
framgångsrikt fastighetsbolag och hade barn i den dåvarande Kristoffer-
skolan. I behovet av en ny skola beslöt Kumlander att skjuta till medel och 
mot bakgrund av samarbetet i Kålmården valdes Asmussen till arkitekt.95 
Asmussen fick i uppdrag att rita den nya Kristofferskolan i Bromma med 
plats för 600–700 elever, som sedan uppfördes 1965-67.96 Han lämnade 
därmed Tesch kontor 1960 och startade egen verksamhet.

Asmussens, Klingborgs och Fuchs idéer bakom planeringen av Kristof-
ferskolan i Bromma handlade bland annat om utvecklingen av barnets för-
mågor från lågstadium till högstadium – steg som skulle kunna upplevas i 
arkitekturen. Målsättningen var att de yngre barnen skulle upptäcka och 
inspireras av vad de äldre sysslade med. Småbarnens lekplats placerades 
därför i anslutning till de äldre barnens hantverkshus med verkstäder, så 
att de yngsta barnen skulle kunna se in på verksamheten. I den waldorfpe-
dagogiska idén ingår även att de äldre eleverna ska kunna se tillbaka, min-
nas och leva sig in i hur det var att vara yngre. Att visuellt kunna uppleva 
en förändring, med medvetandet om var vi står idag, ger enligt de pedago-
giska idéerna en trygghet i livet.97

Färg ingår som en mycket påtaglig del i waldorfskolornas pedagogiska 
plan, så även i Kristofferskolan i Bromma. Tanken är att betoningen på 
fantasi och saga i de yngre barnens utveckling kan stödjas av varma fär-
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ger. Den röda färgen kommer emot oss, är aktiv och erbjuder en ”famn”.98 
Yngre barn med sin fysiska rörlighet trivs med den aktiva röda färgen, men 
efter hand som de blir äldre kan den upplevas som alltför påträngande. I 
mellanstadiet och högstadiet blir därför färgerna svalare. Den blå färgen 
har en karaktär som ”viker undan”, vilket kan skapa en atmosfär för mer 
objektiva, inre observationer.99 

I första fasen uppfördes Kristofferskolans hus för småklasserna, pann-
centralen, auditoriet och lokaler för de större eleverna (1965–1967).100 
Bebyggelsen skulle utvändigt hållas i en ”gråvit” skala på puts med vita 
fönster, med undantag för panncentralen, som skulle vara rödbrun. Dör-
rarna skulle däremot vara ”laserade i färg”.101 Invändigt planerades alla 
lokaler vara polykroma och dekorerade med målningar som passade ihop 

Kristofferskolans huvudbyggnad och en pavil-
jong för de yngsta barnen. Foto 2009. 
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med waldorfskolans pedagogiska plan. Sålunda skulle 1:an, 2:an och 3:ans 
klassrum invändigt vara starkt rött över till orange, därefter gult och grönt 
i mellanstadiet, vidare mot allt kallare kulörer upp i högstadiet (exempel-
vis blågrönt för klass 7 och kallare blått för klass 9). I klasserna 10–12 går 
färgerna mot lila och därefter tillbaka till rött.102 När färgsättningen skulle 
beslutas gick det enligt Fuchs till så att Klingborg, Asmussen och Fuchs 
gick runt i skolan och i varje rum ställdes frågan: ”Vad är det här?”. Detta 
innebar en diskussion av rummets funktion och karaktär i relation till färg-
frågan. Fuchs fick då stickord, som sedan blev utgångspunkten när han 
utförde arbetet med målning på plats.103 

Målarfirman som anlitades för Kristofferskolan använde först en plast-
färg (Bind-o-plast) som inte stod i beskrivningen. Fuchs visade på detta 
genom att måla upp två prov – ett från burken hämtad från målarna på 
arbetsplatsen och ett direkt från butiken vilket överensstämde med beskriv-
ningen. Sedan sammankallade han alla. Samtliga närvarande kunde notera 
en skillnad, vilket räckte. Måleriföretaget fick måla om alltihop eftersom 
det inte var möjligt att lasera med ett gott resultat på den målade plast-
ytan. Företaget fick stå för materialet och kostnaden för ommålningen. 
Tidplanen kunde därmed inte hållas och Fuchs fick ägna två extra somrar 
åt måleri arbetet.104

En vink om hur Kristofferskolan och dess fasader skulle ta sig ut i jäm-
förelse med andra projekt i samtiden ges i samma nummer av Arkitektur 
(nr 3 1965) som presenterar skolan. Här beskrivs till exempel Sverigehu-
set med betongelementfasad, Léonie Geisendorfs och Holger Bloms för-
slag till en ny katolsk kyrka vid Kungsträdgården (betong)105, Anders Teng-
boms hus för Trygg-Hansa vid Scheelegatan (betongelement) samt Nils 
Teschs kontorshus vid Tegelbacken (prefabricerade sandwichelement av 
betong med en något rosa ballast).106 Dessa exteriörer kan inte sägas vara 
polykroma och de är heller inte målade med några skikt av färg. Den ljusa 
kulör som valdes för Kristofferskolans (Auditoriets) exteriör kan påminna 
om en ljus betongfärg, även om det handlar om ett färgskikt på puts och 
inte om elementfasader.107 Den färgbehandling som framför allt bryter mot 
1960-talets allmänna val av material och kulörer är interiörerna, men även 
klassrumsbyggnaderna, som kläddes med målad träpanel. I en artikel i 
Aftonbladet gjordes en jämförelse mellan Celsings kulturhus och Kristof-
ferskolan som utföll till den senares fördel.108 Artikelförfattaren Kurt Ber-
gengren ville bemöta kritiken från ”granskande myndigheter” samt ”flera 
arkitekter”, då de menat att Kristofferskolan hade fått en ”otidsenlig prä-
gel” innehållande ”förlegade stilelement”. Tvärtom tyckte artikelförfatta-
ren att skolan med sina ”varma färger” och ”mjuka hörn” representerade 

Till vänster och ovan: Klassrummen för de 
yngsta barnen i Kristofferskolan präglas av röda 
och orange kulörer. Foto 2009.

Svalare färger användes i klassrum för de äldre 
barnen. Foto 2009. 
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svaret på idéerna om det moderna livet som lades fram vid sekelskiftet och 
som utvecklingen inte kunnat svara upp emot.

Den levande väggen 
– antroposofisk färg- och miljöuppfattning
Goethes färglära
Som nämnts grundade Steiner sin syn på färg i Goethes arbeten. Klingborg 
arbetade aktivt med Goethes färglära och delgav Asmussen och Fuchs sina 
erfarenheter i samarbetet. En jämförelse mellan katalogerna till utställ-
ningar om antroposofin visar på ett allt tydligare fokus på färgläran under 
1970-talets gång. I katalogen till Miljö som ger liv på Liljevalchs 1974–1975 
är alla bilder i svartvitt, och färgen nämns knappt alls. 1980 äger utställ-
ningen och utbildningsveckan Inför färgernas verklighet rum i Järna och 
färgen är själva temat för utställningen. 

Undervisningen i Goethes färglära var alltsedan etableringen av den 
antroposofiska verksamheten i Sverige med på schemat.109 Den viktigaste 
utgångspunkten var studiet av färgfenomenen i naturen genom elever-
nas egna experiment. Kursmomentet hade 1976 och tio år tillbaka i tiden 
genomförts under ledning av fysikern och författaren Pehr Sällström i 
samarbete med Arne Klingborg. Innan dess höll Klingborg själv i verk-
samheten. Sällström höll även föreläsningar och seminarier vid Konstfack, 
Konsthögskolan och Arkitektursektionen vid KTH, där han också under 
en period hade anställning. Pehr Sällström blev docent i färglära 1974. Han 
beskrev följande moment i undervisningen i Goethes färglära på Rudolf 
Steinerseminariets allmänna linje som visar på uppfattningen om en när-
het mellan färg som kulör och färg som material:

En koncentrerad stund av uppmärksamhet kring något betydelse-
fullt färgfenomen, som demonstreras inför församlingen och som 
iakttas, beskrivs, diskuteras och ställs in i ett större sammanhang, 
har varje dag fått utgöra inledning. Därefter vidtar någon timmes 
målningsövningar, som antingen fritt anknyter till dagens teoretiska 
tema, eller helt fristående syftar till att utveckla känslan för färgens 
expressiva verkan. Atmosfäriska ljus- och färgfenomen, växtrikets 
former, blommors prakt, kan i vissa fall tjäna som startpunkt för 
övningarna. Till kursen hör även praktisk erfarenhet av växtfärg-
ning, med alla momenten av insamling av bark, löv, mossa och växt-
delar, tvättning och betning av ullgarn, kokning av doftande färgbad. 
Vidare någon erfarenhet av färgmaterial och teknik: rivning av pig-
ment med bindemedel, tillredning av äggtempera, kalkmålning. Att 
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i umgänget med materialen och inför de sköna, uttrycksfulla, ofta 
häpnadsväckande fenomenen låta tillhörande tankar, bilder, käns-
lor och viljeimpulser stiga upp och ge tingen deras fullhet – det är 
ju vad det gäller.110

Johann Wolfgang von Goethes ”Zur Farbenlehre” gavs ut 1810 och 
består av ca 1 000 sidor.111 Färgläran är upplagd i tre delar under rubri-
kerna (här på svenska) ”Utkast till en färglära”, ”Avslöjande av Newtons 
teori” samt ”Material till färglärans historia”.112 Färgläran poängterar de 
egna iakttagelserna med utgångspunkt i naturen. Goethe föreslog expe-
rimentella studier av fenomenet, eftersom färg inte kan studeras enbart 
teoretiskt. Den egna, praktiska erfarenheten av färgernas uppträdande-
former är av största betydelse. I den andra delen, som polemiserade mot 
Newton och hans Opticks från 1704, återfinns en nyckel till förståelsen för 
hur Steiner och antroposofin uppfattar och använder färg. Goethe såg på 
färgerna som en process, en övergång och som ett skeende. Newton såg 
istället på färg utifrån avgränsade experiment, där matematiska, statiska 
beräkningar var möjliga. Axiomatiska föreställningar styrde de Newton-
ska undersökningarna, vilket gav hypoteser som kunde verifieras, men där 
resultaten, enligt Goethe, inte kunde leda till ökad kunskap om själva feno-
menet. Goethe menade också att de som arbetade praktiskt i färgerierna 
var de första att upptäcka otillräckligheter i den Newtonska läran om fär-
gerna.113 Den kunskapsteoretiska konflikten som tecknades i Goethes färg-
lära, liknar således den ofta beskrivna motsättningen mellan hela veten-
skapliga kulturer.114   

Den första delen i färgläran är uppdelad i fyra avsnitt och behandlar 
”Fysiologiska färger”, ”Fysiska färger”, ”Kemiska färger” samt ”Färgens 
sinnliga-sedliga verkan”. Avsnittet om ”Fysiologiska färger” sätter fokus 
på människans egen subjektiva upplevelse av färger (det vill säga hjär-
nans tolkning av intrycken) – hur ögat reagerar för färger mellan ljus och 
mörker. Närmast ljuset finns gult, närmast ”icke-ljuset” blått.115 Avsnittet 
”Fysiska färger” handlar om färglösa, genomskinliga, mindre genomskin-
liga-töckniga och ogenomskinliga medier. De visar ett mellanting, ett sam-
spel mellan ljuset och materiella medier. Som exempel är färgen på rök för-
änderlig och flyktig, den skiftar färg beroende på bakgrund eller himlens 
blå färg, solnedgångens rödaktighet. Under rubriken ”Kemiska färger” 
behandlar Goethe färg som hör till fasta föremål. Han går här igenom oxi-
dering av metaller och framställning av pigment ur jord, metaller, växter, 
smådjur etcetera. Avsnittet om ”Färgens sinnliga-sedliga verkan” tar upp 
totalitet och harmoni, om hur människosinnet hela tiden strävar efter och 
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önskar balans. Goethes färgkrets är en cirkel i åtta delar, klockvis rött, vio-
lett, blått, grönt, gult, orange. Den har samband med det fysiologiska efter-
bildsfenomenet, där ögat (det vill säga hjärnan) söker kompensera retning 
från en viss färg med en annan som ”ögat fordrar” (komplementfärgen). 
Goethe talar om ”energi”, om hur olika färgställningar är aktiva eller pas-
siva, dystra eller glada. Enligt Goethe kan koloriten i en målning underord-
nas tre rubriker: ”Mäktigt, milt eller glansfullt”.  Även historiska och kul-
turella betydelser av färger i till exempel kläder och i olika klimat tas upp. 

Steiners syn på färg
Steiners föredrag om färg från 1910- och 1920-talen gavs ut på svenska av 
Antroposofiska Bokförlaget 1971 med titeln Om färgernas väsen. Ytterli-
gare föredrag gavs ut 1975 under rubriken Färgens skapande värld.116 

Varje färg har här sin speciella förmåga och Steiner talade om de olika 
färgernas moraliska verkan.117 Steiner behandlade färgval och arkitektur i 
sina föredrag genom att ta exempel på färgbehandlingar av olika rum med 
helt skilda funktioner.118 Till exempel hänvisade han till en lokal i München 
som användes vid 1907 års teosofiska kongress. Lokalen hade röda väg-
gar, till skillnad från ett rum för antroposofiska studier i Stuttgart 1911 som 
målades i en djupt blå ultramarin. Enligt Steiner låg skillnaden bland annat 
i att aktiviteterna i Stuttgart hörde till vardagen och därmed skilde sig från 
det tillfälliga, festliga evenemanget i München. Gestaltning och färger i 
dessa rum fanns redovisade i den utställning som Arne Klingborg, Fritz 
Fuchs med flera arbetade fram 1978 i samband med 50-årsjubileet för det 
andra Goetheanum.

En clairvoyant person, som studerar andevetenskapen och som gjort 
vissa ockulta framsteg, kan enligt Steiner, genom att fullständigt ge sig hän 
åt en viss vägg- eller ljusfärg, uppleva att väggarna runtomkring upplö-
ses.119 Upplevelsen av att väggarna avgränsar den yttre världen försvinner. 
I den sfär som uppstår framträder en värld av rent spirituella fenomen; spi-
rituell kunskap och spirituella väsen blir synliga.120 Dessa väsen påverkar 
våra eteriska kroppar, oavsett om vi är clairvoyanta eller inte. Olika väsen 
blir aktiverade i rummet beroende på vilken färg rummet har. Det bety-
der att det som ska försiggå i ett rum har stor betydelse för vilken färg som 
bör väljas. En fördelaktig eller ofördelaktig relation med spirituella väsen 
är beroende av färgvalet. Vi kan stödjas av att rätt spirituella väsen aktive-
ras – till exempel vid studier. Steiner menar i fallet med studierummet i 
Stuttgart, att den djupt blå ultramarina färgen aktiverade stödjande väsen 
vid läsning och inlärning, något som inte skulle vara fallet i valet av en 
röd färg.121 Den röda färgen är däremot lämplig för festligare tillfällen. Den 
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röda, som exponeras tillfälligt, kan dock ge människan permanent styrka 
i det långa loppet.122

Steiners färguppfattning baseras på de två motsatserna vitt och svart. 
Den färg som därefter befinns vara en av de grundläggande är naturens 
gröna. Dessa tre kompletteras med den rosa ansiktsfärgen, som Steiner 
mer bestämt beskriver som ”persikoblomfärg”: ”I naturen finner vi att det 
som mest liknar den friska människans hudfärg, inkarnatet, är persiko-
blomman på våren. Ingen annan färg liknar människans färg.”123 Observera 
att Steiner därmed definierar den rosa hudfärgen som den allmängiltigt 
mänskliga, andra hudfärger tas inte upp.124 Goethe talade om persikoblom-
mans rosa färg som en slags ljus purpurfärg, som varken tenderar mot det 
varma gula eller det kalla blå.125 Den rosa är i balans. I Steiners föreställ-
ning om färgernas väsen kommer människans själ till uttryck i inkarnatets 
färg. Detta kan man enligt Steiner observera när ”det själsliga viker tillbaka 
från huden” och människan får en egendomligt ”grönaktig hy”.126 Det som 
framträder i inkarnatet är människans upplevelse av sig själv – en bild av 
själens tillstånd. Steiner fastslår således att den rosa ansiktsfärgen är den 
friska och levande bilden av själen. Dessa färger är symboliska bilder, de 
fungerar som representationer. Steiners syn på färg är kombinerad med 
tankarna om att människan utöver sin fysiska kropp är själ och ande, dju-
ren har själ, växterna liv medan den mineraliska världen inte har liv, den 
är död.127

Den moderna konstterapin anses ta sin början med Steiner och antro-
posofin.128 I Goetheanum i Dornach inrättade Steiner färgkammare som 
användes för det som han själv benämnde ”färgterapi”. I två sådana kam-
mare i rött respektive blått fanns en blå respektive röd soffa, på vilken 
patienten som skulle behandlas kunde ligga med armar och ben utsträckta 
i ”ett pentagram”.129 Rummen var målade i lasyrteknik samt belysta med 
röda respektive blå lampor. Sättet att avskilja en bestämd färg, för att kunna 
”försjunka i den” och ”identifiera sig med den” för att frammana olika sin-
nesstämningar, kommer från Goethe.130 Färgen hade enligt Steiner egen-
skaper som skiljer sig från formens förmågor:

När ni har en form framför er, är formen utan tvekan det vilande, 
formen förblir stillastående. Men i samma ögonblick som formen 
får färg, höjer sig färgens inre rörelse ut ur formen, och världsvir-
veln, andlighetens virvel, går tvärs igenom formen. Om ni ger en 
form färg, väcker ni den omedelbart till liv med det som är själ i värl-
den, det som är världssjäl, därför att färgen inte endast tillhör for-
men, utan ställer in formen i hela sammanhanget i er omgivning, ja 
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i hela sammanhanget i världen. Man skulle vilja säga att när man ger 
färg åt en form, måste man förnimma: med färgen går du formen så 
tillmötes att du begåvar den med själ. Man blåser in själ i den döda 
formen när man ger den liv med färgen.131 

Steiner bygger på Goethes färglära, men han vidareutvecklade den 
genom att tala om ”färgernas objektiva verklighet”.132 Genom den antro-
posofiska skolningsvägen kan färgernas väsen framträda; konstnärens och 
färgsättarens uppgift är att avtäcka denna ”verklighet”. Den pedagogiska 
uppgiften för antroposofin är att påvisa skillnaden mellan ett subjektivt 
användande av färger, enbart som ett individuellt uttryck, och det utveck-
lade förhållandet där färgernas väsen får möjlighet att visa på ”en objektiv 
verklighet” som är gemensam.133

Den levande väggen och färgen rosa
När det första Goetheanum byggdes, och Steiners antroposofi därmed fick 
uppenbar fysisk form, betraktades byggnaden som underlig: ”Man före-
brår oss att vi har färger på väggarna i våra samlingslokaler[…]”.134 Fär-
gerna var målade enligt lasyrtekniken och skulle verka transparenta. Stei-
ner förde i många sammanhang fram tankarna om färgens medverkan till 
”den levande väggen”. 135 En levande vägg fungerade enligt Steiner inte som 
en barriär mellan skilda rum. Istället innebar den en skulptural behandling 
av interiör och exteriör med konkava och konvexa former, utan gränser 
mellan tak och vägg, bärande och buret, höger, vänster eller upp och ner. 
Steiner hade jordens yta som modell för den levande väggen. Jorden fram-
bringar plantor och träd, vuxna ur ytan som en konsekvens av meningsfullt 
liv. Likadant bör väggen leva och ge psykologiska och spirituella värden till 
rummet. För att uppnå denna effekt arbetade Steiner med lager på lager av 
genomsiktliga lasyrfärger och graverat infärgat glas. Naturreferensen, där 
den levande väggen liknas vid jordytan, har stor betydelse. 

I katalogen till Järna-utställningen Inför färgernas verklighet 1980 cite-
rade Fritz Fuchs Steiner.136 Citatet jämför väggen med den genomskinliga 
och laserade färgen med den färg som är täckande:137 

Det är på ett annat sätt med sådana färger som vi upplever som 
genomskinliga än med en färg på en ogenomskinlig vägg. Om vi 
betraktar det som omger oss här som lysande färger, måste vi säga: 
likaväl som vi träder i förbindelse med vissa väsen genom färgen på 
den ogenomskinliga väggen, får vi ett förhållande till andra väsen 
genom färger som lyser på genomskinligt vis. De väsen vi kommer i 
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kontakt med genom den ogenomskinliga väggen breder ut sig i rum-
met utan att ha något gemensamt med de tre rikena: mineralriket, 
växtriket och djurriket. Genom de lysande färgerna träder vi i för-
bindelse med väsen som är direkt sysselsatta med att frambringa det 
som finns i de tre naturrikena.138 

Genom att lyssna till naturens och platsens karaktär kan de sanna fär-
ger få framträda som ger möjlighet för de andliga krafterna att verka. Fär-
gernas väsen leder enligt antroposofin till en objektiv verklighet och konst-
närens och färgsättaren uppgift blir därmed att ”bana väg för att denna 
verklighet ska visa sig för åskådaren”.139 Den röda färgen i den laserade, 
levande väggen har enligt Steiner en särskild betydelse: 

Särskilt om vi skådar genom det lysande röda, kommer vi i kontakt 
med väsen som utgör en speciell grupp inom naturrikena. Om vi låter 
det lysande röda bilda ett slags fönster, genom vilket vi med klarse-
ende blick skådar in i naturrikena, träffar vi på väsen, vilkas arbete 
formar de bästa krafterna för vår jordtillvaros framtid. Det måste 
finnas där i naturrikena för att människan skall kunna utveckla de 
inre krafter som gör henne kyskare i blodet, i passionerna. Om vi 
skådar in i naturrikena på detta sätt, skådar vi de väsen, som kraf-
tigast skakar om oss, också i det undermedvetna, och manar oss att 
komma vidare, när det gäller att rena våra passioner.140

Arkitekturens moraliska verkan har en central betydelse i antroposofin. 
Fuchs menar också, i linje med Steiner, att valet av den transparenta färgen 
är en moralisk fråga.141 Att färgytan är laserad har i detta avseende betydelse 
jämfört med bruket av en täckande färg.142 Det kan vara svårt att definiera 
en exakt färgnyans för en laserad yta. Samma sak gäller för en människas 
ansikte, som visserligen har kraftigare markeringar genom munnen, läp-
parna och ögonbrynen, medan ansiktshuden är polykrom. Grundfärgerna 
förenas i det röda blodet, de blå venerna och det gula, varma i skinnets 
färg. Den rosa ansiktsfärgen, inkarnatets färg hos vita människor, har som 
sagt stor betydelse i Steiners färguppfattning. Färgerna uppnår polykrom 
balans i denna för Steiner idealiserade hudtyp. 

Föreställningar om den rosa hudfärgen kan spåras till det tidiga 1800-
talet i Tyskland. Den rosa ansiktsfärgens betydelse förklaras i Friedrich 
Hegels (1770–1831) skrifter, arbeten som också Rudolf Steiner hänvisade 
till och var väl förtrogen med. Hegel grundade i sin tur sin syn på färgens 
roll i konsten på Goethe och syftade i det tidiga 1800-talets Berlin till att 
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sprida Goethes färglära, bland annat genom adepter, skrifter och föreläs-
ningar. För Goethe liksom för Hegel var den laserande tekniken i avbil-
dandet av en människas hud avgörande för konsten.143 Det viktiga för en 
konstnär var att ge huden liv, genom en laserande verkan, en genomsikt-
lig effekt. Blandningen av färg direkt på paletten var ”mekanistiskt-ato-
mistiskt” medan den optiska blandningen av färg på duken genom lase-
rande effekter kunde ge ”färgernas magi” samt avtäcka konstverkets and-
liga dimension.144 Den främsta målsättningen för en konstnär var att med 
hjälp av en laserande, lysande färgeffekt avtäcka själen i avbildningen av 
en människas (rosa) anlete. 

