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Inledning  
 

 
I vår moderna arkitektur är det lätt, även för en icke facktränad, att konstatera 
två riktlinjer, en som ansluter sig till den aristokratiska svenska arkitekturen från 
storhetstiden och en som bygger vidare på traditioner från nyklassisk arkitektur. 
[…] Båda innebära med sin avsiktliga enkelhet en bestämd reaktion mot det 
grannare smakideal som hos oss firat sina triumfer i Bobergs skapelser. 

      

        

    Karl Asplund, 1916 

Introduktion  

Arkitekturen under 1900-talets första decennier har karaktäriserats som en rörelse 

mellan tradition och modernitet, det vill säga en brytningstid mellan det gamla 

och det nya.1 Detta gällde förstås inte bara för arkitekturen, utan i olika grad för i 

stort sett alla samhällsområden. I sin anmälan av Liljevalchs konsthall med 

anledning av dess öppnande fångar kritikern Karl Asplund också det dilemma 

som alla brytningstider innebär, nämligen att hantera både det gamla – tradition – 

och det nya – modernitet. Han pekar ut vad som utmärker den moderna 

arkitekturen och hur vi ska förstå användningen av den. Nyklassicistisk arkitektur 

var en inspirationskälla för en arkitektur som med enkelheten som central 

egenskap utgjorde ett avståndstagande från det gamla ’smakidealet’. Som den 

första betydande ”officiella representant[en]” för denna nya tidsstil och därmed 

en ”betydande tilldragelse i vår arkitekturhistoria” pekar Karl Asplund ut 

Liljevalchs konsthall.2 Samma aspekter – klassicism som inspiration i den 

moderna samtiden – finns också i konsthistorikern Johnny Roosvals anmälan av 

samma byggnad som han, kort och koncist, beskriver med orden ”modern 

klassicism”.3  

Karl Asplunds och Johnny Roosvals beskrivningar kan ses som representativa för 

tidens arkitekturdiskussion. Referenser till klassisk historisk arkitektur med det 

                                                
1 Se exempelvis Eriksson, Eva, Mellan tradition och modernitet, 2000. 
2 Asplund, Karl, ”Den nya konsthallens första dag”, Dagens Nyheter, 2.3.1916. Karl 
Asplund var bl.a. konsthistoriker och konstkritiker i DN och SvD.  
3 Roosval, Johnny, ”Liljewalchs konsthall. En blick på arkitekten Bergstens verk”, 
Aftonbladet, 29.2.1916. Johnny Roosval (1879–1965) var konsthistoriker och från 1918 
professor i konsthistoria vid Stockholms högskola.  
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gemensamma idealet av enkelhet kom under de följande åren att prägla den 

svenska arkitekturen och kan ses som en bred föreställningsram av idéer och ideal 

inom vilken arkitekternas olika gestaltningar formades. I denna föreställningsram, 

som samtidigt utgjorde en tydlig reaktion mot det tidigare smakidealet, ingick 

också enhetlighet och klarhet. Att den klassiska historiska arkitekturen kom att 

tjäna som utgångspunkt och inspirationskälla för den nya arkitekturen hängde 

samman med att det var där man såg de eftersträvade idealen förverkligade. Hur 

de historiska referenserna skulle användas i den moderna arkitekturen hade 

formulerats 1913 av arkitekten Elis Benckert, som skrev att det snarare var det 

”klassiska i konstruktion och materialbehandling” och inte ”klassiska 

stilscheman” som skulle studeras.4 Detta tydliga intresse för den historiska 

arkitekturen, som vi kan se som en ’historisk vändning’, handlade således inte om 

att återskapa historiska stilscheman utan om att identifiera drag och former som 

skulle kunna tjäna som inspiration eller förebilder för den fortsatta utvecklingen 

av den moderna arkitekturen. I en överblick över de närmast föregående 

decenniernas arkitektur formulerade arkitekten Torben Grut detta tydligt när han 

i början av tjugotalet skrev om ”en strävan att till modernt brukbar 

byggnadskonst … omsmälta svenska byggnadsminnen från de historiska 

perioderna”.5 Det handlade således om en förnyelseprocess som skulle gestaltas 

med formerna från historien och som inte uteslöt, utan innefattade, utveckling. 

En särskild roll i detta sökande tillföll klassicismen, som tycktes erbjuda ett 

lämpligt svar på samtidens frågor – ett svar som dessutom möjliggjorde en 

mångfald av variationer. 

 

De utgångspunkter som yttrandena från Karl Asplund, Elis Benckert och Torben 

Grut här illustrerar var del av en bredare europeisk strömning inom arkitekturen. 

Karl Asplund konstaterade att den nya ”tidsstilen” hade formats särskilt i 

”kontakt med rent modern utländsk stil, framför allt den tyska” och nämner 

arkitekterna Peter Behrens och Heinrich Tessenow som företrädare för ”den 

moderna strävan efter storhet och enkelhet”.6 Tankar om en förnyelse av 

arkitekturen genom användningen av klassiska historiska referenser förekom 

förutom hos dessa två tyska arkitekter även hos en rad andra europeiska 

arkitekter.  

 

                                                
4 Benckert, Elis, ”Ett hem på Djursholm”, Ord och Bild, 1912, s. 216.  
5 Grut, Torben, ”Sveriges nyare arkitektur”, Byggnadsvärlden, 1923, s. 302. 
6 Asplund, Karl, ”Den nya konsthallens första dag”, Dagens Nyheter, 2.3.1916. 
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Arkitekturens omprövning och de förändrade idealen var inte en enskild 

företeelse utan kan ses i ljuset av den tidsanda som rådde under förra seklets 

tidiga decennier, då etablerade ideal, värderingar och auktoriteter utmanades och 

förkastades på en lång rad områden. Åren 1910–30 var en period som på ett 

övergripande plan, både i Sverige och internationellt, präglades av omvälvande 

politiska och sociala förändringar och därmed av osäkerhet. Perioden kan också 

beskrivas som präglad av parallella moderniseringsprocesser som industrialisering, 

urbanisering, demokratisering och masskonsumtion.7 Dessa förhållanden 

påverkade på olika sätt samtliga samhällsområden och därmed också arkitekturen. 

Även byggnadsuppgifterna präglades av dessa moderniseringsprocesser – staden 

byggdes ut och det fanns ett växande behov av industribyggnader. Den osäkerhet 

som präglade det svenska samhället under perioden handlade i stor utsträckning 

om den politiska utvecklingen. Sverige var under det tidiga 1900-talet alltjämt ett 

utpräglat klassamhälle, där en liten konservativ ämbetsmannaelit såg sina 

privilegier hotade av företeelser som den växande arbetarrörelsen och de allt 

starkare kraven på allmän och lika rösträtt. Enkelt uttryckt kan man säga att 

osäkerheten grundade sig i en insikt om att gamla etablerade mönster och ideal 

inte längre fungerade – de uppfattades i stället som problem, vilket i sin tur 

krävde både omprövning och i slutänden nya lösningar. Med sitt avståndstagande 

från den tidigare arkitekturen och formulerandet av nya ideal bekräftade Karl 

Asplund denna omprövning inom arkitekturen. Den ’lösning’ som Karl Asplund 

och arkitekterna pekade ut var den historiska vändningen med tydliga 

klassicistiska inslag – den klassicistiska vändningen – som alltså kan ses som just 

ett sätt eller en strategi för att lösa de uppfattade problemen.  

 

Jag har här valt att fokusera på det som Karl Asplund betecknar som en 

eftersträvansvärd enkelhet i kombination med klassiska historiska referenser i 

samtidens arkitektur. Bearbetningen av dessa historiska referenser kunde ta sig 

många olika uttryck, vilket illustreras väl av de tre byggnader som behandlas i 

avhandlingen – Liljevalchs konsthall, Kanslihuset och Kungstornen i Stockholm. 

 

                                                
7 Efter Degele, Nina & Dries, Christian, Modernisierungstheorie, 2005, s. 16 f.  
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Syfte och urval 

Syfte 

Den svenska arkitekturen från perioden 1910–1930 kan beskrivas, betraktas, 

analyseras och tolkas ur många olika perspektiv. Detta visar inte minst Eva 

Erikssons breda och omfattande översikt, Mellan tradition och modernitet (2000). I 

stället för en bred ansats med en mångfald av byggnader och byggnadstyper har 

jag valt en mer begränsad ansats med ett mindre antal byggnader och 

byggnadstyper.  

 

Mitt främsta syfte är att studera hur och på vilket sätt arkitekterna i mitt urval av 

byggnader förhöll sig till och använde sig av det vi kan kalla ledstjärnor i den 

breda föreställningsramen av idéer och ideal. Ett andra syfte är att ingående 

studera och beskriva tre byggnader som visserligen är välkända men som hittills 

inte blivit föremål för ett mer systematiskt forskningsintresse. Ett tredje syfte är 

att betrakta byggnaderna i en bredare svensk samhällskontext.  

 

 

Urval 

De tre byggnader som jag har valt att studera är Liljevalchs konsthall, Kanslihuset 

och Kungstornen i Stockholm. Byggnaderna är uppförda vid olika tidpunkter 

under perioden 1910–30 och täcker därmed in hela den aktuella perioden. De 

representerar olika byggnadstyper och kan sägas spegla bredden i den 

arkitektoniska gestaltningen av tidens ideal. Var och en av byggnaderna 

aktualiserar antingen genom sitt program eller genom sin utformning (eller 

genom bådadera) också kontexter som är karaktäristiska för perioden och som 

speglar olika moderniseringsprocesser och förändringar i samtiden. Konsthallen, 

som ritades av Carl Bergsten och som öppnades 1916, representerade inte ett 

traditionellt museiprogram. Här tematiseras dessutom industriarkitekturen och 

industrins betydelse under 1910-talet. I Kanslihuset, som ritades av Gustaf Clason 

och Wolter Gahn och som stod helt färdigt 1937, tematiseras den samtida 

politiska situationen, som präglades av en konflikt mellan å ena sidan den gamla 

ämbetsmannastaten och monarkin och å andra sidan den framväxande 

parlamentariska demokratin. Det blev en byggnad för den politiska makten där 

den mest betydelsefulla politiska förändringen, det demokratiska genombrottet, 

tonades ner. I Kungstornen, som ritades av Sven Wallander och Ivar Callmander 



5 

 

och som färdigställdes 1923 respektive 1925, tematiseras ett kommersiellt 

program. De båda höghusen representerar en i hela Europa under 1900-talets 

första decennier omdiskuterad byggnadstyp med kopplingar till 1920-talets 

kulturliv, som påverkades av ett växande inflytande från populärkultur. 

För arkitekterna utgjorde dessa program och samtidens förändringar 

både inspiration och utgångspunkter, som dessutom krävde mer eller mindre 

tydliga ställningstaganden och positioneringar i den samtida diskussionen.  

 

 

 

Teori – den klassicistiska vändningen  

Klassicismen kom att bli ett dominerande uttryckssätt under den aktuella 

perioden och arkitekturen betecknades i samtiden som en ”modern klassicistisk 

stil” eller ”nyklassicism” – i den senare forskningen som ”tjugotalsklassicism”.8 

Att en vändning mot klassicism kunde ses som ett lämpligt svar på samtidens 

frågor kan också förstås i relation till den redan befintliga trenden mot 

abstraktion, reduktion och serialitet.  

 

Det samspel mellan historiska referenser i skapandet av ’det moderna’ som 

exempelvis Karl Asplund, Torben Grut och Elis Benckert beskriver löper som en 

röd tråd genom receptionen av den aktuella arkitekturen.9 Och försöken att 

karaktärisera, förklara eller namnge det som till synes hände i ett glapp mellan det 

etablerade sekelskiftets stilpluralism, nationalromantiken och 

Stockholmsutställningens modernism resulterade i beteckningar som 

”bindestreck” eller ”intermezzo”.10 Senare, under den förnyade 

                                                
8 Som en ”modern klassicistisk stil” beskrev Johnny Roosval Liljevalchs konsthall. 
”Liljewalchs konsthall. En blick på arkitekten Bergstens verk”, Aftonbladet, 29.2.1916. 1922 
konstaterade Axel L. Romdahl att ”vi äro åter inne i en nyklassisk tid”. ”'Kolonner, vad 
gören I’?”, Byggnadsvärlden, 1922, s. 61. Gunnar Leche skrev om ”upplivandet av 
nyklassicismen”. ”Arkitektursymbolik”, Byggnadsvärlden, 1922, s. 121. Begreppet 
tjugotalsklassicism introducerades av Sven Silow i artikeln ”Tjugotalsklassicism i svensk 
arkitektur”, Att bo, 1951, s. 85. 
9 Även inom forskningen om periodens kulturhistoria i allmänhet är ’kampen’ mellan ’det 
traditionella’ och ’det moderna’ närvarande – se exempelvis Alm, Martin, Americanitis, 
2001; Hansson, Jonas, Humanismens kris, 1999, Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider, 
2001. 
10 Paulsson, Gregor, ”Stilepok utan morgondag”, Fataburen, 1968, s. 110; Silow, Sven, 
”Tjugotalsklassicism i svensk arkitektur”, Att bo, 1951.  
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uppmärksamheten för perioden på 1980-talet, framhöll receptionen i stället 

arkitekturens kvalitéer och gav därmed periodens arkitektur ett starkare egenvärde 

än vad exempelvis beteckningen intermezzo implicerar.  

 

Arkitekturhistorikern Ulrich Maximilian Schumann betraktar den aktuella 

periodens arkitektur utifrån utgångspunkten att ’traditionen’ kan bära upp och 

vara en del av en modernisering. Man kan se detta som ett alternativt sätt att 

förhålla sig till ’tradition’ i ett av modernisering präglat sammanhang, varvid 

’tradition’ enbart ses som ett uttryck för en kritiserande hållning eller ett 

alternativ. Schumann baserar sitt resonemang på sociologen Shmuel Noah 

Eisenstadts forskning, där tradition och modernitet inte nödvändigtvis ses som 

varandras motsatser utan snarare som komplementära element – ett ”både och”. I 

moderniseringsprocesser kan ”traditioner bevaras och ’traditionalismer’ sättas i 

gång som bidrar till samhällens stabilisering och funktion och visar sig i detta vara 

moderniserande”.11 De ”traditionalismer” som Schumann och Eisenstadt 

beskriver kan således både kritisera moderniseringen och bidra till den.12 

Eisenstadt menar också att vi kan se traditioner som ”reservoarer” som utnyttjas 

av eliterna i moderniseringstider för att hantera nya problem i anslutning till 

skapandet av nya sociala och kulturella ordningar.13 Schumann pekar på ett 

”reflexivt” och ett ”speglande moment” i det han kallar för ”traditionalism” – det 

finns en relation till ’traditionen’ men i denna relation finns en ”distans”.14 Det är 

detta som karaktäriserar den aktuella arkitekturen. Den blir en del av 

moderniteten samtidigt som den skiljer sig från en modernitet som innebär ett 

förkastande av traditioner.  

 

Om vi vidgar perspektivet, skulle vi också kunna beteckna den svenska 

arkitekturen som en variation av periodens många receptioner av det klassiska 

formspråket, den antika konsten eller mytologin – de Chiricos måleri, Prokofjevs 

’klassiska symfoni’ och myten om Orpheus på musikteaterscenen är bara några 

                                                
11 Efter Schumann, Ulrich Maximilian, ”Territorien traditionalistischen Bauens”, i 
Krauskopf, Kai, Lippert, Hans-Georg & Zaschke, Kerstin (red.), Konzepte einer antimodernen 
Moderne in Deutschland von 1920 bis 1960, 2009, s. 62. 
12 Ibid. 
13 Eisenstadt, Shmuel Noah, Tradition, Wandel und Modernität, 1979, s. 352.  
14 Schumann, Ulrich Maximilian, ”Territorien traditionalistischen Bauens”, i Krauskopf, 
Kai, Lippert, Hans-Georg & Zaschke, Kerstin (red.), Konzepte einer antimodernen Moderne in 
Deutschland von 1920 bis 1960, 2009, s. 44.  
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exempel på behandlingen av antika teman i den samtida europeiska kulturen.15 

Klassicismen är emellertid ett svårfångat och mångtydigt fenomen som handlar 

om relationer mellan nutid och dåtid, om tradition (både i betydelsen överföring 

och i betydelsen konvention) och om förståelse, reception (om)tolkning, 

omformning. I betraktandet av klassicismen i arkitekturen kan man varsebli de 

egenskaper som tillskrivits den som stil. Ur ett vidare perspektiv kan man se 

klassicismen som ett förhållningssätt som interagerar med det förflutna utifrån 

egna, samtida förutsättningar. Ett sådant betraktelsesätt kan utgöra en 

utgångspunkt för att betrakta, som i det här fallet, den arkitektoniska klassicismen 

som en del av sin samtid. 