Steiner talade om det sköna i konsten som något som skiner, han 
uttrycker det så att det sköna som skiner ”bär sitt inre på ytan”.145 Det är det 
andligas väsen som skiner, som strålar ut i det sinnliga. Det motsatta är det 
som döljer, det icke-skinande, det som håller tillbaka sin karaktär och inte 
visar upp vad det är inombords utanpå. Steiners syn på själens och det and-
ligas närvaro i en sinnlig omvärld kan jämföras med Hegels formuleringar 
i uttrycket ”Det yttre visar det inre”.146 Med Steiners ord: ”Det själsliga for-
mar den mänskliga huden till bild i persikoblommans färg, i inkarnatet.”147

I antroposofins tankar om färg i arkitekturen ingår således referenser 
till det tidiga 1800-talets tyska konstuppfattning. Steiners hänvisningar till 
Goethe och Hegel ger vid handen att den antroposofiska synen på vikten av 
den rosa lasyrfärgen bottnar i dessas tankegångar. När vi ser antroposofins 
laserade rosa fasader eller väggar skulle man därför kunna härleda valet av 
färgbehandling till viljan att efterlikna sinnlig, det vill säga naturbunden, 
mänsklig hud. Valet av den rosa färgen visar enligt Steiner ”den levande 
bilden av själen”. Många av byggnaderna inom antroposofin har antropo-
morfa former, vilket kan ses i de konvexa och konkava skulpturala gestal-
ter som också kan tolkas som kroppar, eller till och med ansikten. Detta 
refererar i kombination med färgval som det rosa på flera sätt till naturen, 
sinnligheten och människan.

Rudolf Steiners uppfattning om färg har dessutom en annan och än 
mer betydelsefull källa, teosofin, och kan därför jämföras med sakens 
behandling i teosofisk litteratur. Rudolf Steiner skrev boken ”Teosofi” 
(1904), vars tjugofjärde tyska upplaga översattes till svenska 1976. Enligt 
det för teosofin och antroposofin gemensamma tänkandet omges män-
niskan av färgrika auror, vilka de invigda kan se.148 Över huvud taget är 
färgrikedomen i de för vanliga människor osynliga ”högre världarna” 
omätligt mycket större än i den fysiska världen.149 Förutom astralkrop-
pen har människan, men även djur, växter och vissa mineraler, en eter-
kropp. Eterkroppen har en färg som liknar persikoblommans rosa färg.150 
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Nyckel till färgernas betydelse 
inom teosofin. Leadbeater 
1902. Publicerades även i 
Besant & Leadbeater 1905.
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Den rosa färgen har i teosofin betydelsen människokärlek och osjälvisk 
tillgivenhet, uttryck som till exempel den teosofiskt inspirerade Kandin-
sky gav gestalt i sin abstrakta konst.151  

Rörelse och aktivitet genom färgen
Året 1980 var intensivt när det gällde exponeringen av antroposofins verk-
samheter och idéer.152 Förutom jubileumsutställningen Den ofullbordade 
funktionalismen på Liljevalchs visades under sommaren en utställning 
i Järna under (den återanvända) rubriken Miljö som ger liv.153 En del av 
denna utställning hade temat Inför färgernas verklighet.154 Fokus hamnade 
därmed på färgens betydelse inom antroposofin, och materialfrågan fick 
en egen avdelning. För innehåll och utförande stod Fritz Fuchs, Torger 
Holtsmark och Pehr Sällström. Utställningen, uppbyggd i tre tält på Jär-
naområdet, förevisade praktiskt och pedagogiskt inslag i Goethes färglära. 
Dessutom hänvisades bland annat till Hering, Albers, Chevreul, Itten, 
Kandinsky och naturligtvis Steiner. I en egen avdelning behandlades fär-
gerna i ”Naturrikena”. Färgens samband med det rörliga, det växande och 
det levande underströks genom ett Goethe-citat: 

Allt levande strävar till färg, till särskiljning, till specificering, till 
ogenomskinlighet in i det oändligt fina. Allt som inte längre är 
levande drar sig mot vitt, till abstraktion, till allmängiltighet, till 
avklarning, till genomskinlighet.155

Goethe-citatet ter sig centralt för samtiden med tanke på 1970-talets 
ökande fokus på naturen och den varierade rörelsen i det specifika och 
färgrika, i motsats till (uppfattningen av) en vit eller grå, stagnerad och död 
internationell modernism. Som tidigare refererats såg Goethe färg som ett 
fenomen i rörelse, den hör till ”ett slags livsprocess”.156 ”Färgerna kommer 
inte fram ur ljuset; de helt enkelt uppstår, förvandlas och försvinner alltef-
ter omständigheterna.”157 

Arne Klingborg refererade i det nummer av Arkitektur 1974 som hand-
lade om Rudolf Steinerseminariet i Järna till de första kapitlen i Erik Lund-
bergs bokverk Arkitekturens formspråk från 1945.158 Han kopplade också 
samman Rudolf Steiners arkitektursyn med Lundbergs. Enligt detta syn-
sätt ska arkitekturen förnimmas i kroppen, människan ska aktiveras. Det 
handlar om en arkitektur där ”formerna stimulerar till initiativ”. Kling-
borg delade upp upplevelsen av arkitektur i tre skikt: Ordning och reda 
med intellektuell klarhet där materialen är rena, kanske hårda och glän-
sande. Det andra skiktet är mer omedvetet med stämning, spontanitet och 
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växlingar, en upplevelse av arkitekturen ”där färgerna spelar en avgörande 
roll”. Slutligen kan arkitekturen, enligt Klingborg, tala till handlingsför-
mågan hos människan, till viljan och initiativet. Han kallar det för ”sociali-
tet”, när människan aktiveras i samhället. Denna vilja till en arkitektur som 
aktiverar liknar också den inställning som förfäktades av Erik och Tore 
Ahlsén på Årsta torg.

Klingborgs hänvisning till Erik Lundbergs bok gällde också kapitlet 
om ”Färgen och synbilden”.159 Här gör Lundberg en jämförelse mellan 
den persiska och den grekiska arkitekturen och han understryker den 
förstnämndas polykromi och rörelse. Den grekiska (västerländska) arki-
tekturen, där färg enligt Lundberg inte har samma funktion, är en direkt 
motsats – den är gripbar, lugn och samlande.160 Med hänvisning till Lund-
berg skulle man kunna säga att antroposofin och Steiner inte följer den 
gängse västerländska arkitekturuppfattningen, utan i stället förhåller sig 
mer aktiv till det som Lundberg beskriver som kännetecken för den per-
siska arkitekturen. Åke Fant menar dock i sin avhandling från 1977 att 
Steiner inte alls lät sig inspireras av en östlig arkitektursyn: ”I motsats 
till de flesta av sina samtida propagerar han inte för att man ska ansluta 
sig till medeltidens konstriktningar eller till östliga förebilder. Istället 
anknyter han helhjärtat till Goethe och arbetar vidare på att utveckla en 
goetheanistisk estetik.”161  

Att avtäcka ”den objektiva verkligheten” genom konsten och arkitekturen
En levande vägg målad i lasyrteknik kan enligt antroposofin säga något till 
människan – den talar. Antroposofisk arkitektur och färg har en pedago-
gisk uppgift att utgöra en påverkan och en förmedlare.  Steiner kallade det 
första Goetheanum för ”Ordets hus” – det talande huset. Arkitekturen kan 
”överbringa meddelanden på flera olika språk”, vilka uppfattas och tolkas 
av brukaren efter egna förutsättningar. 162 

Steiner uppfattade den ”materialistiska” omgivningen som ett hot som 
endast berörde människans yttre varelse: industristaden, reklamen, billiga 
tidskrifter. Sådan miljö väcker ”själens mest ondskefulla krafter” och leder 
i fel riktning.163 De medeltida städerna däremot, uttryckte hantverkarens 
arbete (och själ) i detaljer och helhet. Den esoteriskt initierade, som till 
exempel de ockultister som under medeltiden var involverade i de gotiska 
katedralerna, visste att form påverkar själ och vise versa. I medeltidskate-
dralerna hade de polykroma glasen i fönstren en alldeles särskild uppgift. 
Rätt slags arkitektur kunde vara en utbildning av själen, vilket direkt kny-
ter samman Steiners idéer med till exempel den tidiga modernismen och 
Bruno Taut.164 Ett av motiven bakom Järnas arkitektur och färg var också 
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att bilda i förståelsen forma.165 Målet var bland annat att ”påverka männis-
kor och ändra deras livsinställning”.166 

Vidare kan en relation uppfattas mellan Steiners syn på en människa 
som måste väckas och existentialismen samt Marx alienationsteori om 
den icke-autentiska människan. Steiner ansåg att människan hade påver-
kats negativt av en civilisation som utarmat människans själsliga och and-
liga förmågor. Människan hade blivit alienerad från naturkrafterna och de 
andliga väsen som omgav henne, hon ”sov” och behövde stimulans, bland 
annat i form av en polykrom arkitektur som inspirerade till aktivitet. Den 
viktigaste moraliska uppgiften för arkitekturen var enligt Steiner att för-
medla en atmosfär som skapade fred och kärlek.167 Om arkitekturen kunde 
utformas på rätt sätt skulle rummet, konsten och de lysande, transparenta 
färgerna på väggar och i glasfönster ”ge ordet till gudarna”.168 När arkitek-
tur och färg kunde lyckas etablera kontakt med rätt sorts krafter skulle det 
bli omöjligt för människor i en sådan miljö att ljuga, bedra och starta krig.

För att återigen komma tillbaka till tältutställningen Inför färgernas 
verklighet 1980 är det intressant hur titeln anspelar på färgens förmåga att 
uttrycka andlighet i arkitekturen, en grundtes inom antroposofin som for-
mulerades av Steiner, bland annat i boken Frihetens filosofi (1894) utgiven 
på svenska år 1977. Steiner redovisade i denna bok sina erfarenheter där 
den andliga världen inte är utanför den sinnliga världen, den finns i den 
sinnliga världen.169 Här finns en annan föreställning jämfört med den pla-
tonska eller den teosofiska. Steiner menade till exempel: ”För mig var idén 
som sådan skuggan av en till fullo levande andlig värld.”170 Kunskapsvägen 
avses leda till en insikt om det andligas närvaro i sinnevärlden, vilket kon-
trasterade mot teosofins uppfattning om avståndet mellan sinnevärlden 
och det andliga.171 

Steiner menade att genom att utforma en arkitektur som speglar män-
niskans inre värld (tillkommen under ”Saturnus äldre period”) så kommer 
själen inte längre att vara begränsad till kroppens skinn utan bli en del av 
omgivningen – en del av kosmos.172 Eftersom den av människan skapade 
omgivningen kan spegla en inre värld, som är grundlagd för årmiljoner 
sedan, handlar arkitektur om att avtäcka en andlig värld som redan exis-
terar. Konst och arkitektur är att avtäcka och kontakta snarare än att upp-
finna. Detta sammanfaller med Kandinskys syn på konst och konstskapande. 
Konstnären är en spegel, eller en uttolkare, som tar emot för att därefter pro-
jicera en bild av ett existerande kosmos.173 Kandinsky följde Steiners arbete i 
föreläsningar och genom uppsatser i tidskriften Lucifer-Gnosis.174 I Kandin-
skys bok Om det andliga i konsten (1910) finns en starkt Goetheinfluerad teo-
sofi som också kan sägas reflektera den steinerska världsbilden.175  
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Dessa tankebanor får konsekvenser för färgbehandlingen i den antro-
posofiska arkitekturen. Arbetsmetoden innebär att undersöka ”vad arki-
tekturen vill ha för färg, vad rummet behöver”.176 Man begagnar inte färgen 
för sina egna intressen, istället är det färgsättarens uppgift att tolka vad fär-
gen ”vill” i relation till arkitekturen och naturen runtomkring. Arkitektu-
ren får då en möjlighet att ”träda fram”, färgen finns där redan – det gäller 
för färgsättaren att avtäcka den. Detta arbetssätt kan inte bara refereras till 
Steiner, utan också till en tradition inom modernismen genom till exempel 
Kandinsky, Häring och fenomenologin (Heidegger, Norberg-Schulz) samt 
naturligtvis Klingborg och Asmussen.177 

Bebyggelse och färg i Järna
Ovan har en bakgrund till antroposofins färg- och miljöuppfattning teck-
nats genom bland annat Steiners tankevärld. I det följande närmar vi oss 
den antroposofiskt byggda miljön. Järna, egentligen Ytterjärna, är beläget 
cirka fem mil söder om Stockholm och byggdes ut på allvar i etapper från 
slutet av 1960-talet och framåt. Redan från E4:an syns en samling ovan-

Trädgårdskonsten är en integrerad del av den 
antroposofiska anläggningen i Järna.
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Musikhuset Almandinen. Erik Asmussen, 1974. 
Liksom ett ansikte som skyms av en hand. Foto 
2008.

ligt formade byggnader i likaledes ovanliga färger. Den gula Saltå kvarn, 
byggd 1978, ligger närmast motorvägen och annonserar med sin storlek 
och dominans effektivt den antroposofiska verksamheten. Bebyggelsen 
formar ett litet samhälle i ett jordbrukslandskap med bland annat gårdar 
för biodynamisk odling, små affärsverksamheter, Waldorfskolor, labora-
torier, kliniker, behandlingshem och många bostäder. Erik Asmussen har i 
princip ritat samtliga hus i anläggningens centrum, format likt en by kring 
den största byggnaden, Rudolf Steinerseminariet från 1992.178  

De tre kulturbyggnaderna Almandinen (1974), Eurytmihuset och Bib-
lioteket (båda 1973–1974) är centralt placerade på området och har speci-
ella former och färger.179 Under 1970-talet väckte dessa tre störst uppmärk-
samhet bland byggnaderna i Järna. I valet av bilder i artiklar och inlägg var 
Almandinen alltid en favorit. 

 
Almandinen är namnet på musikhuset med träpanel i rosarött, men även 
namnet på en halvädelsten med en röd färg som hittades på platsen. Bygg-
naden är en privatbostad i de lägre delarna och ett musikhus, med en kon-
sertlokal under kupolen.180 I skissarbetet är det möjligt att följa hur taket 
först hade ett kantigt utseende för att senare bli kupolformat. 

Almandinen är uppbyggd i en lägre avlång del, det utanpåliggande 
trapphus et, som stegras och ansluter till en något högre byggnadsdel. 
Ensemblen påminner om en liten kulle med slänt, som skulle kunna utgöra 
en del av naturen runt omkring. Taket över den högre byggnadsdelen är 



antroposofi i 1970-talet   127

belagt med blågrå plåt, mjukt rundat och neddraget som en mössa över 
fasaderna, och signalerar i sin form ett sensuellt och kroppsligt uttryck. 
Huset är till sin karaktär inte öppet och inbjudande utan snarare slutet och 
avvisande mot en besökare som närmar sig på gångvägen utanför. Huset 
kan också beskrivas som mystiskt från detta håll, eftersom den lägre delen 
av byggnaden skymmer den högre, liksom ett ansikte som skyms av en 
hand framför ena ögat och halva munnen.

Besökare måste gå en liten mjukt rundad trappa upp till entrén, och 
hela dörrpartiet är indraget i fasaden mot gångstråket. Panelbrädorna i 
entrépartiet är väl avpassade i liv med varandra. Kantigare former före-
kommer i baksidans femdelade burspråksfönster.181 

Fasadernas panel av trä är målade i en rödrosa kulör som på håll och i 
grönskan omkring delvis för tankarna till faluröda hus på landet. Men här 
handlar det om en annan rödrosa färg som är något kallare och som inte har 
den falurödas varmare och gulare ton. I Besants och Leadbeaters nyckel till 
färgernas betydelse inom teosofin har den här kulören betydelsen ”sinn-
lighet”.182 Dörren är laserat gräsgrön och har en liten rund öppning infat-
tad med tjockt, rött och ogenomsiktligt glas. Det gröna har i den teoso-
fiska färgnyckeln meningen ”sympati” eller ”anpasslighet”. Dörren utgör 
på sätt och vis en fortsättning på gräset och den gröna naturen som finns 

En tidig skiss av musikhuset: ”Firmamentet 
beskådas från balkongen efter konserten.” Skiss 
ur Erik Asmussens arkiv, Asmussen arkitekt-
grupp, Järna.  

Almandinen och omgivningens naturliga bergs-
kupoler. Skiss ur Erik Asmussens arkiv, Asmus-
sen arkitektgrupp, Järna.
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alldeles inpå fasaderna. Den rundade trappan av betong bryter dock den 
direkta kontakten. Fönstren är vita tvåluftsfönster. Den utvändiga färghåll-
ningen signalerar en viss anknytning till landsbygd och tradition med hän-
visningar till den röda stugan eller ladan av trä på landet vilket även gäl-
ler interiören, som delvis är klädd med träpanel. Byggnaden visar ändå 
tydligt en annorlunda och ny sida, som bryter med traditionen, vilket kan 
exemplifieras med den mjuka antropomorfa karaktären, valet av den spe-
ciella rödrosa kulören och karaktären på de vita tvåluftsfönstren, som bär 
en modern prägel.183

Almandinens entréparti mot 
gångvägen.
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Interiören har i bottenvåningens entré och trapphus dörrar i gulorange 
och väggar klädda med en träpanel, som laserats i en mild rosa. Det ganska 
trånga entrérummet har försetts med Asmussens speciella armatur med 
vita dukar. En trappa upp finns musikrummet med ett stort fönsterparti 
och burspråk, som sticker ut ur fasaden mot baksidan och ger interiören 
en öppenhet mot trädgården och bergsknallarna utanför. Väggar i musik-
rummet är klädda med omålad furupanel.184

Byggnaden öppnar sig mot den fria luften, himlen, de runda bergsknal-
larna och den odlade trädgården mot baksidan, gömd för den tillfällige besö-
karens blickar. Bottenvåningens slutna karaktär mot gångstråket bjuder inte 
in utifrån kommande besökare. Det kan handla om att den lägre delen av 
byggnaden inte har någon offentlig funktion – den innehåller privatbostä-
der. Men det skulle kunna finnas fog för uppfattningen att det esoteriska i 
någon mån är inbyggt i detta exempel på antroposofisk arkitektur.185 

När man sedan ser Almandinen inifrån blir perspektivet ett annat. Om 
mottagaren är en redan invigd eller kanske boende uppfattas den förmod-
ligen som en andlig fristad. Byggnaden värnar således om de invigda och 
avvisar den tillfällige besökaren. Eller också kan man tolka uttrycket på ett 
annat sätt: byggnaden visar besökaren på ett alternativ.

Eurytmihuset kallas också för Blå Ateljén. Byggnaden består av två volymer 
med en sammanbindande del; en större eurytmisal med omklädningsrum 
i bottenvåningen inrymd i den större volymen, samt en lägre privatbostad 
med en ateljé. Byggnaden uppfördes på beställning av den danska konstnä-
ren Sonja Robbert, den fick innehålla en privatbostad men bara på villkor att 
där också skulle rymmas en stor undervisningslokal.186 Huset fick heller inte 
säljas utan skulle tillfalla seminariet när hon själv inte längre bodde kvar. 

Konstnären hade en ateljé i Danmark som kallades för Blå Ateljén. Nu 
önskade hon sig något i samma anda och kulören på husets träpanel var 
därmed given från början.187 Efter beslutet att göra Eurytmihusets exteriör 
i blått ville Fuchs gärna ha en fasadfärg pigmenterad med ultramarin, men 
det fanns inte att få tag på 1974.188 Det blev därför en ”mer preussiskt blå”, 
en färg beställd från Norge.189 Färgen var ursprungligen täckande och inte 
laserad.190 När det gällde takplåtens kulör blev det nödvändigt att välja en 
standardblå ur fabrikantens sortiment, vilket gjorde att en viss avvikelse i 
kulör mellan tak och fasader blev oundviklig. Målsättningen var dock att 
kulörerna skulle vara lika, om än på olika underlag. Det viktiga med färg-
sättningen var att understryka det skulpturala i formen; de olika materia-
len i form av trä och plåt var underordnade.191 Entrédörren är av plywood 
som laserades i en orange kulör. Fönster målades brutet vita.

Almandinens bottenvåning med entré till husets 
privatbostad. Armaturen i linne- eller bomullsduk 
är ett karaktäristiskt inslag i många av Asmus-
sens interiörer. Foto 2008.

Eurytmihuset eller Blå Ateljén (1973–1974).

Den Blå Ateljén med separat ingång för studenter.
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Eurytmihuset målades invändigt 1975.192 Trappan har en gråvit lasyr 
som efterliknar en grå puts eller ljus betong. Dörrarna till omklädnings-
rummen är av gullaserad plywood som gör att trästrukturen lyser ige-
nom. Dörren in till eurytmisalen en trappa upp är laserad i en mörkare lila 
färg.193 Den rosa kulören är påtaglig i den stora salen en trappa upp. Kulö-
ren i eurytmisalen sågs med utgångspunkt ifrån byggnadens användning. 
Indikationen för vad som kunde ge den rätta stämningen för funktionen 
eurytmi angav Asmussen med orden ”en luftig färgsättning i rosa ton, var-
ken varm eller kall”.194 I lasyren skulle en kall blå ton lysa igenom det varma 
röda.195 Avsikten var att skapa balans mellan det dionysiska och det apol-
loniska, kallt och varmt, vila och rörelse.196 

Den rosa kulören i salen har i Besants och Leadbeaters teosofiska färg-
nyckel betydelsen ”människokärlek”. Den gröna färgen finns närvarande i 
den rika växtlighet, naturen och de omsorgsfulla trädgårdarna som omger 
bebyggelsen. I utställningen Inför färgernas verklighet 1980 påtalades möj-
ligheterna att i en målning skapa en skimrande rosa hudfärg genom att 
ställa ett ansikte i förhållande till en omgivande grönska.197 I fallet med 
eurytmisalen talades om en kulör i balans ”varken varm eller kall”, vil-
ket var en betydelsefull aspekt i framställningen av en människas hudfärg, 
en tanke som vi sett har rötter i det tyska 1800-talet. Att den rosa färgen 
enligt teosofin har betydelser som ”människokärlek” och ”osjälvisk tillgi-
venhet” bidrar till att förklara kulörens centrala roll.198 Rosa kulörer som 
tillreddes med hjälp av olika pigment användes även till andra Järnabygg-
nader såsom Anapesten (1974), Terrakotten (1976), Ormen Långe (1982) 
och Vidarkliniken (1985–1992). 

Eurytmisalen är sju meter i tak och laserades 
invändigt med ultramarinblått och krapprött. 
Dörren in till eurytmisalen målades med en olje-
lasyr. På golvet en sisalmatta. Foton 2008.

Vidarkliniken i Järna (1985–1992). Foto 2008.
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Eurytmihusets form kragar ut uppåt och öppnar 
glaspartier mot himlen.
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Trädgårdens växtlighet ska bidra till en helhet av natur, bebyggelse, färg och form.
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Biblioteket är en byggnad i två våningar klädd med grönblå träpanel och 
grönblått plåttak. Volymen kragar ut genom kantiga burspråk från det 
översta planet. Två lägre volymer med sadeltak och med samma kulör på 
träpanelen är sammanbyggd med biblioteket. Interiört består biblioteks-
delen av ett öppet rum med dubbel takhöjd upp till nock. Böcker och läs-
platser är organiserade på våningsplan kring det öppna rummet. Bibliote-
ket tillkom på liknande sätt som Eurytmihuset och är byggt ungefär sam-
tidigt. 

Eurytmihusets och Bibliotekets exteriörkulörer liknar två olika blå 
som enligt Besants och Leadbeaters nyckel till färgernas betydelse inom 
teosofin betyder ”Hängivenhet för ett ädelt ideal” respektive ”Ren religiös 
känsla”.199 Bibliotekets interiör präglas av en blå lasyr. Innertaket har varit 
ljust gult, men har senare målats starkt gult. Den nya gula har en karak-
tär som överensstämmer med den färg som enligt Besant och Leadbeater 
betyder ”Högsta intellekt”. Den blå interiörfärgen kan i det teosofiska sam-
manhanget likna färgen för ”Hängivenhet för ett ädelt ideal”.

Vid färgbehandling och målning av de tre byggnadernas exteriörer valde 
Fuchs kulörer med en mättnadsgrad motsvarande de röda jordbruksbygg-
naderna.200 Fuchs hänvisade till Goethe i beskrivningen av ett arbetssätt 
med tre olika klanger: karaktäristiska, monotona och harmoniska.201 En 
karaktäristisk klang består av färger som inte ligger nära varandra på färg-
kretsen och som heller inte är komplementära, som till exempel blått och 
rött eller violett och grönt. I en monoton klang, ”vag” enligt Goetheöver-
sättningen 1976, ligger färgerna intill varandra på färgcirkeln, till exempel 
gult och orange eller blått och violett. En harmonisk färgklang, slutligen, 
består av komplementfärger, som till exempel blått och orange, grönt och 
rött. Givetvis påverkar mättnadsgraden och nyanserna hur färgerna klingar. 
I valen av de tre byggnadernas dörrfärger användes komplementfärgerna, 
en ”harmonisk” färgklang enligt Goethe.202 Eurytmihuset fick således en 
orange dörr, Biblioteket en röd dörr och Almandinen en grön dörr. 

Enligt Asmussen valdes Bibliotekets kulör för att korrespondera med 
asparna omkring.203 Grönblå färg valdes för Biblioteket medan Eurytmi-
huset fick en mörkare mellanblå. Dessa lite högre hus har ”himlen som 
bakgrund” och Asmussen menade att ”Husens skiftande blå färger mot-
svarar himlens skiftande färg under dags- och årsrytmen”.204 Asmussen 
menade vidare att idéerna om färg återgick på en relation till de befint-
liga byggnaderna på platsen; de flesta (lantbruks)byggnader i området var 
faluröda eller jordfärgade.205 Befintliga byggnader fick representera jor-
den, medan delar av Järnabebyggelsens färger blev blå eller blåaktiga och 
därmed knutna till himlens färger: ”Dialogen mellan blått och rött, mellan 
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himmel och jord, är ett av motiven för färgsättningen.”206 När det gällde 
färgerna för till exempel den gula Saltå kvarn och det vita bageriet (1969) 
är referensen ett svar på frågan: ”Vad försiggår här?”. Det gula står i sam-
klang med ”åkrarnas mogna sädesfält”, och det vita påminner om det vita 
mjölet som den vitklädde bagaren har hand om.207

Asmussen vinnlade sig också om den levande väggen; att färgen skulle 
få väggarna att fungera som ”membran”. När det gäller val av färgmaterial 
utvecklade Arne Klingborg och Fritz Fuchs tekniken för det transparenta 
lasyrmåleriet i samarbete med Asmussen. Ljuset skulle kunna tränga in 
genom ytan, färgton läggas över färgton i en pulserande lasyreffekt. Under-
lagsmaterialets karaktär skulle inte täckas över utan istället tillåtas att 
framträda med sin struktur. Som bindemedel i det invändiga lasyrmåle-
riet användes till exempel kasein, senare bivax eller äggoljetempera. Pig-

Biblioteket med utkragande, kantiga burspråk 
(1973–1974). Foto 2008.
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menten var metalloxider, växt- och mineralfärger. Fuchs gav uttryck för en 
medvetenhet om det laserande måleriets historia, i en tradition av linolja, 
kalk, tempera, limfärg och äkta pigment. Han talade om lasyrmåleriet som 
”ett återupplivande av måleriyrkets upplevda meningsfullhet”.208 Natu-
rens betydelse för den antroposofiska livshållningen och arkitekturen fick 
således betydelse för färgen, också i val av material. Materialen skulle vara 
hållbara och pigmenten traditionella. 

I tidskriften Forms stora specialnummer om färg från 1980, som även 
utkom i särtryck, finns antroposofiska perspektiv representerade. Åke Fant 
beskriver till exempel tekniska aspekter på måleriet i Järnaanläggningens 
eurytmisalar: ”De är målade med växtpigment i skikt som innehåller krapp 
och indigo i en emulsion av naturliga hartser på kaseingrund.”209 Det var 
Fritz Fuchs och medarbetare som rent praktiskt genomförde måleriet.210 

För att ge en mer allmän förståelse för betydelsen av arkitekturens 
skulpturala och i många fall antropomorfa former samt valen av färger 
kan Asmussens egen beskrivning av sin arbetsprocess vara av intresse. 
Asmussen arbetade med modeller i plastellina, som komplement i skissar-
betet. Landskapet var den huvudstruktur som redan var lagd och modellen 
gjorde det enklare att se bebyggelsen som del av sammanhanget. En plan 
för hela området bestämdes tidigt, en plan som fullföljdes även om man 
inledningsvis endast kunde markera lämpliga byggplatser för kommande 
projekt. Husen placerades i ”dialog” med befintlig bebyggelse och med 
stöd av och parallellt med Järnaslättens ”små öar av insprängda biotoper”, 
bergknallar och blandskog, ofta utsträckta i riktning nord-syd.211 Kroppen 
och dess rörelse hade en stor betydelse. I skapandeprocessen var det inte 
sällan som Asmussen spontant agerade hus med sin egen kropp.212 Meto-
den ämnade uppmärksamma olika problem som dök upp under arbetets 
gång. ”Kropparna”, eller ”familjen” som Asmussen uttryckte det, runt den 
centrala gräsbevuxna platsen i Järna skulle upplevas som en helhet. Bygg-
naderna eller byggnadsdelarna ”samtalar” inbördes eller med varandra.   

Enligt Asmussen är Järnaanläggningens bibliotek och Eurytmihu-
set att betrakta som ”syskon, kanske en pojke och en flicka”.213 Släktska-
pet ligger i ”den expanderande formen upptill, som i biblioteksbyggnaden 
har tillkommit genom burspråk, som mer kantigt maskulint kragar ut från 
fasadens alla fyra sidor”.214Almandinen beskrev Asmussen som att ”Exte-
riörens runda form är att betrakta som ett slags sammanfattning av den 
kupoltendens som finns i Bibliotekets och Eurytmihusets övervåningars 
tak”.215 Enligt Asmussen ska husen upplevas som en familj med inbördes 
olika karaktär men med ”samma stamfader”.216 Inom antroposofin är leda-
ren Rudolf Steiner och antroposofin utgår obestridligen från honom.217

Asmussen arkitektgrupp finns i Järna och bidrar 
genom sin verksamhet till den antroposofiska 
byggnadstraditionen. Foto 2008.
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Med Eurytmihuset och Biblioteket tillkom principen att de privata 
bostadsdelarna i fortsättningen skulle förläggas i bottenplanen medan de 
gemensamma salarna skulle finnas en trappa upp, i det högre Eurytmihu-
sets fall i en större, expanderande form med ateljéfönster – ingen mark 
kan ses från fönstren. Asmussen menade att Eurytmihuset och Bibliote-
ket illustrerar förhållandet mellan himmel och jord – uppåt och nedåt i 
arkitekturen.218 De privata, mer jordbundna delarna skulle ligga i mark-
plan medan de gemensamma utrymmena skulle vara höga och närma sig 
himlen. 

I det här sammanhanget kan en av Steiners tankegångar relateras till 
gestaltningen. Steiner menade att de senaste hundra årens vetenskap ägnat 
sig åt att studera den ”sovande människan”, det vill säga det jordbundna, 
fysiska, horisontella och stilla: 

Men hur är den människa egentligen som vetenskapen talar om? 
Denna människa ligger nämligen ständigt till sängs, eftersom hon 
inte kan gå, inte kan röra sig. Rörelsen t ex blir nämligen absolut inte 
förklarad. Vetenskapligt sett ligger människan ständigt i sängen.219 

Om enbart de fysiska lagarna fick gälla skulle människan fortsätta att 
ligga ner, vara en tyngd. Det är enligt Steiner genom ”andevetenskapen” 
och inflytande från färgen som människan kan stiga upp, vakna och komma 
i rörelse: ”Man måste finna den andra polen till det som redan uppnåtts.”220 

Om byggnaderna ses som kroppar, vilket Asmussen gjorde, kan det 
ovan beskrivna förhållandet relateras till flera volymer i Järna. De verti-
kala delarna reser sig upp och understryker kontakten med himlen medan 
människor bor och sover rent konkret i de lägre, horisontella delarna. 
Den vanliga vetenskapen, den ”sovande” människan, av Steiner även kall-
lad ”sanningen”, är kompletterad med den vertikala: en representation 
av andevetenskapen och människan i rörelse som Steiner länkar till ”det 
sköna, konsten och kaos”. I de utrymmen som finns högre upp i husen före-
kommer konstnärlig verksamhet inom musik och dans, men även studier 
av till exempel antroposofins skrifter.

När Erik Asmussen, Arne Klingborg och Fritz Fuchs beskriver utgångs-
punkterna för färgarbetet i Järnaanläggningen har de påtagligt jordnära 
referenser. Men i beaktande av den genomgång som gjorts är en mer sam-
mansatt färg- och miljöuppfattning ständigt närvarande. Den återfinns i 
samtidens reception av den tidiga modernismen genom till exempel Stei-
ner, Morris, Taut med flera och är väl förankrad i ett sammanhang bakåt i 
tiden. Den kan även jämföras med färgernas betydelse inom teosofin. 
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Sammanfattning – antroposofin i 1970-talet
Antroposofin och Järnaanläggningen fick betydelse i den svenska arkitek-
tur- och samhällsdebatten under 1970-talet av en rad skäl. Dels handlade 
det om ”gröna vågen” och den starka miljörörelsen, som i betoningen av 
naturens krafter och människans behov av återknytning fann en inspira-
tion i den alternativa livsstil som presenterades. Karaktären på bebyggel-
sen i Järna och samlingen i en gemenskap liknande också föreställningarna 
om ”byalaget”, en företeelse som refererade till det gamla bondesamhället. 
Under 1970-talet kom byalaget att betyda en kamp från gräsrotsnivå, både 
i staden och på landsbygden, där människor spontant gick samman i grup-
per i syfte att protestera och skapa opinion mot rivningar och miljöförstö-
ring.221 År 1972 fanns ett 100-tal byalag i Sverige, och 75 procent av dess 
”medlemmar” var i åldersgruppen 15–25 år.222 Perspektivet i antroposofin 
kom också underifrån genom privata initiativ, och rörelsen fick efterhand 
problem med det etablerade samhället på flera olika områden. Antroposo-
fin som alternativ uppfattades som en rörelse på gräsrotsnivå.

Upplevelsen av ett svenskt samhälle i andligt vakuum förmådde för-
modligen väcka en viss nyfikenhet på antroposofins esoteriska innehåll. 
Det som efterfrågades i början av 1970-talet, drömmarna, det irrationella 
och mänskliga fanns i antroposofin. Dessa inslag kunde utmana bilden av 
samhället som en rationell fabrik – eller åtminstone erbjuda ett komple-
ment. Just komplementet kunde vara med att skapa föreställningen om 
den helhet och den integration som man saknade. Helhetstanken inom 
antroposofin, där så många aspekter av människans livsvillkor fanns repre-
senterade, bör därmed ha intresserat samtiden. När det gällde arkitektu-
ren fanns också en uppskattning av balansen mellan det expressiva och 
moderna i former och färger och det traditionella anslaget, till exempel 
i panelarkitekturens hantverksmässiga utförande. I detta gavs den syn-
tes som både sågs som historiskt förankrad i natur- och kulturlandskapet 
och som framåtblickande. Sammanfattningsvis tecknade sig antroposofin, 
dess arkitektur och färguppfattning som ett attraktivt alternativ. 
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1976–1983. MOT EN NY MENING I ARKITEKTUREN 

Den antroposofiska diskursen, innehållande en ambition att med färg röra 
vid djupa aspekter av människans livsvillkor, var i början av 1970-talet helt 
skild ifrån den arkitekturdiskurs som artikulerades i bland annat tidskrif-
ten Arkitektur. Antroposofins miljö- och färguppfattning kom dock efter-
hand att påverka den större diskursen. 

I detta kapitel anges några teman och tendenser vad gäller färg i arki-
tekturen under andra hälften av 1970-talet och några år in på 1980-talet. 
Sammanställningen är genomförd mot bakgrund av och i jämförelse med 
perioden 1968–1975. Om början av 1970-talet generellt visar på en proble-
matik genom fenomenet färg i arkitekturen, ändras nu perspektiven till att 
handla om lösningarna.   

Färg som folklig tradition och historia
Byggnaden för Statens institut för byggnadsforskning (SIB) i Gävle från 
1977 visar på dimensioner av färg i arkitekturen som kan sägas känne-
teckna en aktuell tendens i samtiden. Hänvisningar till historien och det 
traditionella måleriarbetet, den målade färgen som en aktiv aktör i förhål-
lande till form, ambitionen att skapa en ”vänlig” miljö, kulörvalen genom 
den varma färgskalan i rosa och gult och en tydlig strävan efter helhetsver-
kan var alla tecken för färgens nya roller. 

 Årstaarkitekterna Erik och Tore Ahlsén fick i och med byggnaden för 
SIB återigen ett tillfälle att ge färgen utrymme.1 Ett bebyggelsekomplex i 
två våningar gavs en rymlig och central entré med samma grundidé som 
den för Medborgarhuset på Årsta torg: De flesta skulle passera in och ut här 
och på så sätt träffas naturligt, äta i matserveringen, ses i biblioteket, delta 
i seminarier eller umgås i andra angränsande utrymmen. Direkt tillgäng-
ligt från huvudentrén och centralbyggnaden placerades laboratoriehallen 
på ena sidan och kontorslängor på den andra. Konstnärerna Hans Lind-
ström och Bo Ahlsén, som hade samarbetat med sin far och farbror redan i 
Årstaprojektet, svarade för färgsättning och dekorativt måleri i byggnaden. 
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Laserande marmoreringsmåleri applicerades direkt på centralbyggnadens 
betongfasader, vilket enligt arkitekterna hade gett dem ”en fantasieggande 
lyster.”2 Bo Ahlsén berättade att avsikten hade varit att skapa en integrerad 
helhet av miljön, en vilja att ”smälta ihop arkitektur, inredning, konstnär-
lig utsmyckning och färgsättning”. Det handlade om rosa nyanser och om 
gula, färgskalan skulle ge ”ett varmt ljus” i en färgsättning som kunde upp-
levas som ”vänlig”. Dessutom hade Bo Ahlsén och Hans Lindström målat 
föreställande bilder på väggarna i den centrala entréhallen i form av bland 
annat fönster och föremål som till exempel kompass, klocka och tumstock: 
”Bilden försöker sammansmälta det yttre landskapet med vårt inre land-
skap, med olika dimensioner i tid, rum, avstånd och påtaglighet, och med 
minnen av olika tider inskjutna i varandra.”3 Det handlade således om viljan 
att anknyta till historia och tradition, dels genom användning av marmore-
ringsmåleri, dels genom att på andra sätt, bland annat med en surrealistisk 
touche, hänvisa till dimensioner av plats och historia.4 

Byggnaderna för Statens institut för byggnads-
forskning (SIB) i Gävle. Arkitekter Erik och Tore 
Ahlsén 1972–1977. Betongytor över entrén 
marmorerades i blått. Foto från Sven Ahlséns 
bildsamling.

Byggnaderna för SIB i Gävle. Gårdsmiljö. Foto ca 
1976. Sven Ahlséns bildsamling. 
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Bo Ahlsén och Hans Lindström underströk det folkliga anslaget i bygg-
naden för SIB genom valet av en imitationskultur: istället för ”ädla” mate-
rial valdes marmorering och illusionsmåleri som ett sätt att knyta arkitek-
turen till en svensk byggnadstradition. Genom valet av den målade färgen, 
i stället för en materialverkan, fick arkitekturen kommunicera en anknyt-
ning bakåt till det folkliga i bondesamhället och ”den svenska fattigdomens 
betydelse”.5 Det innebär att även ansatsen med SIB-byggnaden i Gävle kan 
sägas höra till det betydelsefulla, politiska behovet av att uttrycka autenti-
citet i efterkrigsarkitekturen. 

Gamla måleritekniker började användas i 1970-talets nybyggande, och 
ett exempel är Metallarbetarförbundets kursgård i Lysekil. Bo Ahlsén 
med flera arbetade förutom med konstnärligt illusionsmåleri även med 
”stänkmålning, svampning och stenimitation”.6 Måleriet är dock översatt 
i modern akryl, ett vanligt grepp eftersom faran med de äldre målnings-
materialens i många fall hälsovådliga aspekter alltmer hade uppmärksam-
mats (medan vådan av de nya ännu inte kartlagts). Åke Pallarp återkom 
efter T-banestationen Stadion till marmorerade färgytor i utsmyckningen 
av Carl Nyréns nya tillbyggnad till Handelsbanken på Fersenska terrassen 
1978. ”Dekorativ marmorering” fick där pryda personalens pausutrym-
men i form av ”kaffebersåer”. Förutom att ”hantverksmåleriet” kunde tas 
upp på nytt menade Erik Nordin i sin kommentar att det också är till för-
del att ”dekorativt måleri ger så fina möjligheter till rika, och för material-
puritanismen omöjliga, effekter”.7 Det traditionella måleriet, med marmo-
rering, ådring och dekorativa effekter av olika slag fick en renässans som 
kom att stå sig under lång tid framåt, där inriktningen mot restaurering och 
byggnadsvård blev en bidragande faktor.

Färg som uttryck för historia uppmärksammades som vi sett under 
första hälften av 1970-talet och bottnade bland annat i de omfattande riv-
ningarna, stadsförstörelsen och byggnadsvårdsrörelsen. Intresset för att 
använda färg med en uttalad referens till historia blev alltmer förekom-
mande under slutet av 1970-talet, och följde med in i 1980-talet. Histo-
rieintresset, som i början av decenniet mest refererades på ett teoretiskt 
plan i den professionella diskussionen, återfinns senare alltmer i prakti-
ken. Gränsen för vad som uppfattades som historia kan sägas inbegripa 
den tidiga funktionalismen, inklusive den centraleuropeiska tidiga moder-
nismen. 

Färger som uppenbarligen refererar till historien finns till exempel 
i Etnografiska museet i Stockholm (1976), ritat av Gunnar Mattsson och 
Jan Gezelius. En exteriör färgsättning av röd träpanel och gula, ”guld-
ockra” snickerier anspelar på traditionellt faluröda stugor och det svenska 
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1979 års Kasper Salin-pris gick till Engstrand 
och Speek för småhusområdet Solbacka i Norr-
tälje. Foto 2010.
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1700-talets ekfärgade fönster.8 Det röda kan dessutom associera till den 
röda färgen i det asiatiska tempelbyggandet, men även till den svenska 
varianten i form av Kina slott. Som tidigare konstaterats hade arkitekten 
Jan Gezelius band med antroposofin, bland annat genom sina kontakter 
med Asmussen och Klingborg. En positiv uppfattning av antroposofisk 
arkitektur och färg fanns med i detta projekt som också kan exemplifieras 
med att Fritz Fuchs fick uppdraget att utföra färgbehandlingar av utställ-
ningslokaler i museet. 

FOA 4 i Umeå för forskning om biologiska och kemiska stridsmedel, 
stod klar 1980 och ritades av Ove Hidemark och Göran Månsson. Gestalt-
ningen var genomsyrad av en vilja att förankra byggnaden i en tradition – 
bland annat med hjälp av färg.9 Faluröd träpanel valdes som genomgående 
fasadmaterial och fönsterband målades i en ”ljust gråblå” liknande kimrök. 
Caldenby menade i Arkitektur att en administrationsbyggnad med gråvita 
fasader ”väster om gårdstunet” representerade ”mangårdsbyggnaden i en 
fyrlängad gård” och han menade vidare att verandorna ”är laddade med 
associationer till de gamla norrlandsstädernas tunna, pastellfärgade trä-
arkitektur”.10 I presentationen av FOA 4 förekom en beskrivning av färg-
användningen jämförelsevis rikligt. Med färgbehandlingen av byggnaden 
ville arkitekterna skapa ett alternativ till den ”funktionalistiskt-struktura-
listiska ideologin”.11 Färgerna fick avväpna huset, de fick kommunicera his-
toria, alldaglighet och trivsel utan referenser till den egentliga funktionen 
(kunskap om stridsmedel).  

Gunnar Mattsson ville med faluröda fasader i förslaget till ett kultur-
hus i Leksand ”anknyta till en finlemmad panel- och verandaarkitektur 
som från 1800-talets slut vackert präglat våra samhällen”.12 1979 års Kas-
per Salin-pris gick till Bertil Engstrand och Hans Speek genom småhus-
området Solbacka i Norrtälje. I motiveringen anges färgbehandlingen tyd-
ligt: ”Husens röda falufärg och de vita snickerierna ger området en vänlig 
karaktär.”13

1979 intresserade sig Arkitektur återigen för 1940-talets bostadsområ-
den.14 Örebro fick stå i fokus. En anledning var att Statens råd för bygg-
nadsforskning särskilt ägnat sig åt Örebro. Den tidiga efterkrigstidens 
bostadsarkitektur, representerad till exempel av Baronbackarna och 
Rosta, beskrevs som en absolut höjdpunkt i svensk bostadsplanering, vil-
ket enligt utredare borde mana till inspiration i samtiden. Putsarkitektu-
ren beskrevs som ”enkel”, med de sociala lösningarna i fokus. Arkitekturs 
skribenter reflekterade dock inte över färganvändningen i den 1940-tals-
bebyggelse som presenterades – trots att polykromin i Rosta är påtaglig 
och en betydelsefull del av det arkitektoniska uttrycket. 
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Referenser till färgens betydelse för arkitekturen fick större utrymme 
då det var dags för ett stort temanummer om Erik och Tore Ahlsén 1980.15 
Claes Caldenby hade intervjuat arkitekterna och redovisade ett antal pro-
jekt från 1930-talet och framåt, där Årsta torg naturligtvis ingick som 
ett huvudexempel. Ahlsénarnas filosofi uppfattades som en ”socialt och 
konstnärligt levande funktionalism”. En aspekt av detta förblev fasadernas 
måleriska värden, ”färg, textur, speglingar, stämningar”. Som omslag till 
temanumret hade valts fasadskisser av bebyggelsen i Kortedala från 1953 
– med bottenvåningen täckt av föreslaget fritt måleri. Caldenby menade att 
ett signum för bröderna Ahlséns arkitektur var hur måleriet på puts, tegel 
och betong eller emaljerad plåt gång på gång återkom i olika projekt.16 För-
utsättningarna och genomförandet av måleriet på Årsta torg diskuterades, 
liksom hur arkitekterna hade strävat efter ”fria” fasadmålningar i Korteda-
laprojektet, de var inte ”integrerade” med arkitekturen. Erik Ahlsén berät-
tade i intervjun angående Kortedala: ”En av målarna målade över hela 
huset, karmar, bågar, allting[…]det kanske var det allra bästa”.17 Läsarna av 
Arkitektur 1980 kunde således stifta bekantskap med arkitekter som efter-
strävade en självständig färgverkan och en arkitektur som kunde betraktas 
som djärv men lyckad. Den balansgången sågs dock som ytterligt svår. Pre-
sentationen av bröderna Ahlsén ämnade snarare till att uppmärksamma 
en historisk bedrift, än att mana till efterföljd när det gällde arkitektonisk 
polykromi. Under ytan lurade hotet om misslyckande för den arkitekt som 
dristade sig att använda färg på ett sätt som liknade bröderna Ahlséns.