 

I boken The Classical Language of Architecture (1963) börjar John Summerson sin 

presentation av klassicism i arkitekturen med en beskrivning av två av de många 

möjliga betydelser av begreppet ’klassisk’ som är relevanta för arkitekturen. Den 

första betydelsen syftar på arkitektoniska former. ”En klassisk byggnad” är enligt 

Summerson ”en byggnad där de dekorativa elementen direkt eller indirekt går 

tillbaka till den … klassiska världens arkitekturvokabulär”.16 Den andra 

betydelsen, som handlar om ”den klassicistiska arkitekturens väsen”, beskriver 

han som mer svårfangad: ”… en flyktig och abstrakt företeelse helt ogripbar för 

oss”.17 Summerson tar upp harmoni och proportion som något som tydligt kan 

hänföras till denna kategori och som har ansetts utmärkande för ’klassisk 

arkitektur’ och lämnar med detta denna aspekt. Även filologen James Porter 

menar att klassicism innebär åberopandet av olika ideal. De föreställningar som 

finns om ’det klassiska’ bottnar i huvudsak i det ’klassiska idealet’, en idé om 

skönhet och renhet i det klassiska som vanligen förknippas med Winckelmann. 

Det ’klassiska’ förefaller ha ett estetiskt ’mervärde’ och kan förknippas med ett 

antal egenskaper: 

                                                
15 Om de Chirico se exempelvis utställningskatalogen On Classic Ground, Picasso, Léger, de 
Chirico and the New Classicism 1910–1930, Tate Gallery, 1990. Prokofjev, Klassisk symfoni, 
D-dur, op. 25, 1917; Orpheus und Euridike tonsattes bl.a. av Krenek, Kassel 1926 och 
Milhaud, Les Malheurs d’Orphée, Brüssel, 1925. Om det tidiga 1900-talets klassicism inom 
konstmusiken se Boehm, Gottfried, ”Eine andere Moderne” i Canto d’amore, 1996; 
Tegethoff, Wolfgang, ”Vom modernen Klassizismus zur klassischen Moderne”, i Canto 
d’amore, 1996; Danuser, Hermann, ”Einleitung”, och Forster, Kurt W., ”Was ist 
klassizistisch an der modernen, was modern an der klassizistischen Architektur unseres 
Jahrhunderts?”, i Die klassizistische Moderne in der Musik des 20. Jahrhunderts, 1996.   
16 Summerson, John, Arkitekturens klassiska språk, 1968, [1963], s. 9 f.  
17 Ibid. 
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”... intellectual excellence or perfection, whether of style, content, or attitude, 

often modelled on phenomena from classical antiquity … and felt to exhibit 

qualities of measure, restraint, and order, in addition to clarity, simplicity, … 

harmony and the like.”18 

 

’Det klassiska’ tillskrivs således en svårdefinierad karaktär, kopplad till höga 

värderingar. I just detta ser Porter dess styrka: ”Det är här idealen hämtar kraft, 

ideologisk kraft: idealen ställer krav på att konsensus ska råda, samt ger sken av så 

verkligen sker, vilket i sin tur maskerar osäkerhet … och skillnader”.19 Porter 

föreslår en ”symptomatisk läsning” av klassicismen. Enligt detta synsätt bör man 

inte fokusera på de egenskaper som tillskrivs klassicismen utan på ”att identifiera 

de problem som användandet av klassicismen syftade till att lösa”.20 Det förflutna 

bör enligt Porter inte ses som något som den aktuella klassicismen ska underkasta 

sig eller tjäna. Snarare används, manipuleras och förhandlas det med det 

förflutna.21 Det intressanta i en klassicism är ”hur betydelserna skapades och 

återskapades, hur de togs emot, institutionaliserades och… utmanades”.22 Det 

som är intressant är ”att utforska hur något som anses eller ansågs vara ’klassiskt’ 

har interagerat med sin egen idétradition och de förändrade omgivningarna”.23 En 

klassicism intar, enligt Porter, ”strategiska identiteter för att manipulera och 

förhandla med det förflutna, snarare än att tjäna det”.24 Klassicism antas således 

ikläda sig formen av en identitet för att möta ett specifikt problem i en specifik 

historisk situation.25 

                                                
18 Porter, James I., “Introduction”, i Porter, James I. (red.), Classical pasts, 2006, s. 14. 
Åsikten att det handlade om just ideal fanns redan på 1800-talet och företräddes av 
exempelvis Anselm Feuerbach, som kallade Apollon i Vatikanen ”ein leeres 
Phantasiegebilde”, och Nietzsche, som uttryckte sig så här: ”One imitates something that 
is purely chimerical, and chases after a wonderland that never existed. [...] Gradually, the 
whole of ancient Greece was made into an object worthy of Don Quixote.” Citat efter 
Porter, s. 27.  
19 Porter, James I., “Introduction”, i Porter, James I. (red.), Classical pasts, 2006, s. 10.  
20 Ibid., s. 48. I artikeln undersöker Porter i huvudsak vad det är som låter oss beteckna 
något som ’klassicistiskt’. Porter skriver bl.a. att uppfattningen om det som har betecknats 
som ’klassiskt’ består av en mängd ofta oformulerade föreställningar om ett ’klassiskt 
ideal’. 
21 Porter, James I., “Introduction”, i Porter, James I. (red.), Classical pasts, 2006, s. 48. 
22 Ibid., s. 19. Se även Voßkamp, Wilhelm, ”Normativität und Historizität europäischer 
Klassiken”, Klassik im Vergleich, Normativität und Historizität europäischer Klassiken, 1990. s. 5–
8. 
23 Beard and Henderson, Classical Art: From Greece to Rome, 2001 s. 74, efter Porter, s. 19.  
24 Porter, James I., “Introduction”, i Porter, James I. (red.), Classical pasts, 2006, s. 48.  
25 Ibid., s. 47 f.  
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Metod och källor 

Metod 

Som ett led i att uppfylla mina syften presenteras ingående beskrivningar av de 

valda byggnaderna med särskilt fokus på de historiska referenserna. Här har jag 

inspirerats av Sigrid Hofer, som i sin studie av den tyska arkitekturen under 

perioden 1900–1918 undersöker till vilka ”förebilder” dåtidens arkitekter 

anknöt.26 Jag har emellertid valt begreppet ’referenser’ som är mer neutralt och 

inte lika värdeladdat. En tyngdpunkt ligger på byggnadernas fasader och 

samspelet med omgivningen. Dessa beskrivningar utgör grunden för de fortsatta 

analyserna. Förutom beskrivningar av de färdiga byggnaderna presenteras också 

planeringsprocessen (inklusive tävlingarna) liksom receptionen av de färdigställda 

byggnaderna. De byggnadsspecifika samhällkontexterna presenteras och 

analyseras i varierande grad i anslutning till de övriga delmomenten.  

 

Efter de inledande beskrivningarna analyserar jag hur de historiska referenserna 

och idealet om enkelhet har hanterats i var och en av byggnaderna (inklusive de 

olika delmomenten). Vad beträffar de historiska referenserna analyseras dessa 

med avseende på vilken typ, period och användning, med andra ord analyseras 

det historiska formspråket. Att betrakta användningen av det historiska 

formspråket kan innebära att se hur olika historiska sammanhang 

uppmärksammades, hur dessa användes och samspelade eller interagerade med 

övriga byggnadselement.  

 

Det är från litteraturvetaren Dubravka Oraić Tolić som jag har fått inspiration till 

analysen av hur de historiska referenserna används. 27 Enligt Tolić kan vi placera 

användandet av väletablerade och välkända former på en skala mellan två 

ytterligheter, där den ena ytterligheten representeras av ett mer konventionellt, 

imiterande eller citerande förhållningssätt, medan den andra utgörs av ett mer 

okonventionellt och kreativt, nyskapande förhållningssätt. Det första 

förhållningssättet är snarast epigonalt, där sker ett ”automatiskt igenkännande” av 

det citerade. Det andra förhållningssättet är snarare en form av Verfremdung 

(främmandegörande) som tillåter oss att etablera ett nytt synsätt på det historiska 

materialet.28 Utifrån denna utgångspunkt formulerar Tolić motsatspar som 

                                                
26 Hofer, Sigrid, Reformarchitektur, 2005, s. 14 och pasism. 
27 Oraić Tolić, Dubravka, Das Zitat in Literatur und Kunst, 1995 [1990]. 
28 Ibid., s. 20 f.  
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illustrerar respektive förhållningssätt med avseende på många olika aspekter – 

hon ställer exempelvis imiterande mot kreativ, konventionell mot nyskapande och 

så vidare.  

 

Grundläggande för citatrelationer är att något blir till objekt för det egna 

tillvägagångssättet – en objektifierande gest äger rum. Detta kan ske i två 

riktningar – en där materialet i sig bestämmer tillvägagångssättet och en annan där 

tillvägagångssättet bestämmer över materialet. 29 Tolić ser i dessa tillvägagångssätt 

skilda inställningar till den kulturella traditionen. Det första sättet bekräftar och 

förstärker den kulturella traditionen samtidigt som den vidmakthåller och skapar 

en kulturell kanon, vilket innebär att fokus ligger på det förflutna. Det andra 

sättet sätter användarens mer eller mindre konventionella uppfattning i centrum 

och undergräver därmed en existerande kanon, vilket innebär att fokus ligger på 

framtiden. I den första typen står således representationen av ’det andra’ i 

centrum, medan det i den andra handlar om en presentation av ’det egna’, varvid 

citatet tjänar som utgångspunkt för den egna gestaltningen. Detta skulle också 

kunna beskrivas som två olika förhållningssätt som båda står i förhållande till en 

kulturell tradition, men där man i det ena fallet betraktar traditionen som en 

”skattkammare” från vilken man hämtar ett innehåll för avbildning, medan man i 

det andra fallet initierar en dialog med materialet.  

 

 

Källor 

En grundläggande källa vid studiet av byggnader är arkitekternas arkiv, som 

består av ritningar, skisser och i begränsad omfattning även andra handlingar. Ett 

byggnadsprojekt är emellertid inte enbart ett resultat av en enskild arkitekts 

arbete, utan byggnaden som ska uppföras i ett stadssammanhang diskuteras bland 

annat med beställaren och av olika myndigheter. I myndigheternas arkiv har jag 

således funnit material som har gjort att jag har kunnat följa diskussioner och 

beslutsfattande om byggnader samt myndigheternas kommunikation med 

arkitekterna. För att studera Liljevalchs konsthall har jag huvudsakligen använt 

mig av material från Carl Bergstens arkiv på Arkitekturmuseet. För att studera 

Kungstornen har jag använt mig av material från Byggnadskontorets, 

Byggnadsnämndens och Stadsplanenämndens arkiv i Stadsarkivet, 

Fastighetskontorets arkiv i Trafikverkets arkiv samt Byggnadsstyrelsens arkiv i 

                                                
29 Ibid. 
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Riksarkivet. För att studera Kanslihuset har jag använt mig av arkitekternas och 

Byggnadsstyrelsens arkiv.  

 

Även när det gäller facktidskrifter har jag använt mig av ett brett urval. 

Arkitektur/Byggmästaren var arkitekternas främsta facktidskrift och har en 

motsvarande dominant roll i forskningens reception av den svenska 

arkitekturhistorien. Utöver denna tidskrift har jag även använt mig av artiklar från 

tidskrifterna Byggnadstidningen och Byggnadsvärlden, två tidskrifter som snarare 

riktade sig till ingenjörer och byggmästare. Jag har vidare använt mig av 

arkitekturrelaterat material från olika dagstidningar. För den bredare diskussionen 

kring Kanslihuset har jag hämtat material från tidskrifterna Från Svenska 

Statsförvaltningen, Nordisk administrativt tidsskrift samt från offentligt tryck.30 

Biografiska uppgifter om arkitekterna belyses i generella termer, men dessa ges 

inte något särskilt utrymme i enlighet med mitt syfte.  

 

 

 

Tidigare forskning 

Den svenska arkitekturen från perioden 1910–1930 har huvudsakligen studerats i 

breda översikter eller i arkitektmonografier med koppling till perioden. Ett 

särskilt intresse för periodens arkitektur uppstod under det tidiga 1980-talet. En 

av de mest omfattande och inflytelserika översikterna är Eva Erikssons 

avhandling Mellan tradition och modernitet: Arkitektur och arkitekturdebatt 1900–1930 

(2000). Andra exempel på översikter är utställningskatalogen Nordisk klassicism 

(1982) och tidskriften Arkitekturs temanummer om 1920-talet från samma år. I 

Mellan tradition och modernitet ges en bred översikt över byggnader och diskussioner 

från den aktuella perioden. Fokus ligger på olika förhållningssätt till arkitektoniska 

traditioner och olika tolkningar av den arkitektoniska moderniteten. Här ingår 

även en betraktelse av det internationella sammanhanget med en redogörelse för 

arkitekturdebatten i flera europeiska länder och i USA. I Nordisk klassicism 

behandlas arkitekturen i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Här återfinns 

introduktioner till arkitekturen, korta presentationer av olika arkitekter och drygt 

                                                
30 Från Svenska Statsförvaltningen rapporterar om Kanslihuset mellan 1918 och 1929, då 
tidskriften upphörde. Efterföljande Medlemsblad för Statsförvaltningens tjänstemannaförening 
1930–32 och Tidskrift för den centrala statsförvaltningens tjänstemän 1933–44 tog inte upp 
frågan. I Nordisk administrativt tidsskrift finns två artiklar om Kanslihuset.  
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500 bilder på byggnader. I Arkitekturs temanummer behandlas exempelvis 

arkitekturens formspråk, arkitektoniska motiv och arkitektkårens 

professionalisering. Det har också författats ett antal arkitektmonografier med 

koppling till perioden. Bland de senaste finns Anders Bergströms avhandling 

Arkitekten Ivar Tengbom – byggnadskonst på klassisk grund (2001) och Peter Blundell 

Jones monografi Gunnar Asplund (2006). I Arkitekten Ivar Tengbom presenteras 

periodens arkitektur genom bland annat Enskilda Banken, Konserthuset och 

Tändstickspalatset. I Gunnar Asplund visas arkitektens olika tolkningar av 

klassicismen genom bland annat Villa Snellman, Skogskapellet och 

Stadsbiblioteket.  