Det som i 1940-talets England kallades för ”New Empiricism” och 
”People’s detailing” och som hörde ihop med svenska förebilder, såsom 
Årsta torg och bebyggelse av Backström och Reinius kunde också vara 
internationellt intressant under 1970-talet. Vad som dock framför allt 
lockade var det sociala anslaget som identifierades i den tidiga efterkrigs-
arkitekturen genom den närmare kontakten mellan arkitekt och brukare. 
Ralph Erskine utgjorde i sammanhanget en brygga mellan Sverige och 
utlandet och 1977 gav Architectural Design hans byggnader från 1940-talet 
och framåt stor uppmärksamhet genom ett temanummer (drygt 50 sidor 
varav 11 sidor i färg).18 Charles Jencks stod för introduktionen. Jencks refe-
rerade till en tradition som sedan den tidiga efterkrigstiden utvecklat en 
”vänlig” och ”mänsklig” arkitektur vilken inkluderat en intensiv kontakt 
mellan arkitekt och boende men även en färgrikedom, i artikeln exem-
plifierat med Erskines polykroma bostadsområde ”The Byker Wall”. Det 
sociala bostadsprojektet Byker Wall (1970–1980) inleddes med att arbetar-
bebyggelse från 1800-talet skulle rivas och befolkning i området flyttas om. 
Det nybyggda 7,5 kilometer långa huset utformades som en färgrik, sling-

Årsta torg och dess målningar från 1940- och 
1950-talet framhölls 1980 som en historisk 
bedrift. Foto 2005. 
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rande och mönsterförsedd mur av varierande höjd om tre till åtta våningar. 
Muren kläddes med tegel i fem färger, där det utbildade mönstret liknades 
vid en Paul Klee-tavla.19 Jencks hade dock en invändning: han hade önskat 
sig åtminstone någon kontrast genom prov på formalitet och klassisk ord-
ning i gestaltningen. Om det ändå hade funnits ”ett litet vitt tempel place-
rat i centrum av den pittoreska sufflén”. Detta hade kunnat ge det infor-
mella mer mening, enligt Jencks.20 

Inslag i den svenska arkitekturdiskursen som knöt färg till historia kon-
centrerade sig till några teman. Det handlade som nämnts om traditionen 
av trähusbebyggelse på landet, men det kunde också vara nationalroman-
tiken, den tidiga modernismen eller byggandet under 1940-talet. I miljon-
programmens småhusområden, radhus och kataloghus målades träfasa-
der bland annat i röda, bruna och gula plastfärger med hänvisning till tra-
dition och historia. I övrigt kunde fasaderna vara utförda i jordigt rött eller 
gult tegel. I inredningar, men även på husfasader, kunde behovet av mer 
och kraftig färg, som till exempel starkt grönt och orange, kombineras med 
färger och mönster som hänvisade till bilden av tradition och historia, i 
valen av till exempel bruna medaljongtapeter och brunlaserat eller hård-
lackat trä. Det handlade om uttryck som kunde förknippas med ”den gröna 
vågen”, om vurmen för det traditionella bondesamhället och ett sökande 
efter det naturliga, autentiska och demokratiska. 

De ”historiska” färgerna förenades delvis i uttrycken med popfärger 
som hade vuxit i ungdomsrevolten och den psykedeliska kulturen i slu-
tet av 1960-talet. Speciella platsanknutna traditioner uppmärksammades 
och inringades, som till exempel stenstadens fasadfärger i Stockholm och 
Göteborg. Intresset för att återuppväcka traditionella metoder och mate-
rial i renovering av äldre bebyggelse blev starkare allteftersom de nya plast-
färgerna hade gett stora skador.21 Det stora och allmänna intresset för färg 
som historia hade redan tidigt fångats upp av färgfabrikanterna. Starka 
och ur historisk synvinkel högst tveksamma kulörer i färgburkar med plast 
som bindemedel lanserades fortfarande allmänt och effektivt, till exempel 
under rubriker som ”herrgårdsgult” och ”stugrött” samtidigt som företrä-
dare för byggnadsvården kämpade för att föra ut information om skade-
verkningar och alternativ – även vid nybyggnad.22 

Arkitektur med stort A
Bo Ahlséns och Hans Lindströms historiskt influerade måleri för SIB lyf-
tes fram i en artikel i Arkitektur 1980 som ett exempel på gestaltningsmäs-
siga tendenser i arkitekturen. Författarna till artikeln, Stefan Alenius, Jan 
Angbjär och Magnus Silfverhielm, drev samma tes som de gjort i en annan 
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artikel två år tidigare och menade att en samtida arkitektur kunde beskri-
vas som en ”modern manierism”.23 De lyfte fram måleriet i Gävle som ett 
exempel på detta och menade att ”Det finns en bestämd likhet mellan vår 
tids sätt att bemåla och behandla väggar och manieristepokens. Båda öns-
kar betvinga, förstora, förändra rummet med hjälp av illusionen.” Alenius, 
Angbjär och Silfverhielm genomförde samtidigt utställningen Manieris-
mer på Arkitekturmuseet.24 Som två framstående och inbördes olika exem-
pel på den moderna manierismen visades Thafvelins arbete med Vårby 
Gårds kyrka samt Kulturhuset av Peter Celsing. Utställarna menade att 
ytan, väggen och fasaden hade fått en överordnad roll i denna arkitektur. 
Ytans mönster fick ta över och regissera en fast förankring i motsättning 
till vad författarna såg som funktionalismens generalitet och utbytbarhet. 
Polykromi skulle således kunna uppfattas som ett medel att forma rummet 
– rummet skulle skapas genom bland annat måleri. Författarna talade inte 
främst om en förankring i rumsgestaltande mening utan snarare i betydel-
sen tillhörig och specifik.

En ny inriktning i historieintresset, som framför allt påverkade arki-
tekturdiskursen i början av 1980-talet, ägnades Arkitektur och Arkitek-
turhistoria med stort A. Sannolikt handlade det om en reaktion mot och 
en komplettering av den sociala frågans starka roll, 1970-talets fokusering 
på naturen samt företrädet för den folkliga och vardagliga bebyggelsen i 
debatten. Förmodligen kan inslaget också ses som ytterligare ett steg i en 
professionaliseringsprocess och hänföras till Pierre Bourdieus princip om 
distinktion.25 Som tidigare konstaterats fick Vårby gårds kyrka och dess 
färgbehandling stå för ett motstånd mot funktionalismen. Den roll som fär-
gen hade fått i Vårby gård spreds dock inte genom några märkbara efter-
följare i den samtida praktiken.26 Vårby gårds kyrka blev istället en av före-
bilderna i den teoretiska diskussionen om arkitektur, både i samband med 
Manierismer och i en nystartad tidskrift om arkitektur, estetik och miljö-
kritik: Magasin Tessin.27 

I Magasin Tessin ville redaktörer och skribenter ta upp diskussionen 
om begrepp som manierism och postmodernism. I försöken att ringa in 
aktuella problemställningar och lösningar publicerades artiklar om este-
tiken och staden, semiotiken och postmodernismen, kritiken av funktio-
nalismen samt aktuella projekt. I viss mån skulle intresseområdet kunna 
ringas in genom valet av namn på tidskriften: Arkitektur skapad under led-
ning av en framstående Arkitekt. Artiklarna i denna nya tidskrift hand-
lade sällan om traditionell, folklig och vardaglig bebyggelse eller om bru-
karens perspektiv, även om artiklar med sådant innehåll förekom. Istället 
låg fokus på estetik, teori och den stora arkitekturens berättelser. Tidskrif-
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tens undersökande karaktär kan också sammanlänkas med det som kallas 
”det postmoderna tillståndet”, vilket innefattade den samtidiga viljan till 
meningskonstruktion och dekonstruktion.28 

 I det första numret av Magasin Tessin 1980 ställdes frågan om rele-
vansen i Charles Jencks The Language of Postmodern Architecture (1977) i 
relation till svenska förhållanden.29 Ett säkert svar var att historiska refe-
renser var mer än välkomna i den svenska arkitekturen. Men hur skulle 
dessa användas?30 Två svenska exempel lyftes fram som förebildliga i 
denna artikel av Stefan Alenius och Sten-Åke Nilsson: Celsings kulturhus 
och Thafvelins kyrka i Vårby gård.31 Men det förhållningssätt som dessa 
byggnader visade på, menade man, var inte det postmodernistiska, utan 
snarare det manieristiska.32 Även ornamentet, dekoren, ytan och där-
med också färgen, borde enligt skribenterna ha givna platser i en sam-
tida svensk arkitektur. 

Det andra numret av tidskriften 1981 ägnades helt ornamentet och 
dekoren i ett historiskt perspektiv. Färgsättningsregler från Owen Jones 
The Grammar of Ornament var översatta och publicerade över ett upp-
slag.33 Det samtida svenska exemplet på ”konstnärlig utsmyckning” som 
hade tagits med visade dock på hur man inte skulle göra.34 Svårigheten låg 
således i den praktiska återknytningen till ”den stora arkitekturen”. Hur 
kunde The Grammar of Ornament befrukta samtidens arkitektur? 

Arkitekturdiskussionens fält, i Bourdieus mening, hade med denna 
tidskrift fått nya aktörer. I samtiden fungerade Magasin Tessins artik-
lar sannolikt som ett alternativ och i motsättning till de diskussioner 
som varit de vanliga under 1970-talet. Innehållet bör i vissa läger ha 
uppfattats som en provokation. Frågan var vilka utgångspunkter dis-
kussionen, debatten och kritiken av arkitektur skulle ha och hur den 
samtida arkitekturen kunde befruktas av denna diskussion. I en jämfö-
relse skulle man kunna se en vilja hos skribenterna i Magasin Tessin att 
närma sig innehållet i den internationellt orienterade tidskriften Archi-
tectural Design. 

De tankar som redovisats inom byggnadsvården, och som handlade 
om en vilja att återknyta till de (måleri)praktiker som existerat under 
historien före andra världskriget, kan jämföras med tendenserna och 
viljan att återknyta arkitekturen till historien. I Magasin Tessin hand-
lade det om ett nytt komplement kring 1980 i form av ”den stora arki-
tekturen”, delvis i form av traktat och grundläggande skrifter av till 
exempel Vitruvius, Alberti, Laugier och Owen Jones. Här görs således 
en inbrytning av nya röster som enligt Bourdieus teori om det professio-
nella fältet utmanar detsamma genom att kräva att ”man ska återgå till käl-
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lorna, till spelets ursprung, själen och sanning”.35 I ett vidgat perspektiv 
kan denna tendens i samtiden jämföras med utvecklingen inom littera-
turkritiken, vilken tog en betydelsefull vändning i början av 1980-talet. 
I ett slag sågs vänsterengagemanget i ett nytt och förklenande ljus när 
Mats Gellerfelt väckte stor uppmärksamhet genom att i sin kritik vilja 
återknyta till ”den stora litteraturen”.36 Samma process kan sägas vara 
synlig i arkitekturdebatten efter 1980 där Magasin Tessin underströk 
kopplingar till ”den stora arkitekturen”. 

Färgen får inte vara ”bråkig” 
– strävan efter en kontrollerad och harmonisk helhet 
Artiklar i Magasin Tessin innehöll bland annat en allmänt förekommande 
kritik och ett motstånd mot funktionalismens tomma och, som man upp-
levde det, meningslösa arkitektur. En vilja inom funktionalismen hade 

Sheraton Hotel i Stockholm, arkitekter Magnus 
Ahlgren, Torbjörn Olsson och Sven Silow 1971. 
Foto Göran Fredriksson, Stockholms stads-
museum, ca 1976.
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varit att skapa rena och enkla volymer – i sig ett tecken på en opposition. 
När man rensade bort ”utanverk” var det för att låta en ny roll skapas för 
arkitekturen. Ett problem som identifierades under 1970-talet var att 
oppositionen med enkla och rena volymer helt förlorade i värde när det 
inte längre fanns en ”påklädd” omgivning att kontrastera mot. Torftighe-
ten blev påtaglig när ”hela miljön rakats in på bara benen”.37 Björn Linn 
hänvisade 1976 till den nya bebyggelsen vid Tegelbacken (Sheraton m fl 
byggnader) och menade att arkitekturen kommit till vägs ände. Funktio-
nalismens rena volymer och dess släta och oartikulerade fasader stod inte 
längre för en opposition – byggnaderna hade enligt Linn blivit för många 
för att kunna kontrastera med ett gott resultat, konsekvensen blev i stället 
en fattig och torftig omgivning.38 

Ambitionen hos arkitekterna till Sheraton Hotel, Magnus Ahlgren, 
Torbjörn Olsson och Sven Silow, var naturligtvis inte att skapa en fattig 
och torftig omgivning utan att anpassa byggnaden till den befintliga sta-
den.39 Det keramiska materialet i Sheratons fasader är chamotte från Ifö. 
Arkitekterna hävdade att en rik variation i den brunröda färgskalan hade 
uppnåtts genom att en del keramikplattor hade glaserats två gånger, andra 
tre eller fyra, där för var gång glasyrens sammansättning var den samma. 
Resultatet i helhet blev enligt arkitekterna att ”byggnaden ansluter i färg, 
taklisthöjd och siluett till den äldre bevarade bebyggelsen”.40 

Sheratons brunröda kulör stack inte ut på något sätt i stadsbilden. Den 
var en anpassning till det Stockholm som i början av 1970-talet prägla-
des av smutsade bruna gatubilder, efterhand avbrutna av nymålade ”färg-
glada” accenter, målade i starkt kontrasterande, och i byggnadstraditionen 
okända, kulörer. I de senare fallen blev husen oftast målade utan kunskap 
om fasadarkitekturens uppdelning och ursprungliga karaktär. 

För att försöka få ordning i färgfrågan inledde Stockholm och Göteborg 
så småningom ett arbete med att ta fram särskilda, politiskt förankrade 
färgprogram för den historiska bebyggelsen. Konstnären Elvy Engelbrekt-
son, som tidigare bidragit till en motståndsdebatt om mer färg i stadsmil-
jön, till exempel genom utställningen Berika miljön 1970, anställdes i början 
av 1970-talet av Stockholms stad för att ge rådgivning vid färgsättningar.41 
Uppdraget bestod vid anställningstillfället av den svårtolkade uppgiften 
att ”se till att stadsbilden inte blev för brokig”.42 Stadsbyggnadskontoret 
tillhandahöll samtidigt en färgskala med plastfärger som Engelbrektson 
fann helt oanvändbar.43 Tillsammans med bland andra Margareta Cramér 
vid Stockholms stadsmuseum utförde Engelbrektson undersökningar av 
Stockholmsbyggnadernas originalkulörer i samband med bygglovgivning. 
Genom denna erfarenhet kunde efterhand en färgskala för Stockholm (och 

Stockholms byggnadsepoker i färg för decen-
nierna 1880–1930. Informationsaffisch från 
Stockholms byggnadsnämnd 1980. Elvy 
Engelbrektson i samarbete med Stockholms 
stadsmuseum.  
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sedermera Göteborg) sammanställas, som bland annat redovisades i form 
av affischer, med avsikten att både förankra staden i epokernas skilda stil-
historiska färguttryck och skapa en helhetsverkan i stadsmiljön.44 

För att kunna styra färgval genom bygglov fick kommunen ett tillägg 
till § 38 (”prydlighetsparagrafen”). Fastighetsägarna var i och med detta 
tvungna att ta hänsyn till ”ett områdes egenart” i en värdefull miljö. Stock-
holms kommun hade tidigare inte haft någon stark makt i detta avseende, 
utan det hade varit Engelbrektsons ansvar att arbeta för en helhet genom 
goda råd och övertalning.45 I samband med att kommunen antog färgpro-
grammet i Stockholm presenterades en utställning 1981 på Kulturhuset 
med rubriken Färg på stan, som var knuten till arbetet med affischerna och 
som framför allt handlade om den äldre bebyggelsens olika färgkaraktä-
rer. Utställningen utarbetades av Elvy Engelbrektson, Margareta Cramér 
och Hans Eklund. Enligt Ulf Hård af Segerstad i en artikel i Svenska Dag-
bladet var det i och med denna händelseutveckling dags för gemene man 
att besinna sig ”innan man kastar sig över färgpytsarna för att manifestera 
jaget”.46

När det gällde nybyggandet fanns samma strävan att skapa en kombi-
nation av helhet och historisk förankring i staden. Per Kallstenius resone-
mang kan illustrera denna tendens i 1980-talet. Han kommenterade färg-
sättningen av Sabbatsbergsområdets nya bostadshus med orden:

De släta ljusockra fasadytorna slår genast an en ton: Här är byggna-
der som trots sin självständighet i plan och form gentemot stensta-
den i övrigt i alla fall självklart knyter an till den viktigaste av alla 

Grimstaby (1975–1978) ritades av Brunnberg-
gruppen med anknytning till den traditionella 
småstadens form, material och skala.    
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byggnadstraditioner i Stockholm: nämligen den ljusockra slätput-
sen, en gång proklamerad för hela stan av den förste stadsarkitek-
ten Tessin. Och likafullt gångbar på 1980-talet och föreskriven av 
hans sentida ämbetssyster på stadsbyggnadskontoret, Elvy Engel-
brektson.47

Här syntes viljan till kommunal planering och kontroll av färgsätt-
ningar med hänvisning till historia och professionell ledning, ett arbete 
som efterhand sköttes mer effektivt genom hänvisningar till färgsystemet 
NCS. I detta sammanhang kan det också vara intressant att göra en jäm-
förelse med den tidigare tolkade innebörden i titeln Magasin Tessin som 
understryker den individuella arkitektens konstnärliga kontroll i den arki-
tektoniska gestaltningen. 

Begreppet ”brokigt” när det gällde färg i stadsbilden återkommer i 
materialet och är laddat med negativ innebörd.48 I färgbehandlingen av 
Göteborgs första exempel på ett ny- och ombyggnadsprojekt som höll 
samma skala som äldre bebyggelse (området runt Kvilletorget) utgick arki-
tekterna Carlson & Fernberg ifrån att varje kvarter skulle ha sin färg.49 Fär-
gen varierades sedan i olika nyanser. Enligt kritiken fanns i detta tillväga-
gångssätt en risk att området kunde bli brokigt. Problemet var också att 
fasaderna var täckta av plåt, vilket innebar att effekten av vissa färgställ-
ningar inte blev så lyckade. Artikelförfattaren trodde snarare att det ”hade 
blivit lyckat på ett putsat eller slammat tegelhus”.50 Ralph Erskines aktiva 
förhållningssätt till färg i Nya Bruket i Sandviken blev en anledning till 
kommentarer från kolleger: ”Tyvärr känns resultatet ibland onödigt brå-
kigt [sic] och man önskar sig framför allt lite bättre avstämda färger som 
en lugnare bakgrund till de boendes egna verksamheter, deras blommor 
och planteringar.”51  

Ännu mer kritik av färgsättningen fick Grimstaby i Upplands Väsby. 
Gränsen för vad som ansågs vara en positiv variation i färg hade här pas-
serats: ”I stort sett har varje lägenhet och lokal i en huskropp fått sin färg, 
ibland starkt kontrasterande, ibland med mera nyanserade övergångar. 
Fönsteromfattningar, räcken och andra snickeridetaljer har målats i mot 
väggfälten starkt kontrasterande färger.”52 Kritiken menade att färgbe-
handlingen inverkade negativt på helheten och splittrade gestaltningen. 
Med andra ord hade det blivit ”onödigt bråkigt”. Grimstaby uppmärksam-
mades dock senare som ett lika betydelsefullt som lyckat exempel på en 
nyorientering i arkitekturen under 1970-talet.53 

Företrädet för andra kulörer än tidigare framkom i en kommentar till 
kommunens nya grepp för planering i Kistas småhusområde. Man hade 
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bjudit in arkitekter att ”sätta skal” på småhusavdelningens typhus. Carl 
Nyréns färgbehandling uppskattades av Eva Eriksson i Dagens Nyheter: 
Den är ”ljus och mild”.54 Byggnaderna utfördes i ”Crémefärgade och rosa 
väggar med vita fönsterramar och ljust grå tak”. Vad som uppfattades som 
en ”våldsam krock” i färg var dels kommunens egen färgbehandling, dels 
också Ahlséngruppens förslag där de ”släppt loss ett skrikande färgackord 
i blått och grönt, på gränsen till rena färgterrorn”.55 

När så 1980-talet inleddes förstärktes de professionella ambitionerna 
att hantera arkitekturen utifrån ett perspektiv som inte framhävde fär-
gens självständighet, för att om ”dagsljuset faller in i välproportionerliga 
rum”[…]”belysningen ger en vacker färgton”[…]”då behöver inte färgen 
annonsera sig speciellt”.56 Samarbetet om interiören i Tomteboda Postter-
minal (Rosenberg & Stål Arkitektkontor, konstnär Åke Pallarp) uppfatta-
des som lyckat genom att den konstnärliga insatsen inte hade handlat om 
”att korrigera utan att stödja”. Interiörerna hade fått ”ett svalt lugn i få och 
ljusa färger”. I kommentaren var färgbehandlingen av en art ”som litar till 
arkitekturen, inte misstror”.57

Även i det vanliga bostadsbyggandet fanns starka önskemål från profes-
sionellt håll om att bryta med ”färg- och mönsterterrorn”, vilket definitivt 
gällde orange eller grön plast, heltäckningsmattor, starkt mönstrade och 
kulörta eller bruna medaljongtapeter, gabondörrar och mörklaserade lis-
ter, foder och socklar (så kallade ”bruna ormar”).58 Istället ville man ”åter 
till ljuset”.      

Delvis på grund av ökande kunskaper om historiska färger, delvis på 
grund av hänvisning till miljöernas karaktär i helheter, blev ljusa och 
kulörsvaga fasader allt vanligare. I VBB:s kontorshus på Humlegårdsga-
tan i Stockholm (1982) föll valet av fasadbeklädnad på den ljusa Lemun-
dasandstenen med avsikten att bidra med ”en lugn och vacker fasad som 
tryggt knyter huset till sina äldre grannar i båda ändar, och bildar väggen 
i rummet vid Humlegården”.59 Kanhända låg även en trygghet i valet av 
ett stenmaterial i jämförelse med ett mer förgängligt målat färgskikt. En 
helhet i färg och form var fortsättningsvis betydelsefull när Stockholm 
beskrevs som en stad med en tradition av ”släta fasadytor i milda färger”.60

Färg som natur och naturligt
Färgsättningar av nybyggnader ändrade genom 1970-talet långsamt karak-
tär. De starka signalfärgerna i kontrast användes så småningom knappt alls 
längre. Slutpunkten hade kanske nåtts med Västra Flemingsberg.61 Konst-
nären Gert Marcus arbetade här 1974 med tre nyanser i vitt och gråvitt som 
är synliga från norr och femton ”fullfärger” som skulle upplevas oriente-

VBB:s kontorshus på Humlegårdsgatan i 
Stockholm (1982) kläddes med sandsten från 
Lemunda i Östergötland.
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Gert Marcus skapade den 
konstnärliga färgverkan i 
Västra Flemingsberg 1974.  
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rande och varierade i närmiljön, medan färgskalans hela spektrum gjor-
des tydlig på håll.62 Marcus medvetna arbete med tredimensionella former, 
där färgernas obrutna sekvenser gav ömsesidig och kontrollerad påverkan, 
kunde inte genomföras i det här fallet på grund av den faktiska distan-
sen mellan byggnaderna. Storskaligheten i projektet visade dessutom på 
en sida av kritiken mot konstnärer som arbetade med färg i arkitektonisk 
miljö. När preferenserna för starka, blanka och effektfulla kulörer som de 
röda, blå, violetta, gröna och brandgula fasaderna i Flemingsberg matta-
des kom kritiken: Färgerna ”lyser hånfullt mot varje människa, som måste 
bo och vistas där”.63 

I stället ökade referenser till färger som på olika sätt kunde knytas till 
(den svenska) naturen. I reklamen för det nya Tylö-Stad utanför Halmstad 
upplystes de hugade spekulanterna på nya ”Bungalows” om att de ”slam-
made väggarna återger naturens egna färger, blått, rosa och kalkvitt.”64 
I bildbeskrivningen av Privattjänstemannakartellens nya kursgård på 
Värmdö underströks färgvalens överensstämmelse med naturen och arki-
tekturens underordning: ”Det hårdbrända teglet med utdraget fogbruk lig-
ger nära klippornas och ljungens färgtoner. Med långt nerdragna plåttak 
hukar sig husen mot berget.”65 

Viljan att förankra arkitekturen vid naturen på platsen ledde till att 
omgivningarnas förutsättningar och karaktär fick en stor betydelse. Det 
fanns en strävan att skapa en färgbehandling som kunde signalera ”natur-
lig” och som på ett direkt sätt kunde kommunicera med omgivningen. 
Som en reaktion på rapporter om bilsamhällets baksidor och storstadsli-
vets alienation kände många en längtan efter att flytta ut på landet för ett 
alternativt liv anpassat till naturen. Den gröna vågen var en form av civili-
sationskritik som bland annat fann en referenspunkt i Henry David Tho-
reaus skrifter.66 ”Grön” kom i denna rörelse att fungera som ett slagord. 

I uppfattningen om en ny arkitektur i mitten av 1970-talet anpassa-
des retoriken och till viss del även formerna till drömmen om ett natur-
nära liv. I Arkitekturs temanummer 1974 om täta, låga trädgårdsstäder 
(”Gröna byar”) representerar grönt ”kontakt med naturen” bland annat 
genom terränganpassat byggande, egen uteplats och egen entré direkt 
utifrån, oavsett lägenhetsstorlek – en plats där ”naturen råder över 
bebyggelsen”.67 Ett tecken på en grön by är också, som i förslaget Östra 
Rudboda på Lidingö, att ”färgmässigt hålla varje by så att både lugn och 
variation erhålls i miljön”.68     

På samma sätt hänvisade arkitekten Georg Miskar till naturen i sin 
presentation av Domänverket i Falun.69 Det mörka teglet i fasaden var en 
anpassning till det natursköna läget med berg, björkar och tallar. Interiör-
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ens ”inhemska träslag” och ljusa färger är i trapphusen kompletterade med 
”mättade toner i växtfärgskalan”. 

Den tyske arkitekten Hans Scharoun presenterades i AT 1975.70 Scha-
roun var aktuell på flera sätt, på grund av sin ”mjukare” funktionalism, en 
linje som i Norden sågs representerad av Gunnar Asplund, Alvar Aalto och 
Jørn Utzon. Denna ”organiska” funktionalism, i motsättningen till ”den 
teknokratiska funktionalismen” redovisades bland annat i Hugo Härings 
tänkande om människan och hennes naturbundenhet.71 Ett problem med 
begreppet ”det organiska” fanns i det samtida 70-talet, eftersom debattörer 
efterhand förknippade begreppet med ”gröna vågor, röda stugor och göd-
selberedning”. Den organiska arkitekturen hade enligt Scharoun och hans 
gelikar djupare betydelser av demokrati och fantasi vid sidan av förnuftet 
samt människans suveränitet över maskinen. I 1970-talets arkitekturdis-
kurs underströks inte sällan en dikotomi där modernismen, eller funktiona-
lismen, beskrevs som formaliserat rationell, abstrakt och matematisk, med 
tankar och byggande som fjärmade sig från naturen. Det blev då enklare att 
i debatten poängtera alternativ, som i allt kunde beskrivas som en motsats.72 

Ett annat exempel som kan uppfattas som typiskt för sin tid är de refe-
renser till naturen som lämnas i beskrivningen av Folkets hus i Motala 
(arkitekter Jan Angbjär och Göran Lundqvist). Arkitekterna tyckte att 
”blått var en bra färg för musik, och när Ulrik Samuelson målade sina inte-
riörbilder i ’blåklint och vete’ kändes det helt rätt”.73 Blått och gult är också 
svenska flaggans färger och återkommer till exempel i Carl Nyréns mis-
sionskapell i Lima (1982). Att rita hus som tolkade platsens själ (”Genius 
loci”) och som var ”bundna till platsen” blev betydelsefullt. Blåbärsriset 
och granarna var högst närvarande i Lima med dess ljust blå fasader, lim-
trästomme i marmorerat blått och solformade gulmålade fönster.74

Det som beskrevs som natur och naturligt kunde också vara det 
”blonda”. En ”blond” färgsättning hade med svenskt och nordiskt att göra 
och innebar oftast inslag av ”inhemska” träslag som omålad björk, omålat 
eller laserat limträ eller furu. I Statens livsmedelsverk i Uppsala beskrevs 
färgbehandling med orden ”lätt, blond och opretentiös karaktär”.75 I LO:s 
kontorshus vid Norra Bantorget i Stockholm, byggt på platsen för det ned-
rivna Auditorium, önskade LO och byggherrarna ”högklassiga” material 
och därför eftersträvades i interiören ”en blond färgsättning” med snicke-
rier och listverk i björk.76 Tengboms ambition med Rosenbads ombyggnad 
1982 var att ”skapa en total sammanhängande ljus och lätt arbetsmiljö med 
svensk karaktär för 80-talet”.77 Färgsättningen var genomgående ”blond” 
med möbler i björk och bok samt basanslag i ”pastellfärgerna aprikos, 
beige och olivgrönt med vita detaljer”. I hotell Mragowo i norra Polen, 
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ritat av Sten Samuelssons arkitektkontor utfördes den invändiga inred-
ningen i ”nordiskt blonda naturmaterial”.78 Även Eva Eriksson använde 
beskrivningen ”blond” om Etnografiska museets interiör – ”ett mjukt och 
vänligt hus”.79 Björk och ljusa färger beskrevs med positiva ord som ”luf-
tigt”, ”lätt” eller ”behagligt”.80 I kommentaren till den enorma posttermi-
nalen Tomteboda i Solna med en exteriör i blågrått (betongelement och 
aluzinkplåt) och lejongult (målat trä och aluminium) knyts den ”ockra” 
färgen till det svenska. Den blå och gula anläggningen har trots sin skala 
”en finkänslighet som ger den en omisskännlig och i bästa mening svensk 
prägel. Svensk när vår arkitektur är som allra bäst. Och här hör också den 
ockra färgen hemma.”81    

Radhus i Kista från mitten av 1970-talet med 
träfasader målade i rosa. Kvarteret Rödby 2.
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Strävan att förankra arkitekturen regionalt påverkade således färgva-
len. En baksida kan anas i en viss anda av självtillräcklighet där ingenting 
går upp mot det svenska, och där en ensidighet kan uppstå i synen på (män-
niska och) arkitektur.82 Om det svenska är det ”vänliga”, det ”finkänsliga” 
och det ”behagliga” – vad är då det icke-svenska? 

Färg som tecken för sinnlighet, 
trivsel och mänsklig arkitektur
En del av den samtida kritiken innehöll en längtan efter en ”mänsklig” 
arkitektur.83 En del av detta handlade om sinnlighet vilket kunde kopplas 
samman med en hantverksmässigt känslig behandling av byggnadsmate-
rial och färg.84 

I tidskriften Magasin Tessin söktes i början av 1980-talet en förkla-
ring till varför sinnligheten försvunnit ur 1900-talets arkitektur. Genom 
att applicera tankar av Semper och Habermas framträdde ett ”inskränkt 
funktionsbegrepp” i modernismen, där sinnlighet ”förnekats i yrkeslivet”, 
varpå det ”dekorativa draget” helt eliminerats.85 I resonemanget refere-
ras kort till Sempers beklädnadsteori, där arkitekturens ursprung härleds 
till betydelsen av den textila vävnaden samt Sempers del i upptäckten av 
den grekiska tempelarkitekturens polykromi. Den sinnliga dimensionen 
hade satts på undantag i det rationella överflödssamhället.86 John Sjöström 
uttryckte det så i tidskriften Arkitektur: ”kanske behöver vi uppleva en brist 
för att kunna drömma. Överflödets drömmar – om solidaritet eller primi-
tivitet – förblir ett slags tidsfördriv.”87 Sjöström ansåg att den industria-
liserade västvärlden förvandlats till en teknostruktur där den sensuella 
dimensionen helt hade undertryckts. Sjöström stod i flera artiklar i Arki-
tektur, kanske framför allt under första halvan av 1970-talet, på det irratio-
nellas sida, där inlevelseförmågan i det nära mänskliga var central.88 Lik-
nande kritik av det moderna Sverige fanns i böcker som Kan vi krympa Sve-
rige. Förslag till en mänskligare utvecklingsmodell från 1980 och antologin 
Välfärd – och sedan? Teorier och experiment för ett alternativt samhälle.89 
Ett av huvudproblemet här var den rationella funktionalismen som bar 
ansvaret för ”våra fascistiska miljöer från Tensta till Brunkebergstorg”.90

Kistas centrala delar ritades av Jon Höjer och Sture Ljungqvist 1975–
1977 och ansvarig för färgplaneringen vid Stockholms stadsbyggnadskon-
tor var Elvy Engelbrektson. Området blev i mångas ögon svaret på ett fler-
bostadsområde med kvaliteter som ”sinnlighet”.91 Under rubriken ”En lek-
full idyll” presenterades det nya bostadsområdet: ”Lekfullheten i former 
och färger är påfallande, liksom en sinnlighet och lustfylldhet som tyder 
på arbetsglädje.” Kista liknades vid ”en barnteckning”, medvetet estetiskt 
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och ”rart, nätt och avväpnande”. En intervju med en boende gav ett posi-
tivt svar: ”Jag tycker om de låga husen och färgerna”.92 I Kista hade ”en 
sober färgton lagts över hela området”.93 Engelbrektson arbetade i Kista 
med putsbyggnader i olika pastellfärger mot centrumbyggnadens blek-
blå.94 I helhetsplaneringen ingick kvarter med gulrosa puts och radhus 
i trä med uttalat rosa kulörer. Kista kan i sammanhanget jämföras med 
synpunkter på till exempel Tensta, utbyggt 1966–1971 (”grå betong”) och 
Husby, utbyggt 1972–1977 (här ”kunde man inte hålla igen med färggläd-
jen”).95 Kista uppfattades som en nyorientering i svensk 1970-talsarkitek-
tur vilket inte minst skulle kunna knytas till den innovativa och ljusa färg-
behandlingen. 

Färg kunde få betydelse i syfte att skapa ”rum för mänsklig aktivitet”.96 
Motsatsen var det storvulna i ett tekniskt uttryck som uppfattades som 
”kyligt”. Ett exempel är en jämförelse mellan Arrheniuslaboratoriet och 
Pharmacias laboratorium i Uppsala. Carl Nyrén arbetade i Arrheniuslabo-
ratoriet med semantisk och strukturell färgverkan där varje institution så 
småningom planerades få sin egen identitetsfärg.97 Orienteringsskäl, det 
vill säga färg med semantisk verkan, var en bevekelsegrund när Arrheni-
uslaboratoriets olika ”kommunikationsleder” på våningsplanen fick skilda 
färger på ventilationsschakten. Pharmacialaboratoriets inre arbetsutrym-
men gav dock i en kommentar en positiv upplevelse i stark kontrast till 
exteriörens likheter med ”ett slagskepp”: ”Man möter en mjuk utformning 
och varma färger.”98 

Immanuelskyrkan i Jönköping 
– ”hur man bevarar genom att riva” 
I jämförelse med Arrheniuslaboratoriet hade Carl Nyrén en helt annan 
agenda med den nya Immanuelskyrkan i Jönköping, färdig 1976. Kyr-
kan kom till stånd genom rivning av en gammal 1800-talskyrka i tegel på 
samma plats. Den nya byggnaden anpassades till omgivningen i storlek, 
materialval och färg. I bakgrunden låg det arbete som Konsthögskolans 
arkitekturstudenter hade genomfört i Jönköpings centrala delar 1971–
1972. De hade valt ut fem karaktäristiska kvarter, präglade av 1800-talets 
tvåvåningsbyggnader i trä och kommunen hade sedan arbetat vidare med 
dessa kvarter i sin bevarandeplanering.99 Den gamla Immanuelskyrkan, 
som ansågs kulturhistoriskt värdefull, var belägen i ett av dem. Trots ambi-
tionen med bevarandeområdet och det stora antalet tidigare avrivna tom-
ter, valde kommunen att ersätta 1800-talskyrkan med en ny missionskyrka. 
Långsidan fick den för Nyrén så karaktäristiska burspråksfasaden, och 
huset kläddes med träpanel, målad i rosa.100  
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Kommentaren till projektet i Arkitektur är intressant i sammanhanget: 
”Hur man bevarar genom att riva”.101 Processen är belysande och visar på 
flera av färgens roller i arkitekturen under andra hälften av 1970-talet. Det 
handlar om färg som historia, färg som tecken för det mänskliga och färg 
som medel i anpassning och som medskapare till stadens gestaltningsmäs-
siga helhet. 

Jönköpings bevarandeområde karaktäriserades av 1800-talets tvåvå-
ningsbyggnader i trä. Sten Rentzhogs avhandling från 1967, liksom under-
sökningar inom ramen för Den nordiska trästaden, hade visat exempel 
på att 1800-talets stadshus varit målade i ljusa pastelliknande kulörer.102 
Den rosa träfasaden på den nya kyrkan och dess volym i två våningar pas-

Immanuelskyrkans rosa panel arkitektur refere-
rade till bilden av Jönköpings historia och huset 
bidrog samtidigt med nya kvaliteter i stadens 
sociala liv. Foto Mats Anders Ferring, 2011.   
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sade in i bilden av det gamla Jönköping. Rosa transponerades från det 
omgivande pastellfärgade 1800-talet till en nybyggnad, och rosa blev där-
med symbol för ett bevarande av Jönköping. Det handlade dock inte om 
ett reellt bevarande av en befintlig, historisk byggnad utan om en vilja till 
gestaltningsmässig helhet med hjälp av symboler för historia. Den gamla 
kyrkan, med former i tegel, passade inte in i bilden och var dessutom inte 
anpassad till kraven på ett nytt slags kyrka, med ett kuddrikt mysrum, 
träffpunkt för ungdomar, handikappanpassade toaletter etcetera. Riv-
ningen kunde därmed tolkas som en form av bevarande, där stadslivet i 
Jönköping vitaliserades genom en operation i den materiella väven. Den 
gamla kyrkan ansågs inte klara kraven på en samtida social träffpunkt 
och kom att ersättas av mer användarvänliga lokaler. Träpanelen i rosa, 
den invändiga inredningen i ljusa färger samt skalan, som inte utnyttjade 
de möjligheter till nybyggnad som fanns i gällande stadsplan, fick bidra 
som tecken för historia och ett välkomnande, mänskligt och vardagligt 
fungerande inslag i staden. 

Den rosa färgen – ett tecken för människan
De ”blonda” färgsättningarna kunde alltså betyda ”det ljusa” och ”det vän-
liga”. Då Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) byggde nytt på Blasiehol-
men var omgivningens ”mörka gator” och ”1800-talsbetonad omgivning” 
anledningen till ”ett ljust och vänligt hus”.103 Fasaden kläddes med marmor 
och ljust rött fasadtegel med rosa fogar. Den rosa färgen användes även i 
våningsplanens marmorgolv, och snickerierna utfördes i björk. I Pharma-
cias nya tillbyggnad i Uppsala (Fyrislund), färdig 1981, fick färgsättningen 
följa ”en mild rosabrun färgskala”.104 

Gottsunda kyrka uppförd 1980 efter ritningar av Carl Nyrén är en bygg-
nad med träpanel målad i rosa. Nyrén förklarade själv valet av arkitekto-
nisk karaktär genom att ställa gestaltningen i motsats till ett närliggande 
köpcentrum med fasad i ”metall” och ”ganska hårda färger”.105 Han beskrev 
omgivningen som ogästvänlig, påminnande om en förort till någon ameri-
kansk stad. Nyrén ville därför skapa ett alternativ som var mycket ”lätt och 
vänligt” – anläggningen skulle kännas ”ljuvlig och svensk”.106 

Nyrén fick enligt egen uppgift känslan för den rosa kulören genom 
medarbetaren och konstnären Nisse Zetterberg.107 Nyrén själv framhöll 
att ”de ljusa röda nyanserna” tillsammans med ”träets, teglets, golvmate-
rialens naturliga färger[…]ända från 50-talet karaktäriserat våra rum”. Att 
måla vita väggar svagt röda var enligt Nyrén från början ett sätt att ”mot-
verka lysämnesrörets kalla ljus”.108 Karin Ahlgren, medarbetare till Carl 
Nyrén 1976–1982, framhåller att Nyrén aldrig använde orden rosa eller 
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skär.109 Kulören var istället ”ljust röd”. Carl Nyrén ägnade sig speciellt åt 
färgskalan i sina byggnader, och efterhand gick det att tala om en ”nyrénsk” 
färgsättning av utvalda och väl beprövade gula, bleka rosa och naturfärger i 
trä.110 Han trodde på kontinuitet och återanvände kulörerna i projekt efter 
projekt i början av 1980-talet. 

En viktig anledning till valet av rosa var återupptäckten av de ljusa 
kulörer och pigment som traditionellt hade använts i den linoljefärgsmå-
lade trästaden. Allt mer intresse kom också att ägnas frågan om den gamla 
stenstadens ursprungliga färgsättningar. Färgskalor redovisades lättill-
gängligt på populära och spridda affischer. Här fanns också exempel på 
rosa stenhus, framför allt från perioden (19)00-talet–1920-talet.

Det rosa kan framstå som en motestetik till vanligare färger inom den 
svenska funktionalismen och efterkrigsarkitekturen i gemen, som exem-
pelvis brutet vit och svagt gul, den senare efterkrigstidens röda och gula 
tegel, eller grå betong med starkt kulörta inslag. Sven Backström och Leif 
Reinius ville under 1930-talet färgsätta ett av lamellhusen i området Tel-
lusborg i Midsommarkransen med en rosa färg; Sven Backström hade 
besökt Bauhaus 1928 och där tagit intryck av bland andra Kandinsky. I 
likhet med exemplet då Arne Klingborg chockerades av den rosa antro-
posofiska interiören i Mikaelsgården (se sidan 109) uppfattades rosa 
fasader som otänkbara i Sverige vid denna tid. Byggmästare Olle Eng-
kvists reagerade med kommentaren: ”Detta är en färg som endast passar 
för damunderkläder.”111 

Den rosa kulörens anknytning till det feminina blir vi påminda om bara 
genom att gå in på en barnavdelning där kläder är noga uppdelade mellan 
pojkarnas blå och flickornas rosa.112 Bilden av den unga flickan som rod-
nar vid uppmärksamhet från det motsatta könet är ett ofta förekommande 
motiv i den västerländska konsthistorien. Den mänskliga själen kunde 
som tidigare nämnts framträda i det rosa inkarnatet genom det tidiga 
1800-talets känsla för en perfekt balanserad färgeffekt i lasyr. Den rosa 
färgen har i teosofin betydelsen ”människokärlek”. Den rosa har också en 
stark anknytning till biologi, som inte bara hör det feminina till, utan som 
fungerar som en signal hos människor och djur.113 

Rosa tolkas här närmast som en symbol, men det är naturligtvis viktigt 
att framhålla olikheter mellan rosa nyanser. Olikheterna skulle egentligen 
fullständigt kunna liknas vid valet av helt olika färger. Steiners ”persiko-
blomfärg” är en kulör som möjligen skulle kunna likna Nyréns ”ljust röda”. 
Men i Nyréns interiörer från början av 1980-talet kan den rosa många 
gånger uppfattas som mer brungrå än rosa. En annan rosa, en ”gammel-
rosa”, är den mer mättade och gulaktiga kulör som förekommer på puts-
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Gottsunda kyrka. 
Carl Nyrén, 1980. 
Foto 2010. 
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byggnader från 1920-talet eller på Liljevalchs konsthall som exempel. En 
aspekt som tillkommer är naturligtvis val av färgbärare eller material.

Ytterligare en annan rosa färg är den kraftiga kulör som kanske fram-
för allt förknippas med Marie Louise de Geer Bergenstråhles (numera 
Ekmans) 70-talskonst. Vad däremot de olika rosa kulörerna betecknar 
kan vara det samma. Den rosa i Marie Louise Ekmans konst är visserli-
gen en annan jämfört med den rosa kulören inom antroposofin – men den 
används ofta för att beteckna (kvinno)hud. 

Den rosa färgen hade en roll i konsten under 1970-talet som uttryck för 
ett motstånd och ett uppbrott i linje med det feministiska slagordet ”det 
personliga är det politiska”. Det rosa fanns i den psykedeliska kulturen 
och i musiken, som till exempel i namnet Pink Floyd eller ”Think Pink” 
(John ”Twink” Adler, 1970). Albumets omslag visar rosa bokstäver i rubri-
ken över en naturbild med träd.114 Konstnärerna Kristina Abelli Elanders 
och Gittan Jönsson kommenterade användningen av rosa färg med anled-
ning av två retrospektiva utställningar med 1970-talskonst: ”Nymålat” och 
”Tänd mörkret”. 

[Utställningarna] visar en slags motestetik[…]Vi var emot modernis-
men, vi ville föra in det mer narrativa i måleriet. Marie Louise Ekman 
var pionjären. Hon gjorde allt som var förbjudet. Var privat. Hade en 
aktiv kvinnlig huvudfigur. Använde färgen rosa[…]115  

Under 1980-talet kunde inredningarna i var mans hem präglas av 
kulören ”aprikosrosa”.116 Denna kulör kan dock ha en liknande betydelse 
som de övriga rosa, nämligen som symbol för den vita människans hud-
färg:

Allt var aprikosrosa ett tag hos oss: väggarna i vardagsrummet, mat-
tan i sovrummet, frottéhanddukarna i badrummet och skåpsluck-
orna i köket. Jag hade samma färg på ett par tights och farfar bru-
kade skämta om att jag knappt syntes när jag hade dem på mig. 
Mirja, född 1979.117

Sammantaget är det möjligt att reflektera över hur den utbredda 
användningen av rosa i svensk arkitektur, i slutet av 1970-talet, med ökande 
frekvens i början av 1980-talet, kan tolkas i betydelsen människa.118 I en 
generaliserande och renodlad bild syns då den rosa som en motreaktion 
till bland annat den grå färgen – en symbol för den kollektiva samhälls-
maskinen.
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Företrädet för en svensk historia
Den antroposofiska utställningen Den ofullbordade funktionalismen recen-
serades i Arkitektur 1980, och Eva Eriksson var positiv när hon förmed-
lade intrycket av antroposofins viktiga redskap ”pensel och färg” som gör 
att husen plötsligt kunde träda fram ”på ett ovanligt levande och sensuellt 
sätt”.119 Hon stod däremot frågande inför ”inslag av mystik”. Dessa oklar-
heter överskuggades dock av ”vitaliteten och den konstnärliga skapargläd-
jen”. Utställningen gjorde även Lennart Holm entusiastisk och han menade 
att den gav hopp inför en framtida arkitektur.120 Detta kan tyckas förvå-
nande med tanke på den rationella linje som Holm alltid varit en stark och 
inflytelserik företrädare för. Han kallade antroposofernas initiativ för ”det 
mest hoppingivande av åtbörderna kring 50-årsminnet av Stockholmsut-
ställningen[…]en frihetsväg”.121 Avslutningsvis lovade han i sin kommen-
tar att värna arkitekturens frihet – bland annat genom att framhålla antro-
posofernas budskap.122 John Sjöström mindes framför allt utställningen 
på Liljevalchs, bland andra utställningar från jubileumssommaren 1980, 
eftersom ”den på ett sällsamt engagerande sätt lyckades skildra byggan-
det som uttryck för skilda tiders värderingar”.123 Crispin Ahlström var i 
Göteborgs-Posten visserligen imponerad av utställningstekniken men mer 
avvaktande i förhållande till budskapet där antroposoferna inte ”vågat ta 
steget fullt ut”.124 

Sammanfattningsvis kan sägas att det, trots den positiva attityden till 
det antroposofiska alternativet, fanns vissa förbehåll. I kritiken kan avslö-
jas ett visst mått av förundran, oförståelse och irritation inför det främ-
mande, andliga och uteslutande i den antroposofiska livsåskådningen (se 
avsnittet om receptionen av den antroposofiska arkitekturen).125 Kritiken 
mot antroposofins alternativa arkitektur gällde också dess avsaknad av all-
mängiltighet, det vill säga ansatsens oförmåga att i verkligheten lösa gene-
rella, svenska samhällsbyggnadsproblem. Vad detta krav egentligen hand-
lade om kan ha att göra med en uppgivenhet inför de strukturer som han-
terade arkitekturen, samt en underliggande kulturkritik av det svenska 
samhället.