 

De byggnader som står i centrum för mina studier är välkända representanter för 

dåtidens arkitektur, och de presenteras kort i de flesta översikter över svensk 

arkitektur. Samtidigt har de inte tidigare varit föremål för mer omfångsrika 

studier. Liljevalchs konsthall och Kungstornen behandlas översiktligt i var sitt 

avsnitt i den tidigare nämnda avhandlingen Mellan tradition och modernitet. När det 

gäller Kanslihuset har byggnadens äldre historia presenterats i exempelvis At förse 

riket.31 Processen som ledde till en ny byggnad presenteras kortfattat av Gösta 

Selling i Hur Gamla Stan överlevde, och själva Kanslihuset presenteras i Göran 

Schröders kapitel ”Regeringsbyggnaderna” i Att styra riket. 32  

 

Min inspiration till ansatsen att kombinera en ingående presentation av 

arkitekternas föreställningsram med ingående studier av enstaka arkitekters verk 

är Sigrid Hofers Reformarchitektur 1900–1918 (2005), som behandlar den dåtida 

arkitekturen i Tyskland.33 En liknande ansats finns även i Giorgio Pigafettas 

Architettura tradizionalista (2002).34  

 

 

 

                                                
31 Swedlund, Robert & Ehrensvärd, Ulla (red.), At förse Riket med beständige och prydlige 
Byggnader: Byggnadsstyrelsen och dess föregångare, 1969. 
32 Selling, Gösta, Hur Gamla stan överlevde: från ombyggnad till omvårdnad 1840–1940, 1973; 
Schröder, Göran, ”Regeringsbyggnaderna”, i Att styra riket: regeringskansliet 1840–1990, 
1990. 
33 Hofer, Sigrid, Reformarchitektur 1900–1918: Deutsche Baukünstler auf der Suche nach dem 
nationalen Stil, 2005. 
34 Pigafetta, Giorgio, Abbondandolo, Ilaria & Trisciuoglio, Marco, Architettura 
tradizionalista: Architetti, opere, teorie, 2002. 
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Disposition 

Efter denna inledning följer kapitel ett, som presenterar samtidens 

arkitekturdiskussion och sätter in den i en kulturell och internationell kontext. I 

kapitel två behandlas Liljevalchs konsthall, i kapitel tre Kanslihuset, i kapitel fyra 

Kungstornen och i ett avslutande kapitel förs en sammanfattande diskussion, där 

resultaten kopplas till studiens utgångspunkter och syften. Kapitlen där 

Liljevalchs konsthall och Kanslihuset står i centrum är uppbyggda på samma sätt 

– i båda fallen handlade gestaltningen i hög grad om att föra en dialog med den 

lokala historiska kontexten. Vid byggandet av Kungstornen var det däremot det 

framtidsvända som byggnadstypen höghus företrädde som stod i centrum. Detta 

kapitel är även något annorlunda till sin uppbyggnad, då det innehåller en bredare 

överblick över Kungstornens reception. Slutligen gör höghusens nära koppling till 

den samtida internationella diskussionen en kort utblick över denna meningsfull. 
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I. Arkitekturen och samtiden  

 

Den breda föreställningsramen 

Arkitekternas avståndstagande från sekelskiftets arkitektur, den ofta allmänt 

hållna kritiken och deras sökande efter gestaltningsalternativ kan betraktas i ett 

bredare – nationellt såväl som internationellt – sammanhang. Osäkerhet och 

förändring präglade 1900-talets första decennier på de flesta områden – kulturen, 

politiken och även ekonomin. Missnöje och skepsis var snarast generella samtida 

fenomen, både i Sverige och i övriga europeiska länder.35 Så här uttryckte 

författaren Robert Musil osäkerheten efter sekelskiftet:  

Ingen visste riktigt vad som befann sig i vardande, ingen kunde säga om det var 

en ny konst, en ny moral eller måhända en förskjutning i samhällslagren. […] 

Men överallt reste man sig för att bekämpa det gamla. […] De var så olika som 

gärna möjligt, och motsatserna i deras målsättning kunde inte vara större.36  

 

Det Musil och andra författare och skribenter skildrade var en uppbrottsstämning 

utan mål, en period av ekonomisk och politisk osäkerhet, som gav människor en 

känsla av rotlöshet och nervositet.37 Denna osäkerhet beskrivs ofta som en 

’kulturkris’ eller en ’moderniseringskris’, en kris som uppstod i spåren av de 

radikala förändringar som industrialisering, sekularisering och demokratisering 

medförde.38 Även populärkulturen och amerikanismen utmanade, särskilt under 

                                                
35 Sigrid Hofer anser att arkitekternas allmänt hållna kritik mycket väl kan tolkas som 
riktad lika mycket mot allmänna förhållanden som mot själva arkitekturen. Hofer, Sigrid, 
Reformarchitektur 1900–1918: Deutsche Baukünstler auf der Suche nach dem nationalen Stil, 2005, 
s. 17 och passim.  
36 Musil, Robert, Mannen utan egenskaper, 1998 [Der Mann ohne Eigenschaften, 1930], s. 62.  
37 För en bred bild av periodens kulturella situation se exempelvis Radkau, Joachim, Das 
Zeitalter der Nervosität; Bollenbeck, Georg, Bildung und Kultur, 1994; Kern, Stephen, The 
Culture of Time and Space, 1983. En klassiker om samtidens kultur är Willet, John, The new 
sobriety, 1978. Periodens svenska kulturhistoria behandlas i exempelvis Hansson, Jonas, 
Humanismens kris, 1999; Kylhammar, Martin, Den okände Sten Selander, 1990 och 
Kylhammar, Martin, Frejdiga framstegsmän och visionära världsmedborgare, 1994.  
38 Hansson, Jonas, Humanismens kris, 1999, s. 109, 20, 158, 112, 208 och passim. På s. 109 
ff. ger Hansson flera exempel på konstateranden av en kulturkris i 1900-talets början. Om 
kulturkrisen se även Ringer, Fritz, The Decline of the German Mandarins, 1969; Bollenbeck, 
Georg, Bildung und Kultur, 1994. Även Sigrid Hofer anser att det är viktigt att beakta den 
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1920-talet, den etablerade kulturen.39 Perioden har beskrivits som särskilt 

omvälvande för bildningseliten, som förlorade sin tidigare betydelsefulla ställning 

då den kultur och det samhälle som de representerade förändrades.40 

Kulturpessimism och ”diskurser om degeneration och dekadens” tillhörde den 

forna elitens reaktioner.41 Reaktionerna på krisupplevelsen, framför allt efter 

första världskriget, kunde antingen ta sig uttryck i en ”radikal” hållning – en 

hållning som var öppen för en kultur utan de traditionella bildningsidealen, en 

kultur ”baserad på teknikens landvinningar” – eller en ”nostalgisk”, bevarande 

hållning – som snarare var utvecklingsfientlig och försökte överföra kulturens 

värden till den nya situationen.42 Debatten om kulturkrisen beskrivs också som 

tudelad, där ”bildningsaristokraterna” och ”avantgardet” – eller traditionalisterna 

och modernisterna – stod mot varandra.43 Oavsett beteckning handlade det om 

ett ställningstagande, det vill säga ett accepterande eller avböjande av exempelvis 

industrialisering, demokratisering eller populärkultur. Det framhävs dock alltid att 

positionerna är flytande och att exempelvis kulturkonservatism inte enkelt kan 

likställas med politisk konservatism. Medan det vid sekelskiftet hade varit vanligt 

med en kulturell hållning som bejakade både historien och industrialismen, blev 

det efter kriget vanligare att man betonade traditionens och kulturarvets 

betydelse.44  

Inom politiken handlade osäkerheten och förändringarna naturligtvis 

främst om den utdragna striden om rösträttsfrågan och den parlamentariska 

demokratin, men också om konsekvenserna av första världskriget med matbrist 

                                                                                                                 
breda kultur- och ekonomihistoriska kontexten när man betraktar reformarkitekturen, och 
hon beskriver arkitekturen mot denna kulturella bakgrund. Även Architettura Tradizionalista 
gör en bred kulturell utblick i samband med presentationen av arkitekturen. ’Krisen’ 
används som perspektiv också i Trädgårdh (utg.), Culture and Crisis: The Case of Germany and 
Sweden, 2002. 
39 Om amerikanism se Alm, Martin, Americanitis, 2003 och Hansson, Jonas, Humanismens 
kris, 1999, s. 201 f. 
40 Hansson, Jonas, Humanismens kris, 1999, s. 160 ff. Hansson talar här om 
”bildningsaristokrati”, en term bildad som motsvarighet till tyska ’Geistesaristokratie’.  
41 Ibid., s. 20, 
42 Ibid., s. 20, 170, 179, 182, 211. 
43 Ibid., s. 159. Dikotomin traditionell/modern används ofta för att beskriva perioden, 
exempelvis hos Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider, 2001, s. 33 ff. Alm delar upp 
företrädarna för ”traditionalismen” i ”humanister” (efter Hansson) och 
”kulturkonservativa”. Alm, Martin, Americanitis, 2002, s. 220 ff.  
44 Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider, 2001, s. 177; Hansson, Jonas, Humanismens 
kris, 1999, s. 190. Zander refererar till Fredrik Bööks framhävande av ”europeiska bonde- 
och småstadsskildrare” som ”tecknade ljusa bilder av en förlorad värld”. Han nämner 
vidare artiklar från tjugotalet av bl.a. Rickard Sandler.  
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och hungerkravaller. Oroligheterna och demonstrationerna 1917 i samband med 

hungerkravallerna fick emellertid inte samma omvälvande följder i Sverige som i 

andra länder. 1920-talet präglades dock av politisk osäkerhet och täta 

regeringsskiften.45  

Slutligen var detta också en tid av ekonomisk osäkerhet. Stora 

konjunkturväxlingar karaktäriserar perioden både i Sverige och i övriga Europa. 