Sammantaget skulle det faktiskt kunna se ut som om utställningarna 
1980, trots lovord och succé, vore en final och en avslutning på den antro-
posofiskt färgade påverkan i den svenska arkitekturdebatten – åtminstone 
för ett par år framåt. Hänvisningar i debatten till antroposofin, till exem-
pel vad gäller färgfrågan, saknas i stort sett 1980–1983. Varför? Till en del 
är frågan redan besvarad genom det aktiva avståndstagandet från det som 
uppfattades som främmande och uteslutande i antroposofins andliga livs-
hållning. De antroposofiska tankarna om färgens betydelse var dessutom 
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alltför långt borta ifrån arkitektens rationella vardag. Det handlade om 
att den alternativa andan i den antroposofiska arkitekturen inte ansågs 
genomförbar i praktiken – problemen i det svenska samhällsbyggandet var 
av djupare, kulturellt och politiskt, betingad art. Antroposofisk arkitektur 
uppfattades i mångt och mycket som en utopi. Men det fanns även andra 
orsaker till att referenser till antroposofin saknas i den tidiga 1980-talsde-
batten. 

Ett avståndstagande till den internationella modernismen, formule-
ringen av genius loci och vikten av anknytning till lokala omständigheter 
förde i början av 1980-talet med sig ett allt starkare intresse för svensk tra-
dition och arkitekturhistoria. Socialdemokratin fick efter 1976 års neder-
lag på pragmatiskt manér inkorporera en tillväxtpolitik av borgerligt snitt 
och ta itu med ideologisk förnyelse i och med att välfärdssamhället upp-
fattades som gammalmodigt och trögt. I arkitektkretsar hade det börjat 
”bli glest mellan manchesterkostymerna”.126 Det politiska tänkandet som 
hade sammanfört antroposofin och samtida marxism var inte längre lika 
aktuellt. 

Ett skifte i sökandet efter förebilder i arkitekturhistorien skedde också 
under åren efter 1980. Den ofullbordade funktionalismen och det antropo-
sofiska alternativet, som det presenterades i utställningen, hade hyllats för 
att det anförde en syn på funktionalismen som i grunden ofullbordad, det 
vill säga möjlig att vidareutveckla och komplettera genom studier av till 
exempel organiska och expressionistiska element i arkitekturhistorien. 
Skiftet i början av 1980-talet innebar istället en poängtering av konti nui-
teten mellan den svenska 20-talsklassicismen och funktionalismen. Det 
fanns förhoppningar om att traditionen av äkta, inte enbart bildmässig, 
klassisk proportionering och grundläggande ordningar skulle ingå för-
bund med samtidens arkitektoniska förutsättningar för att därigenom 
skapa en helt ny syntes.127 En skribent sammanfattade vilka verktyg arki-
tekten behövde i samtiden genom att framhålla ”20-talsfunktionalismen” 
som fortfarande kunde ”anvisa nya vägar 1982”.128 

Den svenska, eller nordiska, 20-talsklassicismen rekommenderades 
dessutom genom att erbjuda ”tillräcklig eller kanske bättre inspiration”, 
jämfört med utlandets huvudlösa postmodernistiska projekt, med ”kapitäl 
av rostfritt stål” (Piazza d’Italia i New Orleans), ”förvrängd klassicism som 
dekor” (Portland Building) eller ”klassicism som säljargument” (varuhus-
kedjan Best).129 En varning utgick för påverkan från det som publicera-
des i de internationella tidskrifterna eftersom det inte hade ”någon större 
relevans för svenska förhållanden”.130 Det var kommersiellt och vulgärt i 
en ytlighet som både sågs som ”motbjudande och farlig”.131 Svenska kän-
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netecken var snarare det inbyggda motståndet mot överdrifter, med vars 
hjälp en samtida arkitektur kunde skapas, ”anpassad till våra sociala, eko-
nomiska och kulturella förhållanden”.132 

Arkitekten Gert Wingårdh tog sig helt säkert ut som en främmande 
fågel i denna diskurs med sina referenser till New York, i till exempel 
inredningen för butiken Laura Ashley med färger i silver, bladguld och 
blänkande svart.133 Senare påpekades också att Gert Wingårdh ”är helt 
osvensk”, samt att hans inspirationskällor inte stod att finna inom Sveriges 
gränser.134 Det wingårdhska förhållningssättet visade dock en av vägarna 
under 1980-talet – de svenska referenserna förlorade mark, eller som Claes 
Caldenby och Olof Hultin uttryckte det 1986; sprickor började några år 
tidigare skönjas i ”den enhetliga fasaden av nordiskt, blond, humanistisk 
välfärdsfunktionalism”.135 

Motståndet mot den utländskt influerade arkitekturen och framhållan-
det av det svenska och nordiska var ett tema bland skribenterna i Arkitek-
tur. Erik Asmussens arkitektur i Järna sågs främst i ljuset av en anknytning 
till en svensk och nordisk byggnadstradition av trä samt 20-tals- (Asplund) 
och 40-talsfunktionalism (Tesch). Till skillnad från annan antroposofisk 
arkitektur uppskattades Asmussens byggnader för sin ”friskhet och enkel-
het”.136 Arkitektur framhöll som nämnts Asmussen 1984 genom att presen-
tera en katalog av hans arbeten (Asmussen presenterades också i Arkitek-
tur DK samma år). I detta nummers inledning finns något obetingat posi-
tivt och en lättnad i det faktum att Asmussen i efterhand kunde förklaras 
som ”naturaliserad svensk”.137 I presentationen av svensk arkitektur 1984–
1989 ingick Asmussens rosa Vidarklinik (1983–1987) i katalogen.138 Här 
menade Hultin att Asmussens arkitektur visserligen bar på många spår av 
Steiners tänkande, men att den (trots detta) var föredömlig med avseende 
på ljusföring, rumsutformning och detaljer. 

Referenser till antroposofin som sådan saknas när det gäller valen 
av 1980-talets färger, som den populära och trendriktiga rosa. Den rosa 
Gottsunda kyrka från 1980 är ett exempel på tongivande arkitektur med 
”klassiskt stora former” som betecknades som ”svensk, ljus och vänlig”.139 
För Gottsunda kyrkas fasader och tak valdes, i likhet med den skulpturala 
färgbehandlingen av husen i Järna, kulörer ”som ligger nära varandra”. 
I Gottsundaprojektet samarbetade Nyrén med den antroposofiskt influ-
erade Jan Gezelius i landskaps- och trädgårdsarkitekturen. Nyréns järn-
vägsstation i Jönköping (1983) fick stora takkupor som upplevs drama-
tiska och expressionistiskt överdimensionerade; de påminner om Goe-
theanums former i Dornach. Nyrén hänvisade dock till Eliel Saarinens 
järnvägsstation i Helsingfors och såg därför till att etablera en kontakt 



mot en ny mening i arkitekturen    167

med det som Nyrén själv uppfattade som en tidlös och levande nordisk 
arkitekturtradition.140 Trots att referenser till antroposofin skulle kunna 
tänkas bland Nyréns inspirationskällor nämndes inte någon sådan. Istäl-
let var det den nordiska traditionen, det specifikt svenska eller nordiska 
som stod i centrum när tankegångarna bakom arkitekturen diskutera-
des.141 

Slutsatsen är att anledningen till att referenser till antroposofin sak-
nas eller att den inte diskuterades som sådan var att den dominerande 
diskursen hade integrerat och normaliserat vissa av dess element. Med 
andra ord behövde inte det som uppfattades som självklart framhållas 
och understrykas gång på gång. Delar av den antroposofiska diskursen 
hade således importerats till en större arkitekturdiskurs och blivit en 
naturlig del av denna. Exempel på att detta var fallet är de invignings-
talare som öppnade utställningar och sommarverksamhet i Järna 1980: 
Stig Stenbom, ordförande i Södertälje kulturnämnd och Helge Zimdal, 

Gottsunda kyrkas form- och färgspråk kan jämfö-
ras med den antroposofiska arkitekturen i Järna. 
Foto Sune Sundahl ur boken om Carl Nyrén: ”Det 
som krokigt ska bli…”  s 35. 
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professor i arkitektur på Chalmers.142 Ett annat exempel på att antropo-
sofi inte längre uppfattades som ett alternativ utan tvärtom som en natur-
lig del av diskursen var John Sjöströms hänvisning till centrala budskap 
i utställningen Den ofullbordade funktionalismen i en artikel i Magasin 
Tessin 1981. Sjöström hade varit en flitig skribent under hela 1970-talet, 
han var en av arkitekterna bakom kontorshuset Garnisonen och profes-
sor i Arkitektur vid Kungliga Konsthögskolan. Sjöström framhärdade i 
synpunkten, (i motsättning till Magasin Tessins karaktär i övrigt) att den 
enkla och vardagliga tidiga modernismen borde kunna fungera som inspi-
rationskälla.143 I sin argumentation glömde Sjöström helt bort att hänvisa 
till antroposofin när han refererade till Den ofullbordade funktionalismen 
– budskapet förflyttades till att gälla som en del av ett allmänt, professio-
nellt medvetande.144 Antroposofins alternativa budskap liknar också och 
flyter in i andra rörelser under 1970-talet, det gäller till exempel miljörö-
relsen. Det som var gemensamt för de inslag som nämnts och som kom att 
integreras med en dominerande diskurs är tänkande och handlingar som 
hade utgjort ett motstånd mot staten, eller alternativ till det som sågs som 
förstelnat och maktfullkomligt i den representativa demokratin.145 I stäl-
let krävdes ett större inslag av direktdemokrati och individuella initiativ. 
Inslag i den antroposofiska diskursen som utgick ifrån tankar om små-
skalighet, individuella perspektiv och subjektivitet, variation, tradition 
och historia delades med den allmänna arkitekturdiskursen i början av 
1980-talet. Värt att notera är den varning som utfärdades i katalogtexten 
till Den ofullbordade funktionalismen. I förkastandet av det förstelnade 
och kollektiva påpekades att den efterlängtade individualismen kunde 
leda till en svår balansgång. Egoismen, framlockad av Mammons reklam 
och massmedia, var en farlig väg att gå, hedonism och ett ”fantastiskt och 
nyckfullt formspråk” à la Vegas dess konsekvens. Med dessa tankar i bak-
huvudet, och med vetskapen om det uttalade avståndstagandet gentemot 
föreställningen om arkitekturen i betydelse samhällsbyggnad kommer 
frågan automatiskt: Vilka krafter i dess ställe lierades arkitekturen med 
under 1980-talet?

En väsentlig aspekt av antroposofin, som importerades i den större 
diskursen, var betydelsen av konstnärligt innehåll och gestaltning, inte 
minst när det gällde ytans beskaffenhet och färgens förmåga. I praktiken 
hade en hel generation svenska arkitekter och inredare på ett eller annat 
sätt, genom media eller genom studier under 1970-talet, kommit i kon-
takt med antroposofins färg- och miljöuppfattning. Antroposoferna och 
andra aktiva hade haft en oerhört stark drivkraft att öppet sprida budska-
pet, undervisa och presentera verksamheterna och arkitekturen i Järna. 
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Med tanke på det positiva mottagandet i den arkitektoniska debatten var 
det naturligt att receptionen fick uttryck, det gällde till exempel uppmärk-
samheten på antroposofernas kunskaper om material och teknik vid lasyr-
måleri.146 Acceptansen och intresset kan exemplifieras med att det 1981 
fanns sex Robyggebutiker i Sverige som sålde antroposofiskt utvecklade 
produkter, såsom lasyrfärger, varav en låg på Östermalm i Stockholm.147 

I ett vidare perspektiv skulle det förmodligen bli möjligt att nyansera en 
bakgrund och en förklaring till det flitiga användandet av (rosa) laserade 
väggar under slutet av 1980- och början av 1990-talet, långt in i gemene 
mans vardagsrum. Den användningen kan knytas till ett intresse för kulö-
rer, material och metoder i äldre svensk och nordisk byggnadstradition. 
Men den har, som vi sett, även andra historiska rötter.

Järnvägsstationen i Jönköping (Carl Nyrén 
1982–1983) med formstarka takkupor. Jämfö-
relse kan göras med bilden av Goetheanum på 
sidan 97. Foto Mats Anders Ferring, 2011.
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Grå och rosa – från maskin till människa
Grå är den dominerande färgen för efterkrigsarkitekturen om man ser till 
storleken på ytor. Den användes för att kommunicera autenticitet i det obe-
handlade och råa, men den fick också representera det rationella och eko-
nomiska. Grå var betongen i broar, vägar, trafikramper, bostäder och insti-
tutioner och grå var de tapeter som klädde väggarna i de nya förortslägen-
heterna. Grå sågs som en neutral och rationell färg, en färg som betecknade 
en tilltro till en fungerande (samhälls)maskin. Grå deltog i en ändamålsen-
lig skönhet där insidan vändes utåt och inget syntes därmed vara dolt utan 
snarare förverkligat. Den grå färgen följde och gav uttryck för en idé som 
var teknologins och valdes för att den kunde agera tecken för en ren indu-
striell ingenjörsprodukt – ett tecken för arkitekturen som en maskin. Den 
grå var där för att inte vara där – meningen var att inte synas som en färg, 
det vill säga en beklädnad. Grått skulle istället avtäcka och visa på den arbe-
tande konstruktionen – själva maskinen – eller med andra ord, det som 
kunde ses som den ideala arkitekturen i funktionalismens retorik. Bakom 
strukturtänkandet i exemplet Garnisonen ekar en hyllning till tekniken 
och byggnaden som en maskin där betongen och de fyra grundfärgernas 
uppgift blir att bidra till en sublimerad estetisk bild av rationaliteten. De 
blanka och kraftiga grundfärgerna i ett orienteringssystem kan ses som 
maskinens ”knappar” eller användarmanual. Den grå neutrala betongen 
och vad som beskrevs som en ”oändlig” fasad i glas och hård anodiserad 
aluminium har betydelser som griper tillbaka på modernismens rationella 
och teoretiska tankar om ett estetiskt företräde för maskinens neutrala 
färg.

Den grå färgen var en bakgrundsfärg, den skulle vara demokratisk i 
betydelsen lika för alla i en enda princip, som skulle underordnas och fram-
häva den färgrika, personliga, mänskliga aktiviteten i rummet. På grund av 
sin utbredning infann sig dock en motsatt effekt, där framför allt den grå 
betongen kunde verka som styrande och dominerande i en ständig, men 
ändå ”ansiktslös”, närvaro. 

Den rosa, som blev en allt vanligare kulör i arkitekturen under 1980-
talet, fick ett helt annat symbolvärde som kan synas gripa tillbaka på det 
tidiga 1800-talet. Människans själ, synlig i det rosa inkarnatet, var en viktig 
gestaltningsuppgift för romantikens konstnärer. Hegel refererade till Goe-
the när han ansåg att tekniken att lasera den rosa hudfärgen, där det blå i 
venerna, det gula i skinnet och det röda blodet uppnådde en perfekt balans, 
var den absolut viktigaste förmågan hos en porträttkonstnär. Genom åter-
givningen av en perfekt hudfärg avslöjade människan sitt inre och själens 
uttryck kunde transponeras i konsten. Steiner, som i sin färgteori tog sina 
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huvudsakliga intryck från Goethe, höll det rosa inkarnatets färg (”persiko-
blomfärgen”) som en av de absolut grundläggande, vid sidan om motsats-
paret svart och vitt samt den gröna. Färgerna i arkitekturen skulle inom 
antroposofin vara laserande. I Järna, som utgjorde ett sådant viktigt alter-
nativ i 1970-talets arkitekturdebatt, förekommer den laserade rosa till 
exempel i många interiörer. Ett signum för Carl Nyréns arkitektur i början 
av 1980-talet är de grårosa inredningarna och de trägula ytorna, men även 
de skära fasaderna i trä eller puts. Ett av de mest populära fasadmaterialen 
bland svenska arkitekter under samma tid var det rosa fasadteglet. 

Starka färger inledde i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet en 
friare, mer lekfull, optimistisk men också mer politiskt engagerad relation 
med den grå väggen (maskinen och teknologin). När framstegstanken i 
mitten av 1970-talet allmänt ifrågasattes på grund av bland annat miljöför-
störing, systemfel och kris vändes intresset mot individen och människan 
samt hennes behov av tradition, identitet, trygghet och inre upplevelser. 
Behovet av att uttrycka samhällsbygge och autenticitet, själva definitionen 
av begreppet arkitektur, förändrades. Istället för att sträva efter den kol-
lektiva samhällsmaskinen, representerad av den grå (betong)färgen i arki-
tekturen, framhölls efterhand det personliga och individuella – till exem-
pel uttryckt i valet av den rosa (hud)färgen som ett tecken för människan. 
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AVSLUTNING
Polykromi, politik och professionalisering

Färgfrågan under 1970-talet har, liksom under 1940-talet, en stor betydelse 
i relation till förhållandet mellan professionell elit och folk i allmänhet.1 
Precis som Per G Råberg förutsett 1968 kom både stadsmiljö och interiö-
rer att målas och inredas med kulörer som ur professionella perspektiv 
varken tog hänsyn till gestaltningsmässig helhet eller historia. Kommersi-
ella omständigheter och nya produkter gjorde att efterfrågan på färg och 
dekor kunde mötas med ett stort utbud och kraftigt genomslag. Alltefter-
som, och genom ett hårt och systematiskt arbete från enskilda, kommuner 
och myndigheter, återerövrades kunskaper om färgernas betydelse för den 
historiska bebyggelsen och för stadens karaktär. För professionella arki-
tekter och konstnärer, varav många pläderat för allas rätt att få uttrycka 
individualitet genom färg, handlade det efterhand, med början i mitten 
av 1970-talet, om en motreaktion – i stället för att framhäva allas rätt att 
prägla miljön förändrades budskapet till att innefatta styrning och regler 
samt spridningen av kunskap. Det gällde att strida på flera olika fronter för 
att motarbeta en färgskala som stadsbilden generellt sett inte kunde tåla 
utan att arkitektoniska sammanhang gick förlorade. Kunskapsuppbyggna-
den inom byggnadsvården var också en fråga om att kontrollera färgen – 
informationskampanjer riktade till ”gör-det-själv”-rörelsen försökte upp-
rätta ordning i användningen av material, tapeter, färgtyper och kulörer. 
Det rörde sig om att bemöta en högt uppdriven färgskala, som anammats i 
”slit-och-släng”, reklam, ungdomskultur och klädmode, men även att kri-
tiskt granska användningen av kulörer som signalerade ”historia” utan 
kunskapsmässig grund. 

Enligt en stereotyp modell står den högre sociala klassen och den kul-
turella eliten för god smak som ska bevakas, de lägre klasserna har en drag-
ning till kitsch medan medelklassen försöker välja rätt för att höja sin sta-
tus.2 En annan roll i denna beskrivning av interaktionen mellan klasserna 
har avantgardekulturen. De färgkaskader som Fahlström upptäckte på sin 
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resa i 60-talets USA, men även i viss mån Gösta Wallmarks intentioner med 
färgbehandlingen i Garnisonen, skulle kunna härledas till den sistnämnda 
komponenten. Färganvändningen i 68-upproret var del av en avantgarde-
kultur som manifesterades i konsten och ungdomarnas livsstil enligt ideal 
i ”flower power”. Även i Sverige fick färg representera ett uppbrott från 
traditioner och en protest mot ett samhällsbygge som ansågs alltför stelt, 
ratio nellt, hierarkiskt och grått. I de nya, storskaliga bostadsområdena 
handlade det i början av 1970-talet om försök att framhäva det individu-
ella och skapa variation med hjälp av färg. I äldre förfallen bebyggelse, som 
under flera decennier ansetts utdaterad och rivningsmogen, upptäcktes 
kvaliteter som lyftes fram, till en början gärna med ett målat lager plast-
färg i starka kulörer. Färgen var här en del av en gräsrotsprotest – det var 
viktigare att det blev målat, än hur och i vilka kulörer. Färgen gavs också en 
politisk laddning genom den spridda åsikten att var och en var kapabel att 
själv välja och använda färg oavsett kunskap och erfarenhet. Detta var del 
i en större diskurs i demokratiseringens namn som bland annat handlade 
om ett avståndstagande gentemot experter och auktoriteter och ett fram-
hävande av allas möjligheter till deltagande och skapande. Tanken grun-
dades bland annat i synen på människans intuitiva drift till uttryck, fri från 
förutfattad ”kultur”. Denna inställning i färgfrågan fick sitt uttryck både 
högt och lågt i bebyggelsen, och tankegångarna fanns klart uttalade i den 
svenska debatten redan under 1940-talet.

Ett sätt att förstå färg i kulturen under efterkrigstiden är således dess 
funktion i relation till politik och 1900-talets demokratiseringsprocess. I 
en tillbakablick är Årsta torg (1947–1953) ett tidigt exempel på arkitekto-
nisk polykromi under efterkrigstiden där bland annat strävan efter auten-
ticitet gör sig påmind. Färgen fick på olika sätt uppgiften att aktivera 
gemene man att leva ett autentiskt liv genom att underlätta en konfron-
tation med sakernas tillstånd i enlighet med en marxistisk och existentia-
listisk diskurs. Torget skulle likna en marknadsplats efter förindustriell 
förebild, där den självständiga färgverkan i fasadernas polykromi inte bara 
hänvisade till abstrakt och konkret konst i samtiden – målningarna skulle 
också erinra om de medeltida bildmakarnas färger. Strävan gällde en folk-
lig, spontan och ursprunglig konst. Samtidens identifikation av gapet mel-
lan aktiv produktion och passiv konsumtion, mellan det autentiska och det 
falska, var en utgångspunkt i gestaltningen. Konstnären Bror Marklund, 
god vän till bröderna Ahlsén, skapade en skulptur med namnet Gycklarna i 
sin ateljé med utsikt över Årsta torg. Han valde att komplettera Årsta torgs 
gestaltning med figurer ur den italienska commedia dell´arte-traditionen. 
Harlekin är lätt att känna igen på mössan och den rutiga klädseln. Com-
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media dell’arte är nära förbunden med karnevalen och maskeraden och 
starkt förknippad med folkliga, traditionella nöjen. Figuren Harlekin har 
en speciell funktion som den retsamme och upproriske sanningssägaren, 
en häcklare av makten. Årsta torg kan i all sin färgrikedom tolkas som en 
italiensk piazza för folket i ”livets teater”. Det genuint folkliga var således 
en påminnelse om den förindustriella epoken, till exempel i form av bon-
desamhällets bygemenskap men också i föreställningarna om en medel-
tida stad med livaktigt hantverk och djupa traditioner. Folklig och med-
eltida användning av färg i arkitekturen beskrivs i Mumfords Stadskultur 
(1942) 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”.3 Samtidigt som de poly-
kroma uttrycken bottnade i en äldre tradition skulle arkitekturen också 
bejaka modernismen och dess landvinningar. Detta innebar bland annat en 
strävan efter färgens frigörelse från strukturen. Uttrycken skulle förank-
ras i en samtidighet, vilket både inkluderade traditionen och det moderna. 