1910-talet, särskilt krigsåren, innebar för Sverige en delad utveckling – en mycket 

gynnsam för industrin, som expanderade och tjänade på exporten, och en allt 

sämre för andra näringar och för majoriteten av befolkningen. 1920-talet inleddes 

med en omfattande ekonomisk kris med hög arbetslöshet som följd. Under den 

därpå följande ekonomiska återhämtningen etablerades de ’nya’ företeelser som 

har präglat bilden av ’det glada tjugotalet’ – den ökade konsumtionen med ett 

utbud av massproducerade, billiga varor som presenterades i elektriskt upplysta 

skyltfönster, bilismens framväxt och biografernas uppsving. Utvecklingen avbröts 

emellertid av den stora börskraschen år 1929.46  

 

Det är således mot bakgrund av denna osäkerhet som arkitekterna formulerade 

sina ideal och vände sig till historien för att hitta lösningar på samtidens frågor. 

Arkitekternas funderingar beträffande relationen mellan tradition och historia, 

förvaltandet av framsteg och utveckling och funderingar över de konstnärliga 

uttryckens överensstämmelse med samtiden, kort sagt – arkitekternas påverkan 

genom gestaltning och debatt – är samtidigt en del av periodens samhällsdebatt. 

Arkitekterna hade en självklar tillhörighet till dåtidens mycket begränsade elit, 

vilket medförde ett avsevärt mycket större inflytande än vad arkitekter har i 

dagens samhälle. Som utbildade på de tekniska högskolorna och ofta även 

Konsthögskolan hade de en ställning som gav dem närmast självklar tillgång till 

offentligheten och till inflytande. De verkade exempelvis som skribenter och 

debattörer i facktidsskrifter eller innehade centrala poster i bland annat 

byggnadskommittéer och nämnder. Flera av dessa aspekter – krigsårens speciella 

ekonomiska situation och industrins betydelse, populärkulturen och de politiska 

förändringarna – kommer vi att möta i de presenterade byggnadsprojekten. 

 

 

                                                
45 Bergstrand, Mats och Ohlsson, Per T (red.), Sveriges statsministrar under 100 år, 2010. 
46 Om den ekonomiska situationen se Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia. 
Tillväxt och omvandling under två sekel, 2000 och Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, 
2002 [1997]. 
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Arkitekturens ’nya’ ideal 

Periodens arkitektur var inte en ’rörelse’ som namngav sig själv, formulerade 

manifest eller formerade sig kring en specifik person. Den samtida 

föreställningsramen manifesterade sig snarare i olika arkitekters yttranden. I det 

följande kommer denna föreställningsram att presenteras närmare. Lite längre 

fram kommer föreställningsramens ideal att granskas utifrån den övergripande 

kulturella diskussion som de kan sägas ha ingått i. Karl Asplunds 

’programförklaring’ från 1916 var ingen isolerad företeelse. De ståndpunkter som 

där fördes fram delades av flera av de debattörer som i mitten av 1910-talet 

uppmärksammade förändringar inom arkitekturen, inte minst Gregor Paulsson, 

vars bok från 1916, med titeln Den nya arkitekturen, är ett exempel på detta.  

 

 

Enkelhet och historiska referenser 

Enkelhet och enhet som ideal, formulerade som kontraster mot något man tog 

avstånd från, samt ett intresse för historien, i vilken dessa ideal sågs förverkligade, 

formulerades på flera håll i debatten. Samma år som Karl Asplund författade sin 

anmälan av Liljevalchs konsthall skrev också arkitekten Johannes Dahl om en 

”strävan mot enhet, klarhet och enkelhet” och mot den ”enkla klassiska linjen”.47 

Han ställde denna strävan mot nationalromantikens arkitektur: denna stils 

”medeltidsbeundran” hade, enligt Dahl, bland annat lett till en fokusering på 

detaljer och försummandet av ”den stora sammanhållande linjen” samt till en 

strävan efter en ”romantisk effekt” medelst ”konstlad patina”, ett effektsökeri 

som försummade ”de rena arkitektoniska medlen”.48  

Arkitekten Gunnar Asplund kritiserade hyreshusen i vilka han såg en 

”okultiverad vräkighet”.49 En förebild såg han däremot i ”enhetligheten och den 

lugna, blygsamma borgerligheten”, något som han uppfattade fanns i det ”gamla 

                                                
47 Dahl, Johannes, ”Några reflektioner med anledning af en utställning af arkitektur med 
måleri och skulptur i konstföreningen”, Arkitektur, 1916, s. 142 och passim.  
48 Ibid., s.143. 
49 Asplund, Gunnar, ”Aktuella arkitektoniska faror för Stockholm, hyreshusen”, 
Arkitektur, 1916, s. 131. Eva Eriksson spårar de första uttrycken för missnöjet med 
samtidens arkitektur till Carl Westmans och Gustav Lindgrens yttranden på 1890-talet. 
Westman skrev exempelvis att stilarkitekturen inte motsvarade tidens ”andliga 
ståndpunkt” och efterlyste ”en stil som skulle svara mot den nya tiden”. Eriksson, Eva, 
Mellan tradition och modernitet, 2000, s. 155. Eriksson skriver också att det kring sekelskiftet 
uppkom kritik mot ornamentiken. Se s. 158, 161 i anförda verk.  
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Stockholm”.50 Även arkitekten Carl Bergsten ansåg att enkelhet hade blivit ett 

utmärkande drag för arkitekturen i och med ”att de senaste årens arbete påverkat 

enkelheten i arkitekturen och vidgat sinnet för skönheten i de stora linjerna och 

enkla proportionsförhållanden”.51  

 

De efterfrågade egenskaperna som enkelhet eller enhet såg man förverkligade i 

vissa historiska byggnader. Karl Asplund hade nämnt ”nyklassisk arkitektur” som 

en förebild, en riktning som ansågs vara influerad av den ”moderna” tyska 

arkitekturen, den som företräddes av ”Behrens, Tessenow och andra”.52 På ett 

liknande sätt formulerade sig Torben Grut några år senare. Han såg två linjer i 

arkitekturen, som han kallade en ”romantisk” linje och en ”klassicistisk” linje.53 

Och likt Asplund kopplade han den senare till ”den nya tyska arkitekturen 

omedelbart före världskriget”.54 Johannes Dahl nämnde i sin beskrivning en 

avbruten traditionslinje som borde återupptas och exemplifierade detta med 

svensk arkitektur från stormaktstiden och 1700- talets och 1800-talets klassicism: 

”den tradition som går genom Vasaslotten, öfver Tessin, Adelcrantz och 

Palmstedt och som afbrytes af 1800-talets smakförfall.”55 Dahl framhävde särskilt 

Palmstedts arkitektur, och därmed klassicismen, som en motsvarighet till 

samtidens strävanden mot ”enhet, klarhet och reda”.56 Senare, vid 1920-talets 

mitt, nämnde Hakon Ahlberg och Tage William-Olsson även antiken som en 

inspirationskälla. Ahlberg såg antiken som en garant för en ”lyckad arkitektur”. 