Bror Marklunds skulptur ”Gycklarna” markerar 
Årsta torgs anknytning till teatern – vardagsli-
vets teater. Foto Ingrid Johansson, Stockholms 
stadsmuseum.
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I den svenska debatten i slutet av 1940-talet förekom synpunkter på hur 
konstnärer, författare och arkitekter kunde engagera sig och sina medel 
i kampen mot vad som upplevdes som hoten från en falsk och passivise-
rande skräpkultur. En god folklig kultur kunde fostras fram av samhäl-
lets ansvarstagande elit, och industrisamhällets avigsidor skulle därmed 
kunna avvärjas. På Årsta torg var ambitionen ett underifrånperspektiv 
och arkitekturen skulle utformas för att väcka gemene man till ett aktivt 
liv i gemenskap. Intentionen var uttalat politisk; arkitekturen skulle med 
sin polykromi i annorlunda mönster bryta vanetänkandet. Leken och tea-
tern var därför viktiga ingredienser i den arkitektoniska miljön. I samman-
hanget var det som inringats som intellektuellt och akademiskt inte sär-
skilt högt värderat. Istället handlade det om att kontakta en genuin drift 
till ett intuitivt skapande som närmade sig barnets, allmogens eller hant-
verkarens. Arkitekturen uttrycker detta resonemang, men till syvende och 
sist var det de professionellt erkända arkitekterna som fattade besluten 
och ansvarade för utformningen av torget.4 På 1940-talet sågs arkitekter 
och konstnärer som den självklara professionella elit som i folkets ställe 
kunde skapa folkliga uttryck. Strävan med Årsta torg var dock att i förläng-
ningen, och i överensstämmelse med den danske konstnären Asger Jorns 
tänkande, överlåta färgfrågan på gemene man. Kunskapen skulle där fin-
nas av sig själv – det gällde bara att kontakta den. Tryggheten uppfattades 
ligga i en gemensam och allomfattande, global, folklig och ursprunglig kul-
tur. Polykroma uttryck kunde vara autentiska, de skulle stiga ur folket och 
fanns förborgade hos var och en där de ansågs ligga latenta tills de natur-
ligt fick tillfälle att förverkligas. Inspirationen till dessa uttryck kunde 
också hittas i samtidens ”banaliteter och smaklösheter” (med Jorns ord) 
i till exempel spontant utförda utsmyckningar, färgrika skyltar samt i den 
”kolorerade veckopressen”.5 Jorn menade att bomull var lika värdefullt 
som marmor i konsten. Hierarkier skulle falla. På Årsta torg kom detta tän-
kande till uttryck till exempel genom ett gränsöverskridande förhållande 
till valen av material. Väggar täcktes med parkettgolv, armeringsnät använ-
des i trappräcken och den målade färgen jämställdes med användningen av 
marmor. Detta skulle kunna antyda att även den tidiga, svenska 1970-tals-
arkitekturens starka färger, men även behovet av färg i övrigt, kan ha funnit 
en del av sin inspiration i lägre klassade uttrycksformer, som till exempel 
reklam, seriemagasin och annan varuestetik. Samt att denna användning 
sannolikt, och även i detta avseende, skulle vara ett tecken på strävan efter 
autenticitet. William Braham anför att färganvändningen i den amerikan-
ska Las Vegas-kulturen kan räknas in som ett uttryck för diskursen om 
autenticitet i den amerikanska efterkrigsarkitekturen.6 Det kan dock kon-

Målsättningen med Årsta torg och dess 
målningar var att väcka gemene man till aktivt 
deltagande i samhället. Foto Bo Ahlséns bild-
samling.

Årsta torg 1947. Färgens frigörelse från struk-
turen handlade om att skapa torget som rum – 
inte om byggnadsvolymerna som sådana.
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stateras att det material som studerats här innehåller sparsamt med sådana 
kopplingar till arkitekturen. 

Strävan efter autenticitet i efterkrigsarkitekturen kan också kopplas 
till återupptäckten av de traditionella pigment och målerimetoder som 
inspirerats av marmoreringar och ådringar i det äldre byggnadsbeståndet 
samt till ”gröna vågen” och det stora miljöengagemanget. Det som förenar 
är sökandet efter det autentiska, folkliga och naturliga som motstånd till 
makten bakom en auktoritär och godkänd smak.

En jämförelse i strävandena efter autenticitet kan göras med antro-
posofernas anläggning i Järna. Arkitektur och polykromi som konstnär-
lig helhet ämnar här till upplevelser av hänförelse och tillhörighet men 
avser även, enligt antroposoferna, att skapa aktivitet genom kontakt med 
skilda väsen, som ger människan kraft att leva ett autentiskt liv. Genom 
medvetna och antroposofiskt styrda färgval skulle människan inte längre 
vara begränsad och särskiljd, utan bli en del av ett gemensamt kosmos. 
Polykromin fick här betydelser som kunde upptäckas och tränas in genom 
studier. Betoningen låg alltså på en andlig utbildning i antroposofi – fär-
gerna påverkar visserligen alla, men utan utbildning kan inte polykromins 
mening begripas. Färgskalan ligger i den meningen fast. Detta faktum kan 
möjligen ha verkat lockande i samtidens debatt, då den allmänna tenden-
sen när det gällde färg allt mer kom att handla om en vilja att kontrollera 
och domesticera. I antroposofin fanns en trygghet i vetskapen om att färg 
har en andlig mening och människan en självklar roll, som kan inpassas i en 
större förklaringsmodell. 1970-talets antroposofi anknöt sålunda till den 
linje från Rudolf Steiner och Bruno Taut som hade förespråkat ett andligt 
och moraliskt sammanhang mellan arkitektur, färg, konst (monumental-
måleri) och omgivning, vilket också innebar ett socialt och politiskt sam-
manhang. När den professionella arkitekturdiskursen under andra hälften 
av 1970-talet präglades av eftertanke i försöken att formulera en grundval 
för en ny ”god” arkitektur fick antroposofin, med dess färg- och arkitek-
turuppfattning, representera ett sådant alternativ. Initiativet sammanföll 
med en generell kulturkritik av det svenska samhället, men i konkreta ter-
mer sågs antroposofi i en mer omfattande praktik som utopiskt och oupp-
nåeligt. Det fast esoteriska innehållet i antroposofin gav anledning till viss 
reservation, vilket fick konsekvensen att praktiserande arkitekter sällan 
gav direkta referenser till antroposofisk färg- och formanvändning. Trots 
att antroposofin mottogs med stor entusiasm i och med den beundrade 
utställningen Den ofullbordade funktionalismen 1980 försvann det antro-
posofiska alternativet från debatten. En anledning kan vara att den antro-
posofiska arkitekturen hade fungerat som ett nyhetens behag, en annan, 
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och mer sannolik, är att den generella diskursen tagit upp och integrerat de 
delar av det antroposofiska budskapet som befanns vara användbara. Det 
antroposofiska alternativet hade så sett fungerat som murbräcka eller en 
brygga i arbetet med att förändra och vidga en stelnad arkitekturdiskurs.

Med tiden infann sig en övermättnad vad gällde arkitektur med bara 
tegelväggar, grå betong och starka accentfärger. De uttryck som tidigare 
signalerat en estetisk och politisk radikalism, blev med tiden så vanliga 
och så dominerande att det symboliska innehållet förändrades för att istäl-
let betyda överhet, etablissemang och ansiktslöst kollektiv. Det är i den 
meningen vi måste förstå de stora statliga byggnadsuppgifterna, som finns 
inskrivna i 1970-talets arkitekturhistoria och som i inledningen togs upp 
som exempel på medveten användning av färg i arkitekturen, såsom Tele-
verket i Larsboda, Huddinge sjukhus och kontorshuset Garnisonen. Dessa 
uttryck ingår i en diskurshegemoni som efterhand kom att brytas. De 
exempel som på ett mer fördjupat sätt kan studeras i syfte att belysa arki-
tekturhistorien under 1970-talet är till exempel småhusarkitekturen, den 
radikala byggnadsvården och den historiserande arkitekturen. Forskning 
om bebyggelsen under 1970-talet skulle också kunna kompletteras genom 
studier av till exempel populärpress av olika slag. 

Färgens roll som en radikal protest, som manade till handling, fanns 
framför allt i den spontana målningen av rivningshus och i konsten, debat-
ten, ungdomsmodet och viss mån reklamen. Eventuellt är den möjlig att 
spåra även i en byggnad som Garnisonen. Om färg kunde vara ett uttryck 
för radikalitet runt 1970, då skulle färgen som den kom att användas tio år 
senare kunna uppfattas som harmonisk, men också som kontrollerad och 
tystad. Dess funktion kan ses som sövande och lugnande i en alltmer oenga-
gerad omvärld vars mål var avskärmning från samhällsfrågorna i ”en enda 
lång middagsbjudning” (Caldenbys uttryck 1981). Det innebar i vissa fall 
att färg och arkitektur fick en verkan av tillflyktsort från en störande och 
konfliktfull omgivning. Lugnet kunde återfinnas i en rosa och vänlig kyrka, 
en harmonisk stadsmiljö i traditionell färgskala eller en andlig värld med 
fasta trosföresatser. Färg kunde också kommunicera värdet av en svensk 
och historiskt förankrad trygghet i en värld som alltmer trängde sig på. 

Detta behöver dock inte betyda att arkitekturen i början av 1980-talet 
saknade politisk kraft. Tolkningen ovan, som handlar om det radikala mot-
ståndet i motsats till den milda och ”tystade” färgskalan, skulle kunna vara 
producerad genom påverkan från kollektiva tankar om socialismen som 
norm.7 Om valet av omålade material och starka färger tolkas som poli-
tisk radikalitet blir följden att alternativet, det vill säga valet av pasteller 
som uttryck för det traditionella, mänskliga och vänliga, uppfattas som ett 
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steg bakåt – ett ideologiskt svek, ett förytligande och en flykt. Följden med 
denna tolkning blir att den politiska kritiken, som faktiskt fanns inbyggd 
i det alternativa valet av uttryck i arkitekturen, avväpnas och osynliggörs. 
En alternativ tolkning är således att detta återvändande till traditionella 
och milda färgskalor kom att verka för politiska idéer i riktning mot vitali-
sering och anknytning men även befrielse från en förtryckande norm.  

Det kulörstarka och kontrastrika fick i början av 1980-talet ge vika för 
det harmoniska och nedtonade. Tankarna om en demokratisering av för-
hållandet till färg, som Asger Jorn och bröderna Ahlsén så kraftfullt pro-
pagerat för under 1940-talet, hade visat sig vara högst problematisk. Jorns 
(och Engels) idé om att alla i grunden är konstnärer visade sig, när alla fick 
vara med och bestämma, få förödande konsekvenser för stadsmiljön. För-
mågan att kontakta generella, intuitiva förmågor, där barnets ”ursprung-
liga” inställning till färg och form egentligen var den eftersträvansvärda, 
hade i alltför hög grad bortsett ifrån betydelsen av utbildning, kunskap 
och lärande. Det uppsving som amatören gavs i förhållande till formgiv-
ning och konst – ett förhållande som kanske kan sägas känneteckna 1960- 
och 1970-talet – blev så småningom en orsak till konflikt mellan en profes-
sionaliserad elit och den stora allmänheten.8 Medlemmar av den radikala 
ungdomsrörelsen med utbildning och engagemang i bagaget intog efter-
hand betydelsefulla positioner i det svenska samhället. Där konfrontera-
des de i konkreta termer inte bara med konsumtionssamhället, utan också 
med amatörerna. I en tillbakablick på skiftet 1980 skrev Arkitektur lako-
niskt: ”Gröna vågen hade ebbat ut, kärnkraftsdebatten var avslutad, intres-
set för brukarmedverkan hade ersatts med intresse för estetik och finkul-
tur.”9 Detta skulle, med någon reflektion över ordvalen, kunna översättas 
till händelseutvecklingen vad gällde färg i arkitekturen. Den hade genom 
en kraftansträngning (än en gång) professionaliserats. Färg hade fått en 
mer betydelsefull roll i arkitekturprocessen och därmed inringats som en 
kunskap att måna om, eller som det också kan beskrivas – en konst.    

Den professionella arkitektkåren genomlevde under 1970-talet, lik-
som samhället i stort, en förtroendekris. Tilliten till efterkrigstidens 
industri, teknologi och framsteg hade varit en tro på det gemensamma 
samhällsbyggandet. När grundläggande och odiskutabla värden ifrå-
gasattes uppstod en förvirring om vilken väg samhället skulle ta. Den 
säkerhet med vilken arkitekten dittills agerat på samhällsarenan för-
svagades i slutet av 1960-talet, eftersom arkitekturen så intimt varit för-
knippad med samhällsutvecklingen. Arkitekten hade befunnit sig i brä-
schen för samhällsbyggandet och identifierade sitt professionella bidrag, 
arkitektoniskt och estetiskt, med detta samhällsbygge. Kåren fann sig 
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sedermera i en fastlåst position, bunden till tanke och praktik i ett teknik-
industriellt komplex, som gradvis uppfattades som tömt på mening.

Om man ser till diskussionerna i Arkitektur i början av 1970-talet är 
det förvånande hur den professionella diskursen marginaliserade de 
problem i arkitekturen som i övrigt iscensattes i samhället; upplevelsen 
av de storskaliga, anonyma och grå husen liksom behovet av historia, 
färgrikedom och variation.10 En annan anledning till att det i arkitektur-
diskursen dröjde att på allvar konfrontera de problem som upplevdes med 
arkitekturens gestaltning kan ha varit en form av professionell stigmati-
sering. Det fanns outtalade gränser för vad som gick att diskutera. Debat-
ten om arkitektens roll under 1940- och 1950-talet hade delvis utmynnat 
i uppfattningen att ett alltför stort fokus på gestaltningsfrågor skulle leda 
bort från samhällsutvecklingen och vidare till den avskärmade ”konstnä-
ren i elfenbenstornet”. Den roll som samhällsbyggare som arkitekten istäl-
let kom att bära, avkrävde en avhållsamhet i frågor om konstnärlighet och 
en strikt inriktning på funktionen. I det sammanhanget kan polykromi för-
stås som ett i stort sett oberörbart ämne.

En stark tendens i det industriella byggandet var en mer eller mindre 
långt gången separation mellan arkitektur och konst, vilken även innehöll 
en tudelning av arbetsprocessen, där arkitektarbete inte innebar färgbe-
handling.11 Färg var något som planerades separat och som i vissa fall adde-
rades efteråt, när byggnaden väl stod på plats. Hårdraget skulle man kunna 
säga att tendensen kännetecknades av att arkitekten fick stå för perma-
nens, genom bundenhet och rationalitet i samhällsbevarande anda, medan 
konstnären fick röra sig mer fritt och stå för förgänglighet och opposition 
– vilket därmed också kunde verka ansvarsbefriande. 

Det centraliserade, monokroma och storskaliga möttes i antroposofer-
nas Järna av ett alternativ, som bland annat på grund av betoningen på 
det individuella, polykroma och småskaliga utgjorde ett kraftfullt inbrott i 
debatten. Men anläggningen i Järna representerade inte bara dessa alter-
nativa sidor – den stod också för ingredienser av kontinuitet. Trots att 
formgivningen kunde verka som en arkitektur på gräsrotsnivå, var den ett 
uttryck för en i högsta grad professionell process med arkitekten och konst-
nären närvarande i samtliga led. Arbetsuppdelningen (Asmussen, Kling-
borg och Fuchs) innebar att ett konstnärligt helhetstänkande fick genom-
syra processen. Det handlade alltså om en åtråvärd kontroll över arkitek-
turen. Även förhållandet till färg i arkitekturen signalerade kontroll, vilket 
bör ha attraherat i debatten. Färgerna följer en ordning i antroposofin och 
har en betydande mening i sammanhanget. När färg i arkitekturen under 
1970-talets gång återigen blev en professionell angelägenhet (i motsats till 
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”alla kan”), kännetecknades färgsättningsprocessen generellt av ett grad-
vis återtagande av kontroll. Det kunde handla om allt ifrån färgkartor och 
lanseringen av NCS till utvecklingen av historiebruk och lagparagrafer.    

I diskursen bemöttes därmed nya krav på god arkitektur genom att Jär-
naanläggningen lyftes fram, och fick samtidigt rollen både som ett alterna-
tiv och en kontinuitet. Trycket under- och utifrån tillgodosågs genom detta 
exempel som både fungerade professionellt samtidigt som det i enlighet 
med behovet av färg och förändring tog avstånd från överheten genom 
att vara ett uttryck för ”gräsrötterna”. Exemplet Järna blev därigenom en 
slags förening av amatörism och professionalism, helt i linje med Årsta 
torg, där professionella arkitekter och konstnärer skapade god, folklig och 
näraliggande arkitektur. Professionella arkitekter sågs alltså i dessa fall 
som uttolkare av vad folket önskade – de tog på sig ansvaret att gestalta 
”folkets arkitektur”.

Min hypotes i avhandlingen var att färg i arkitekturen fick en alldeles 
bestämd uppgift i 1970-talets svenska samhälle genom att ingå i omfor-
muleringen av hur god arkitektur och livsmiljö skulle gestaltas för att få 
en ny betydelse i människors liv. Det kan avslutningsvis konstateras att 
färgens roll i arkitekturen aktiverades under 1970-talet samt att tolk-
ningen av dess många betydelser ger en innehållsrik bild av detta skede. 
Det sociala trycket från alla håll med önskemål om skönhet, historia 
och mer färg i bebyggelsen fick efterhand konsekvenser, och eftertanke 
följt av en omformulering av innehåll kom att prägla förloppet. I denna 
process kan man se hur arkitekturdiskursen delvis emanciperades från 
samhällsdiskursen i stort, vilket kan uppfattas som en medveten stra-
tegi för att behandla och kontrollera nya problem och frågor. 

När det gäller definitionen av ”god” arkitektur och vad den kunde få 
för betydelse spelade färg en väsentlig roll som murbräcka. I frågan om 
kulturdemokrati sker under 1960- och 1970-talet en allt starkare profes-
sionalisering inom de kulturella fälten för teater, musik och textilkonst.12 
Något liknande kan observeras inom fältet för arkitektur, speciellt med 
tanke på fenomenet färg i arkitekturen. I debatter om kulturdemokrati 
under 1960- och 1970-talet fanns dels en ”etablerad position”, som innebar 
att en professionell yrkeskår arbetade för en likaledes professionell och 
utbildad kulturpublik.13 Uttrycken var krävande, i så måtto att de fordrade 
en viss förförståelse och ett kulturellt kapital. Samtidigt fanns en ”amatö-
ristisk position”, som drev demokratisering av kulturen genom att hävda 
allas skapande förmåga (genom uttrycken ”alla kan”, ”spela själv” etce-
tera). Detta överensstämmer väl med de demokratiska ideal under efter-
krigstiden som jag tidigare redogjort för, och som så tydligt påverkade färg-
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frågan. Båda dessa positioner fick efterhand under 1970-talet ge vika för 
en tredje och starkare ståndpunkt, som direkt kan översättas till arkitektu-
rens fält: ”den alternativa professionella positionen”. 14 Denna innebar att 
kulturella uttryck visserligen skulle ligga i alla medborgares intresse, men 
att ansvaret för formuleringen och gestaltningen av detta intresse låg på 
en professionell yrkeskår. För arkitekturens vidkommande handlade det 
om ett uppbrott från en funktionalistisk arkitekturdiskurs som stelnat i sin 
form och som inte längre hade något demokratiskt incitament. 1960- och 
1970-talets fokusering på färgen bidrog till att bryta fördämningarna och 
frigöra en ny diskussion. Samtidigt handlade det inte bara om att riva ner 
befintliga hierarkier och göra sig av med gamla auktoriteter, utan om att 
skapa andra auktoriteter och ny kontroll. Alla kunde inte välja och tycka 
om färg och färg kunde heller inte lämnas därhän på en kommersiell mark-
nad. Därför tog professionellt färgfolk från mitten av 1970-talet tillbaka ini-
tiativet att både formulera och gestalta folkets färg. 







the living wall    185

The living wall 
Colour and architecture in 1970s Sweden
Summary

The 1970s in Sweden saw a distinct change of attitude concerning colour 
in architecture. Instead of being a significant token in a broader popular 
movement with commercial overtones, colour, as the decade wore on, 
increasingly demanded a conscious approach in architecture. At the same 
time, the importance of colour for our communal surroundings became 
a more frequent topic of discussion, and the treatment of colour by 
architecture itself was palpably altered. A different relation was adopted 
to form and space, with considered, professional choices of colours 
proceeding, as a general rule, from strong primary colours, grey concrete 
and brick at the beginning of the decade to a lighter, more nuanced palette 
of pink and yellow towards the end of it.

Starting points, topics of enquiry, hypothesis
One general point of departure in this thesis is the study of colour in 
architecture as a cultural phenomenon, i.e. a phenomenon which is 
meaningful and which is articulated and interpreted in socially and 
historically constructed contexts. One assumption made is that the role 
and significance of colour are eminently amenable to interpretation in the 
sense of meaningful material, given that colour does not have a strictly 
functional or structural role in architecture. 

My aim is to cast light on the role and significance of colour in Swedish 
1970s architecture and to indicate relations between colour, architecture 
and society. The overarching question here is, what were the use, role 
and implications of colour in Swedish architecture during the 1970s? 
And, more specifically, how was the question of colour in architecture 
treated in the architectural discourse of the 1970s? What role was 
played in this discourse by the Anthroposophical perception of colour?

My hypothesis is that colour in architecture had a very definite 
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mission in 1970s Swedish society, through its inclusion in the rethink 
on how good architecture and surroundings should be designed so as 
to endow them with a new significance in people’s lives. The debate 
on architecture in the 1970s was very much concerned with managing 
the legacy of discussions in previous decades. During the 1960s, good 
architecture in professional contexts had meant design adapted to 
modes of production, the handling of large volumes, additive vocabulary 
and modular repetition. The reaction against this way of defining good 
architecture came out into the open during the 1970s, when the debate 
was informed by a will to solve problems that had been vividly portrayed 
by artists, authors and activists of various kinds during the 1960s. The 
construction of modern Sweden had given the architect’s profession 
authority and an important social mission, and so, naturally enough, 
there was an inclination to preserve this standing. When criticism of 
the social edifice which architecture had been so intimately bound up 
with just kept on growing, the architect was found numbered among 
those in the dock. The profession went through a crisis. When the veil 
dropped, exposing problems in the newly developed areas which had 
been geared to motorism and the construction industry, and when 
demolitions of historic buildings in towns and cities accelerated, the 
discussion eventually materialised which concerns us here, namely 
the discussion as to how a new and better milieu could be designed, 
brought to life and reinvested with meaning in people’s lives.  

Colour, field and discourse
At the beginning of the 1970s, colour in architecture was associated with 
various meanings, depending on the discourse. In building conservation, 
colour traditions and earlier methods and materials were broached as 
exemplary, not least for new building development. This was a part of 
harsh criticism levelled, also at grassroots level, against the hiatus which 
industrialised construction methods had entailed in skills and craft 
traditions. Socially committed artists underlined the role of art and colour 
for all and identified with a revolt against the prevailing scheme of urban 
development and its rational architecture. In the long run, though, training 
to create individual, expressive solutions unshackled by architecture and 
tradition could generate problems in the architectural context. More 
colour could in the public eye stand for opposition to expert rule and top-
down governance, but was also used in connection with protests against 
the demolition of historic buildings. Paint manufacturers and firms of 
painters in their turn perceived this need and formulated messages 
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attuned to it, e.g. in adverts carried by the professional journal Arkitektur. 
It is interesting that this kind of advertising so emphatically targeted 
Arkitektur readers. The advertising can be construed as an enormously 
articulate and, in the context, almost provocative element on the lines 
of Bourdieu’s descriptions of the conflicts which can rage in particular 
fields, as for example described in Bourdieu’s Sociology in Question, 1993.  
At the same time it is clear in this particular instance that the conflict 
in this form could not be waged in earnest – the columnists and senders 
behind the adverts in Arkitektur and the debating contributions to another 
professional journal, Målaren, lacked the habitus, i.e. the professional 
status, which would enable them to exert any appreciable influence on the 
field of architecture. Instead the criticism had an indirect impact, which 
ultimately opened up possibilities of continuing the discussion internally. 

Problems with newly constructed architecture, such as largeness 
of scale and lack of contact with history, beauty, variety and wealth of 
colour, were identified at the beginning of the 1970s. Response to them in 
the journal Arkitektur was, generally speaking, feeble between 1968 and 
1975. This was partly due to the difficulties involved in breaking through 
a hegemonic, modernist discourse in order to confront the problems 
seriously. The cautious climate of debate, in which, for example, a perceived 
phenomenon of the time such as colour was barely discussed at all, is one 
instance of the discursive constraints involved. The architectural discourse 
addressed pragmatic issues such as planning patterns, apartment mixes 
and traffic. The question of colour in architecture as part of the architect’s 
responsibilities, on the other hand, was a subject beyond the confines of 
what it was interesting or even possible to discuss.   

The Anthroposophical discourse on architecture, aimed at touching 
profound aspects of the human condition by means of colour, was entirely 
divorced at the beginning of the 1970s from the architectural discourse 
articulated, for example, in the journal Arkitektur. Gradually, however, the 
Anthroposophical perception of environment and colour impinged on the 
wider discourse. Parts of the Anthroposophical discourse were imported 
into a wider architectural discourse, of which they subsequently became 
a natural ingredient.

Structural colour effect
In the late 1960 and early 70s, the role of colour in relation to form in 
professionally recognised architecture was structurally conditioned, 
general and systematised. Colour choices could be based on strong 
primary colours, the motif and role of which were reiterated. Since colour 
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presented no challenge to the basic properties of architecture in terms 
of load-bearing and the load borne, spatial delimitation and structural 
assembly, this approach can be identified with the concept of structural 
colour effect. Design as a whole, on the other hand, could be given strong 
isolated effects in the form of colourful artistic decoration. Another role 
of colour in architecture was that of signposting – colour could assume 
a semantic function. It was used as “signage”, with different colours 
providing orientation in large areas and individual complexes. Colour 
here became a guide to different parts of a building, storeys and rooms 
with different functions. Surfaces could be given an overall sheen with no 
reference to the building tradition or the underlay, or else the technical 
and industrial (and also, paradoxically, the authentic and primitive) were 
underscored by leaving concrete surfaces “raw” in various ways, meaning 
that they were scratched, combed or allowed to retain the impressions 
made by shuttering, or else concrete and cement were, for example, 
included in façade sections with stone ballast exposed. Unrendered 
yellow or red brick was another important cladding material, but wood 
too was commonly used, not least for detached houses and other single-
family dwellings.   

This structural approach to colour in architecture is clearly apparent 
in one prime example, namely Garnisonen (1969–1972). The colours help 
to build up a structure of contrasting effects, with yellow, red, blue and 
green service installations standing out against a background of load-
bearing concrete. The paintwork of the Garnisonen installations, true to 
Structuralist principles, is intended to tie everything together, imitating 
the steady flow (of water, air or blood) in an organism. Grey concrete and 
the metal façade – the tonic chord of the structure – is tasked with firm, 
long-term action. Colour also forms part of a semantic signage system 
guiding the visitor to the right storey and right door. Generally speaking, 
colours indicating installations of different kinds also have a technical and 
semantic function. Strong, shiny colours were also meant to indicate those 
parts of the structure which were changeable and replaceable.

At the same time, the structural and semantic rules outlined above 
are broken by the colours being allowed to contribute to an artistic 
game. Oversized yellow air conditioning drums, for example, adorn the 
restaurant ceiling and the undulating sheen of Wallmark’s bright yellow 
wall partly defies rationality. Colours and shapes can in fact disarm 
technology – by creating a relaxed and childishly playful atmosphere, the 
system can be commented on, humanised and broken down. The colours, 
however, relate to the prevailing structure – they do not, as a general rule, 



the living wall    189

provide any spatial orientation. There are exceptions, though: artist Gösta 
Wallmark’s colour scheme for the Garnisonen office corridors was meant 
to create feelings of moving “in coloured light”.  

Garnisonen was criticised by its users, partly for its largeness of scale 
and lack of variety, but the building touches on an ideal of technological 
art, thereby contributing towards an international vogue of similar 
phenomena, albeit far more radical, such as works by Archigram, 
Centre Pompidou in Paris and Experiments in Art and Technology 
(E.A.T). Garnisonen aptly illustrates an intellectual content aimed for 
in professional contexts at the time, with colour effect underscoring 
the structure, and as such it is also intended to underscore consistence, 
authenticity and mechanical and mathematical rationality. In a word, 
Garnisonen is supremely representative of a hegemonic and professional 
view of architecture prevailing at this time – an aesthetic manifestation of 
systematic and collective urban development. 

anthroposophy in the 1970s
The energy and environment issue, the protracted war in Vietnam and 
the low state of the economy were important elements of the social crisis 
developing in the mid-1970s. There was a conspicuous note of pessimism 
in the debate, manifested by observations of general resignation and 
inaction. The situation could seem grim and menacing now that the 
policy of collective, large-scale solutions which had been so successful 
in the past was now running into serious problems. On the other hand, 
new opportunities could be sensed, for example in the interest aroused by 
alternative lifestyles, individualism and variation, not least in architecture. 
European Architectural Heritage Year 1975 marked a rallying of forces 
opposing demolition and the destruction of environment and city centres, 
at the same time bringing public and professional interest to bear on 
traditions and historic values.  

The “forgotten sides” of human existence, as they were termed in the 
1970s, are represented in Anthroposophy, which, through its colourful 
Centre at Järna, mainly the creation of architect Erik Asmussen and the 
artists Arne Klingborg and Fritz Fuchs, offered a cogent architecture 
or quality indicating a contrasting alternative to rational, systematised 
construction. One interpretation is that colour at Järna is permitted to 
be an artistic medium which, for all its palpability, is intended to fully 
interact with form so that the buildings will communicate a sculptural 
experience. Being among or inside the buildings becomes, in a manner 
of speaking, being inside the colour. In this way colour and form become 
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an integral whole and the effects are closely controlled. This is made 
possible by cogent planning of a secluded enclave out in the countryside, 
with one and the same client – moreover, a client insisting on continuity 
and on maintenance of the original colour ideas. Colour is perceived as 
interacting with form when the concept of structural colour effect has 
been supplemented by spatial orientation in the treatment of colour; this 
is a matter of space in colour, both interior and exterior, in relation to 
landscape and to the settlement as a whole.

Colour in Anthroposophy, e.g. at Järna, is strongly bound up with the 
attitude taken to colour during the early Modernism of the 1910s. A bid was 
then formulated for the emancipation of colour in a spiritual dimension 
through abstract (or, once the reality of colour was an accomplished fact, 
concrete) art. Rudolf Steiner, the founder of Anthroposophy, maintained 
that “concealed in colour is the very secret of bringing out the spiritual 
in form”. Steiner’s view of colour was based partly on Goethe’s theory of 
colour and Theosophy’s ideas of colour experience. These thoughts were 
in vogue during the 1970s, following the publication of many of Steiner’s 
books in Swedish. In many connections he propounded thoughts of colour 
as contributing to “the living wall”. A living wall, according to Steiner, did 
not serve as a barrier between separate rooms but implied a sculptural 
treatment of interior and exterior with concave and convex shapes and 
with no boundaries between roof and wall, bearing and borne, right, and 
left or up and down. Steiner’s living wall was modelled on the earth’s 
surface. The earth brings forth plants and trees, grown out of its surface 
as a consequence of meaningful life. The wall, similarly, Steiner argued, 
should live and impart psychological and spiritual values to the room. 
This effect was worked out through layer upon layer of translucent paint 
and engraved stained glass. 

Anthroposophy and the Järna Centre impacted on Swedish 
architectural and social debate in the 1970s for a number of reasons. One 
of them was the “green wave” and the strong environmentalist movement 
which, emphasising the forces of nature and man’s need to restore links 
with nature, found inspiration in the alternative lifestyle presented. The 
character of the Järna settlement and its gathering into a community also 
resembled notions of a struggle from grassroots level, in both town and 
country, with people spontaneously joining together in “neighbourhood” 
groups to protest and mobilise opinion against demolitions and the 
destruction of environment. The Anthroposophical perspective was seen 
as having a close affinity to the alternative grassroots movements, in that 
the initiative came from below. Anthroposophy also had its problems 
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with established Swedish society in several different fields, e.g. Waldorf 
schools, Healing Education and alternative medicine. 

Perceptions of Swedish society as existing in a spiritual vacuum were 
presumably capable of arousing a certain curiosity regarding the esoteric 
content of Anthroposophy. Alternatives in demand at the beginning of the 
1970s – dreams, the irrational and human – were there for the asking. These 
elements could challenge the image of society as a rational factory, or at 
least offer a supplement to it. The supplement could consist in creating 
the notion of the wholeness and integration that were felt to be lacking. 
The holistic idea of Anthroposophy, with so many aspects of the human 
condition represented, were therefore of interest to contemporaries. 
Where architecture was concerned, the balance was appreciated between 
the expressive and the modern in forms and colours and the traditional 
approach, e.g. in the craftsmanship of weatherboarded architecture and 
the effects of wood stains. This offered the synthesis which was viewed 
as being both rooted in the natural and agrarian landscape and forward-
looking. In short, Anthroposophy, its architecture and its perception of 
colour were looked on in Sweden as an appealing alternative. 

a spatial whole, light and “blond”
The attitude to colour in architecture gradually changed during the second 
half of the 1970s until, at the beginning of the 1980s, it came to be based 
on the idea of a composed, spatial whole. The method of colour treatment 
and design then implied a form of “from-the-inside” perspective, in which 
the embracing and harmonious, or alternatively controlling, wholeness of 
each room and environment constituted an objective for the treatment of 
colour. The gradual rediscovery of traditional pigments and façade colours 
played an important part in the endeavour to create harmonious colour 
scales for urban spaces while at the same time methodically interpreting 
treatments of colour characterising each epoch. Colour could be seen, 
for example, in marbling, which harked back to an earlier tradition of 
craftsmanship. Marbling and glazing paints could provide a holistic effect 
while at the same time imparting variety to surface finishes. In addition 
to sidelong glances at history, the intention underlying clearly articulate, 
representative illusory painting was the same. Without fragmenting the 
whole, it was to create variation and life in architecture. The colours 
generally preferred in the early 1980s were pale, light and “blond”, often 
pinks or yellow from the pigment tradition, composed in colour scales 
devoid of contrast and contrasting, in the interiors, with unpainted, 
“native” woods. The treatment of colour could well be historically 
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rooted, but above all it had to be harmonious, not vaunting itself but 
instead interacting with the structure. In outstanding cases the colour 
was emancipated from the underlay and created a spatial orientation, 
but the intention when designing the space was to create a wholeness in 
which colour did not rival the architecture but partnered it. Colours must 
not be obstreperous (motley). In other words, colour effect must not be 
independent of form but must instead be integrated into an architectural, 
structural whole, often with a spatial orientation.

Colour and history
Throughout the decade, red, brown and yellow plastic paints, for example, 
had been used on the detached housing developments, terrace houses 
and catalogue houses of the Million Homes Programmes with reference 
to tradition and history. Otherwise façades could, for example, also be of 
earthy, natural red or yellow brick. For interiors, but also for house fronts, 
the need for bright paint and more of it, e.g. bright green, yellow and 
orange, could be married to paints and patternings harking back to the 
image of tradition and history, e.g. when brown medallion wallpapers and 
brown-stained or varnished wood were chosen. There was a hankering 
here for expressions which could be associated with the “green wave” 
and the fashionable yearning for the traditional agrarian society, coupled 
with a quest for the natural, authentic and democratic. The “historic” 
colours were partly combined with pop colours which had sprung from 
the teenage revolt and psychedelic culture of the late 1960s.

Elements of the architectural discourse associating colour with history 
focused on a handful of themes. This, as has already been mentioned, 
concerned the rural traditional of building wooden houses, but it could 
also mean National Romanticism, early Modernism or the building 
development of the 1940s. Traditions associated with particular places 
were noted and pinned down, as for example with the façade colourings of 
the stone buildings of Stockholm and Göteborg (Gothenburg). In building 
conservation there was a growth of interest in reviving traditional methods 
and materials when renovating historic buildings, partly because the 
new, industrially manufactured plastic paints had caused a great deal of 
structural damage. The great and widespread interest in colour as history 
had already been captured by the paint manufacturers previously. Strong 
and, historically speaking, highly questionable tinned paints with plastic 
binder were universally and effectively launched, for example under such 
devices as “manor house yellow” and “cottage red”, at the same time as 
representatives of building conservation were struggling to publicise 
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harmful effects and alternatives, also with reference to new building 
development.

Parallel to the advancement of colour knowhow in building conservation, 
the garish plastic-based paints were condemned as unhistorical, ugly and, 
not least, structurally harmful to buildings. The common man’s need of 
history, however, had been identified, and intensive efforts were set in 
train to disseminate information and to support and implement the colour 
scheming of urban environments. 

grey and pink
Grey is the dominant colour of post-war architecture in terms of surface 
area. It was used to communicate the authenticity of the raw and untreated, 
but it was also made to represent what was rational and economical. The 
concrete of bridges, roads, flyovers, housing and institutions was grey, and 
so were the wallpapers of the new suburban flats. Grey was regarded as a 
neutral, rational colour, a colour signifying belief in the smooth-running 
machinery of society. Grey was part of a purposive beauty in which the 
inside was turned outwards and nothing, accordingly, was seen to be 
hidden, but rather everything realised. The colour grey accompanied and 
expressed an idea which belonged to technology and was chosen because 
it could signify a pure, industrial engineering product. That grey was there 
so as not to be there – the idea being that it should not be seen as a colour or 
cladding. Instead, grey should reveal and indicate the working structure 
– the actual machine – or, in other words, could be seen as the ideal 
architecture in the rhetoric of Functionalism. Underlying the structural 
thinking in the case of Garnisonen is a resounding tribute to technology 
and to the building as a machine in which the task of the concrete and 
the four primary colours is to contribute towards a sublimated aesthetic 
image of rationality. The shiny, strong primary colours or an orientation 
system can be seen as the “push buttons” or control panel of the machine. 
The neutral grey concrete and what, in Garnisonen’s case, was described 
as an “endless” façade of glass and dark, hard-anodised aluminium has 
a meaning which harks back to Modernism’s rational and theoretical 
thoughts of aesthetic precedence for the neutral colour of machinery. 

Grey was a background colour. It was to be democratic in the sense 
of being the same for everyone in a single principle which would be 
subordinated to and would highlight the colourful, collective, human 
activity in the room. Because it was so widespread, however, the opposite 
effect was produced, with grey concrete especially being liable to control 
and dominate a perpetual but nonetheless “faceless” existence. 
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Pink, which became increasingly common in architecture during the 
1980s, took on a completely different symbolic value which can be seen 
as harking back to the early 19th century. The spirit of mankind, visibly 
incarnate in pink, was an important depictive task for artists during the 
Romantic era. Hegel referred to Goethe when taking the view that the 
technique of staining the fleshy hue of pink, achieving perfect balance 
between the blue of the veins, the yellow of the skin and the redness 
of blood, was by far the portrait artist’s most vital accomplishment. By 
reproducing a perfect skin colour, man revealed his inner being, and 
spiritual expression could be transposed into art. Steiner, partly on the 
basis of Theosophy, held incarnate pink, “peach blossom colour”, to be 
one of the absolutely fundamental colours, alongside the antithesis of 
black and white and the colour green. In Anthroposophy, the colours 
of architecture had to be translucent. At Järna, which constituted an 
important alternative of this kind in the architectural debate of the 1970s, 
translucent pink occurs, for example, in the space of the Eurhythmics 
Rooms and in many more interiors. Greyish-pink interiors and wood-
yellow surfaces, but also pink wooden or rendered façades, are a hallmark 
of Carl Nyrén’s architecture at the beginning of the 1980s.  Pink facing 
brick was at the same time one of the most popular cladding materials 
among Swedish architects. 

Strong colours in the late 1960s and early 1970s ushered in a freer, 
more playful, optimistic but also more politically involved relationship 
with the grey wall (machinery and technology). When, in the mid-1970s, 
the notion of progress came to be widely questioned, partly on account of 
the destruction of environment, systemic errors and crisis, interest turned 
to focus on the individual and man, and on his need of tradition, identity, 
security and inward experiences. The need to express urban development 
and authenticity, the very definition of the concept of architecture, 
changed. Instead of aspiring to the collective social machine represented 
by the (machinery) grey of architecture, stress was gradually laid on the 
personal and individual – as expressed, for example, in the choice of pink 
(skin colour) to signify humanity. 

Dionysus in Årsta Torg – colour in popular vein
The concluding chapter presents viewpoints on the colour issue 
throughout the post-war history of Sweden. Here the findings in the 
present thesis are viewed in relation to my Licentiate thesis, Dionysus in 
Årsta Torg (Dionysos på Årsta torg – färgfrågan i svensk efterkrigsarkitektur, 
KTH, 2006), which addresses the period between 1945 and 1955. 
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During the 1940s, just as in the 1970s, the colour question had a very 
important bearing on relations between the professional élite and people 
in general. Colour became politically charged in the 1970s through the 
widespread opinion that everyone, regardless of their knowledge and 
experience, was capable of choosing and using colour for themselves. 
This development was rooted in a wider discourse in the name of 
democratisation and Marxism, which among other things was concerned 
with rejecting experts and authorities and asserting everyone’s capacity 
for participation and creativity. These thoughts sprang partly from the 
view of man’s innate urge to self-expression, free from academic “cultural” 
preconceptions. One way, then, of understanding the cultural importance 
of colour during the post-war era is by examining its political function in 
the 20th century democratisation process. 

Retrospectively, Årsta Torg (1947–1953), by the architects Erik and 
Tore Ahlsén, is an early instance of post-war architectural polychromy, 
tasked with activating the common man and encouraging him to lead an 
authentic life in accordance with a Marxist and existentialist discourse. 
The piazza was to resemble a market place on pre-industrial lines, 
with the independent colour effect of the polychrome façades not only 
referring to abstract and concrete contemporary art but also recalling 
the colours used by medieval pictorial artists. Inspired partly by the 
Danish artist Asger Jorn, the architects were out to achieve an art that 
was popular, spontaneous and original. Contemporary identification of 
the gap between active production and passive consumption, between the 
authentic and the bogus, was a starting point for the design. The artist 
Bror Marklund, a good friend of the Ahlsén brothers, created a sculpture 
entitled Gycklarna (The mountebanks) in his studio overlooking Årsta 
Torg. He chose to supplement the design of Årsta Torg with figures from 
the Italian Commedia dell´Arte. Harlequin is easily recognisable from his 
cap and chequered clothing. The commedia dell’arte is closely bound up 
with popular, traditional amusements. The Harlequin figure has a special 
function as the mocking, rebellious truth-teller, a heckler of the powers 
that be. Årsta Torg in all its wealth of colour can be construed as an Italian 
piazza for the people in “the theatre of life”. The genuinely popular, then, 
was a reminder of the pre-industrial epoch, e.g. as represented by the 
village community of agrarian society, but also as represented by notions 
of a medieval town with thriving crafts and deep-rooted traditions. 
Mumford, in his The Culture of Cities (1942), has the following to say 
about popular and medieval use of colour in architecture:  “[..] the colours 
of the image-makers, in oil, glass or polychrome wood, would dance in 
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reflection on the walls, even as the shadows quivered like sprays of lilac on 
the façades and the traceries of the more richly carved buildings.” At the 
same time, then as polychrome expression was rooted in a more ancient 
tradition, architecture was also to reaffirm Modernism and its territorial 
gains. Among other things, this meant striving to emancipate colour from 
structure. Expressions were to be anchored in a contemporaneousness in 
which both traditional and modern were included. 

In the Swedish debate towards the end of the 1940s, viewpoints 
were expressed as to how artists, authors and architects could involve 
themselves and their media in the fight against what was perceived as 
the menace of a false and passivising junk culture. A good popular culture 
could be nurtured into existence by society’s responsible élite, and in this 
way the seamy sides of industrial society could be warded off. In Årsta 
Torg the aim was for a bottom-up perspective and the architecture was to 
be designed to galvanise the common man into an active life in the society 
of others. The aim was expressly political. The architecture, with its 
unusually patterned polychromy, was to break accustomed mindsets. Play 
and the theatre, therefore, were important ingredients of the architectural 
milieu. In this connection, what had been pinned down was not very 
highly esteemed intellectually or academically.  Instead the thing was to 
make contact with a genuine urge to intuitive creativity approaching that 
of the child, country folk or the craftsman. Architecture expresses this 
argument, but at the end of the day it was the professionally recognised 
architects who made the decisions and were in charge of designing the 
piazza. Architects and artists in the 1940s were viewed as the self-evident 
professional élite, capable of creating popular expression in the people’s 
stead. But the endeavour with Årsta Torg was, in the long term and in 
keeping with Jorn’s and Marxist thinking, to leave the colour issue to 
the common man. Knowledge would then come of itself – all one had to 
do was make contact with it. Security was perceived as consisting in a 
common, all-embracing, global, popular and original culture. Polychrome 
expressions could be authentic, they must come from the people and they 
were secreted within each individual, lying latent within until given a 
natural opportunity of realisation. Inspiration for this expression could 
also be found in contemporary “banalities and tastelessness” (as Jorn 
put it), e.g. in spontaneously executed adornments, colourful signage and 
the “coloured weeklies”. Jorn argued that in art, cotton was as precious 
as marble. Hierarchies would tumble. In Årsta Torg this thinking was 
expressed, for example, through a transboundary relation to choices 
of materials. Walls were covered with parquet flooring, reinforcement 
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netting was used in stair rails, and painted colour was equated with the use 
of marble. The 1970s bid for authenticity can also be viewed in connection 
with the rediscovery of the traditional pigments and painting methods 
inspired by marbling and graining of the earlier building stock, and with 
the “green wave” and massive environmentalist commitment. The 1940s 
and 1970s are visibly united in a quest for the vernacular and natural in 
opposition to the power behind an authoritarian, approved taste. 

My hypothesis in the thesis was that colour in architecture acquired a 
very special task in Swedish society of the 1970s by being included in the 
reformulation of how good architecture and habitats should be designed 
in order to acquire a new significance in people’s lives. We may conclude 
by noting that the role of colour in architecture was activated during 
the 1970s and that the interpretation of its many meanings tenders a 
manifold picture of this process. Social pressure from every quarter, 
calling for beauty, history and more colour in settlement, gradually had 
consequences, and the process came to be characterised by reflection 
followed by a reformulation of content. In this process one can see how 
the architectural discourse was partly emancipated from the mainstream 
of social discourse, which can be perceived as a deliberate strategy for 
addressing and controlling new problems and issues. As regards the 
definition of “good” architecture and its potential significance, colour 
played a vital role as bridge or as battering ram. 

From the people’s colour to colour people
As the historian Johan Bergman has shown, during the 1960s and 1970s 
the issue of cultural democracy became increasingly professionalised 
in the cultural fields of drama, music and textile art. Something of the 
kind is also observable in the field of architecture, especially as regards 
the phenomenon of colour in architecture. In debates on cultural 
democracy in the 1960s and 1970s there was an “established position” 
which meant a body of professionals working for a similarly professional 
and educated cultural public. The expressions were exacting, insofar 
as they required a certain prior understanding and cultural capital. At 
the same time there was an “amateurish position” which pressed for 
the democratisation of culture by asserting everyone’s creative capacity 
(through the expressions “everyone can”, “play yourself” etc.). This tallies 
closely with the post-war democratic ideals which I have already passed 
in review and which so clearly impacted on the colour issue. During 
the 1970s both these positions had to give way to a third and stronger 
standpoint which is directly translatable to the field of architecture: “the 
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alternative professional position”. This implied that cultural expressions 
should indeed be in the interests of all citizens, but that responsibility 
for the formulation and articulation of this interest rested with a body 
of professionals. Where architecture was concerned, this meant breaking 
with a Functionalist architectural discourse which had ossified and no 
longer had any democratic incentive. The focus of the 1960s and 1970s on 
colour helped to breach the dams and unleash a new discussion. At the 
same time, this was not only a matter of tearing down existing hierarchies 
and getting rid of old authorities, but of creating other authorities and 
a new control. Not everyone could choose and opine about colour, nor 
could colour be left at the mercy of a commercial market. And so, from the 
1970s onwards, professional colour people recaptured the initiative in both 
formulating and articulating the people’s colour.  
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