Ahlberg menade också att de eftersträvade dragen av ”klarhet och förfining” 

lättast kunde uppnås genom kunskap om och förtrogenhet med antikens 

arkitektur.57 Tage William-Olsson förde å sin sida fram åsikten att samtida uttryck 

inom arkitekturen hade en motsvarighet i antikens formspråk.58 

                                                
50 Asplund, Gunnar, ”Aktuella arkitektoniska faror för Stockholm, hyreshusen”, 
Arkitektur, 1916, s. 129. En uppfattning om arkitekturen från 1880-talet som ”rent kaos” 
uttryckte också arkitekten Viktor Segerstedt i artikeln ”Något om nutida arkitektur: stil 
och modenycker”, Byggnadsvärlden, 1926, s. 437. 
51 Bergsten, Carl, ”Om arkitekturutställningen”, Arkitektur, 1914, s. 95.  
52 Asplund, Karl, ”Den nya konsthallens första dag”, Dagens Nyheter, 2.3.1916.  
53 Grut, Torben, ”Sveriges nyare arkitektur”, Byggnadsvärlden, 1923, s. 302. 
54 Ibid. 
55 Dahl, Johannes, ”Några reflektioner med anledning af en utställning af arkitektur med 
måleri och skulptur i konstföreningen”, Arkitektur, 1916, s. 143 f.  
56 Dahl, Johannes, ”Några reflektioner med anledning af en utställning af arkitektur med 
måleri och skulptur i konstföreningen”, Arkitektur, 1916, s. 143 f. 
57 Ahlberg, Hakon, förordet till Moderne schwedische Architektur, 1925, opaginerad. 
”Fördjupningen i antikens byggnadsverk” underlättade omsättandet av ”klarhet och 
förfining” som stildrag. Att man i Danmark alltid hade studerat den antika 
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Därmed var en övergripande riktning för arkitekternas intresse formulerad: 

historien skulle fungera som utgångspunkt för samtidens arkitektur. Viktigt var 

emellertid att det inte skulle vara fråga om ett ordagrant återupptagande av en 

äldre stil, utan det var den historiska arkitekturens gestaltningsgrundsatser som 

skulle studeras och – med Torben Gruts formulering – omsmältas. Detta 

formulerades, som inledningsvis citerats, av Elis Benckert och Torben Grut. 

Också Carl Bergsten skrev att historien skulle utgöra en utgångspunkt för den nya 

arkitekturen, inte vara dess mål: ”ta sikte på fortsättningen och låt oss hoppas att 

den period af nyantik… skall blifva språngbrädet öfver till nya 

arkitekturformer”.59Att detta uppfattades som ett adekvat förhållningssätt 

framkommer också i en senare återblick på periodens arkitektur av Gösta Rollin: 

det var den ”stränga formkänslan” som var ”huvudsaken” i den ”klassiska 

riktningen”, ”de klassiska motiven” var sekundära.60  

Den betydelse som tillmättes historien innebar inte en utvecklingsfientlig 

inställning. Tvärtom skulle teknisk utveckling vara till gagn för den aktuella 

arkitekturen. Det ansåg exempelvis Carl Bergsten, som skrev att ”nya 

konstruktionsområden” skulle ge ”ny kraft” åt arkitekturen.61 Att den samtida 

inriktningen inte uteslöt utveckling betonade också Åke Tengelin, som skrev om 

samtidens arkitektur: 

… att samtidens strävanden efter en svensk byggnadskultur ej äro ett 

antiksvärmeri och på intet sätt fientliga mot våra dagars krav på materiell 

utveckling och ökat ekonomiskt utbyte utan tvärtom både kunna och vilja vara 

denna utveckling en god bundsförvant.62  

 

Här betonades således att gestaltningsgrundsatserna, inte stilen, skulle vara 

avgörande. Annars skulle risken för en förnyad eklekticism vara överhängande. I 

                                                                                                                 
byggnadskonsten var således en fördel för de danska arkitekterna. Sverige ansågs däremot 
vara ”germaniserat och amerikaniserat”. 
58 William-Olsson, Tage, ”Tre decennier av svensk arkitektur. En överblick”, i 
Byggnadsvärlden, 1927, s. 281.  
59 Bergsten, Carl, ”Om arkitekturutställningen”, Arkitektur, 1914, s. 98 f.  
60 Rollin, Gösta, ”Moderner Klassizismus in Stockholm”, Deutsche Bauhütte, 1929, s. 172, 
min tolkning.  
61 Bergsten, Carl, ”Om arkitekturutställningen”, Arkitektur, 1914, s. 97. 
62 Tengelin, Åke, ”Fabriksbyggnadskonst och byggnadskultur”, Byggnadsvärlden, 1918, s. 
150. Ytterligare ett exempel på att ändamålsenlighet och samtida lösningar, inte ett 
återskapande av historisk arkitektur, var centrala är en formulering av John Åkerlund: 
”Transformatorhusen skola ej göras som gamla klockstaplar … de nya byggnaderna skola 
ges form för sina nutida ändamål. Det nya material och de nya konstruktioner, som nu 
äro lämpliga, skola nyttjas.” Åkerlund, John, ”Vackra verk”, Byggmästaren, 1924, s. 237. 
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den stora bredden av arkitektur användes de historiska referenserna naturligtvis 

på olika sätt. Och redan i början av 1920-talet dök det upp kritik mot 

arkitekturens faktiska gestaltning. Så här reagerade Axel Romdahl, professor i 

konsthistoria:  

Snart kan man icke rita en automobil- eller tidningskiosk, en 

bekvämlighetsinrättning, utan kolonner. Effekten blir många gånger löje, och 

tempelbyggnadens vördnadsvärda former drags ned till banalitet.63 

 

Romdahl kritiserade således det sätt på vilket klassicismen hade kommit att 

användas och lyfte, liksom tidigare andra, fram klassicismen från 1700-talet och 

1800-talet som förebildlig: 

Kring år 1800 använde man visserligen också kolonner i tid och otid på lusthus 

och verandor, men man gjorde det med en viss naivitet och friskhet i lynnet, 

som verkar försonande, medan vår omotiverade kolonnarkitektur utmärkes av 

pretention och torka. 64  

 

Samtidens sätt att använda sig av den klassiska arkitekturen var allt för inriktad på 

att vinna ”stora verkningar”. Samtidsarkitekturen var något ”rotlöst och 

främmande” i det svenska sammanhanget. Romdahl ville därför varna för ett 

alltför lättsinnigt användande av den monumentalitet som kolonnerna 

representerade. Han upplevde att ”obelisker och kolonner” hade blivit blott och 

bart ”omtyckta pjäser”, som användes mer eller mindre som dekoration och utan 

”inre motiv”.65 Romdahls kritik bemöttes av arkitekten Gunnar Leche. Han gav 

Romdahl rätt i iakttagelsen om ”kolonnlusten” som rådde i samtidens arkitektur 

och som ofta användes för att ”dölja eller giva en storslagnare, men ofta nog falsk 

form åt ett enkelt nutidsinnehåll”.66 Leche betonade dock ”nyklassicismens” 

positiva egenskaper och påpekade att användningen av nyklassicismen bottnade i 

ett ”djupare studium” av historisk arkitektur. Romdahls varningar var emellertid 

att ta på allvar, ansåg Leche. Om man bara tog hänsyn till varningarna kunde det 

klassiska formspråket säkerligen därigenom trots allt vara lämpligt för den 

samtida arkitekturen:  

                                                
63 Romdahl, Axel, ”»Kolonner, vad gören I«?”, Byggnadsvärlden, 1922, s. 61. Romdahl var 
professor i konsthistoria vid Göteborgs universitet. Man kan notera att Romdahl här 
använder uttrycket ’kring år 1800’, till synes ordagrant efter Paul Mebes bok med titeln 
Um 1800.  
64 Ibid.  
65 Ibid.  
66 Leche, Gunnar, “Arkitektursymbolik”, Byggnadsvärlden, 1922, s. 121.  
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Om professor Romdahls varning tages ad notam: inga brakeffekter till små 

futtiga innehåll och inga triumfbågar utan segertåg, så kan säkert den 

nyklassicistiska karaktären utvecklas, omformas och länge passa såväl för skal 

som innehåll i framtidens byggnader.67 

 

Med kritiken mot 1920-talets arkitektur, som Romdahl formulerade den, 

förnyades även kraven på förenkling och avskalande, exempelvis genom 

ingenjören Otto Linton. Liksom Romdahl noterade han att form och innehåll 

ofta inte passade ihop. ”Monumental sandstensportal såsom inkörsport för 

sopvagnar” kunde han exempelvis konstatera i en bildtext. 68 

 

Ett konkret uttryck för historieintresset var dokumentationen av äldre arkitektur. 

Ett exempel på detta är uppmätningsprojektet Svensk arkitektur och bokserien 

Gamla svenska städer som skulle öka medvetenheten och kunskapen om historisk 

arkitektur.69 Liknande böcker som presenterade äldre arkitektur, ofta med fokus 

på tiden runt sekelskiftet 1800, utgavs i början av 1900-talet i flera länder, och de 

svenska böckerna kan således ses i en bredare kontext där exempelvis 

uppmätningen från danska Liselund, det norska Slegten fra 1800 och de tyska 

böckerna Kulturarbeiten och Um 1800 återfinns .70  

 

Förutom att den historiska arkitekturen erbjöd förebilder och 

gestaltningsgrundsatser gav historien även tyngd åt och var en garant för samtida 

strävanden. Samtiden sågs exempelvis som en del av en historisk kontinuitet. Den 

redan nämnda avbrutna och återupptagna traditionslinjen enligt Johannes Dahl 

kan exemplifiera detta. Också Gregor Paulsson uppfattade att det fanns en närhet 

mellan historien och samtiden och formulerade detta som ett ”inre släktskap”.71 

Senare, 1927, beskrev Tage William-Olsson närheten till antiken och 

kontinuiteten från antiken till nutiden genom att framställa antiken som en del av 

den egna traditionen: ”… de djupa spår antiken via vår egen renässans- och 

                                                
67 Ibid.  
68 Linton, Otto, ”Arkitekturkritik”, Byggnadsvärlden, 1926. 
69 Detta projekt presenterade Ivar Tengbom 1908 i Arkitektur. Svensk Arkitektur gavs ut 
1908/1909 av Arkitekturminnesföreningen vid Konsthögskolan. Gamla svenska städer gavs 
ut 1908–1930 av Svenska Teknologföreningen.  
70 Liselund, 1908; Schnittler, Carl W., Slegten fra 1814, 1911; Schultze-Naumburg, Paul, 
Kulturarbeiten, 1908–1916; Mebes, Paul, Um 1800, 1908. 
71 Paulsson, Gregor, 1915 om Rådhuset, citat efter Eriksson, Eva, 2000, s. 246.  
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barockarkitektur satt t.o.m. i allmogens byggnadskonst.”72 Vidare skrev han att 

”återvändandet till klassiska ideal” hade ”djupare grunder” och inte var någon 

”modenyck”.73 Formuleringarna tillskriver den klassicistiska arkitekturen en stor 

betydelse och låter utvecklingen framstå som närapå oundviklig.  

 

Ideal som enkelhet, enhetlighet och klarhet, en orientering mot den nationella 

historiska arkitekturens huvuddrag och en öppenhet för ny teknik utgör, 

sammanfattningsvis, den föreställningsram med vars hjälp man ville gestalta 

samtidens arkitektur.  

 

En utvecklad enkelhet  

Medan Karl Asplund och Johannes Dahl hade ställt enkelhet mot den som 

negativ uppfattade arkitekturen från sekelskiftet eller nationalromantiken, kunde 

begreppet i början på 1920-talet få en annan konnotation i diskussionen. 

Enkelheten beskrevs nu som påbjuden av de yttre, materiella omständigheter som 

den ekonomiska krisen vid 1920-talets början dikterade. Inom ramen för detta 

synsätt fick också den armerade betongen en roll. Redan 1914 hade Carl Bergsten 

nämnt betong och klassicism i en och samma mening, och i början av 1920-talet 

beskrev Gunnar Leche och Torben Grut klassicismen som en konsekvens av 

betongstrukturerna.74 Gunnar Leche skrev 1922 att förenklingen och 

avståndstagandet från en mer dekorerad arkitektur var en reaktion på den 

ekonomiska krisen: 

… med upplivandet av nyklassicism följer också … enkelhet och den »klassiska 

redan«. Detta torde utmärkt väl låta sig förenas med just den rensning och 

luttring från onödigheter, grannlåt och kravs, som arkitekterna nu med hänsyn 

till den stora ekonomiska krisen ha måst finna sig i. Denna sorts hus passar även 

gott ihop med vår tids förnämsta byggnadsmaterial: kassetter komma ibland som 

                                                
72 William-Olsson, Tage, ”Tre decennier av svensk arkitektur. En överblick”, 
Byggnadsvärlden, 1927, s. 281.  
73 ”… ty antikens byggmästare äro de, som till fulländning lyckats lösa detta problem.” 
Med problem avsågs övervinnandet av ”motsättningen mellan ändamålsmenlighet och 
skönhet”. William-Olsson, Tage, ”Tre decennier av svensk arkitektur. En överblick”, 
Byggnadsvärlden, 1927, s. 283. 
74 Bergsten formulerade det som att nyklassicismen var ”en utmärkt förmedlare till den 
stramare formgivning som … betongen synes bjuda”. Bergsten, Carl, ”Om 
arkitekturutställningen”, Arkitektur, 1914, s. 98. Leche, Gunnar, “Arkitektursymbolik”, 
Byggnadsvärlden, 1922, s. 121; William-Olsson, Tage, ”Tre decennier av svensk arkitektur. 
En överblick”, Byggnadsvärlden, 1927, s. 278–284. 
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självskrivna i betonbjälklag. Just därför kan en nyklassicismens renässans … väl 

försvara sig i våra dagar.75  

 

Gunnar Leche knöt här ihop enkelhet, klassicism och byggnadsmaterialet betong 

med varandra och med den ekonomiska krisen. Något liknande uttryckte Torben 

Grut ett år senare. Han såg samtidens klassicism som ”en konsekvens av den 

moderna betongtekniken” och utvecklade tanken: ”… betongtekniken [har] i 

samverkan med den på grund av världskriget inträffade allmänna utarmningen 

och därav härflytande standardiseringsbehov åstadkommit ett internationellt 

upplivande av Napoleon I:s ’empire’”.76 Även Tage William-Olsson såg samtidens 

krav på ”sparsamhet” som skäl för en orientering mot klassicistisk arkitektur: 

… den ekonomiska utvecklingen [har] tvingat fram en sparsamhet som ofta icke 

lämnat arkitekten andra uttrycksmedel till sitt förfogande än planlösningens 

ändamålsmenlighet, klarhet i komposition, rumsförhållandenas skönhet, 

proportionernas rytmik, d.v.s. just de element, som starkast uppfordra till 

studium av antiken och till ett nyskapande i dess anda om än icke efter dess 

bokstav.77 

 

Här kan också två yttranden från den tyska arkitekturdiskussionen nämnas, där 

man såg enkelheten och reduktionen som uttryck för större samhälleliga och 

kulturella tendenser. Karl Scheffler förknippade 1913 i Die Architektur der Großstadt 

den arkitektoniska enkelheten med samhällets modernisering som bland annat 

yttrade sig i rationalisering.78 Peter Behrens beskrev den formella reduktionen 

som en anpassning till det moderna livets acceleration – när betraktaren färdas 

förbi arkitekturen i högt tempo i bil, kan hon eller han inte längre ta till sig 

fasadernas detaljer, skrev han 1910.79  

 

                                                
75 Leche, Gunnar, “Arkitektursymbolik”, Byggnadsvärlden, 1922, s. 121.  
76 Grut, Torben, ”Sveriges nyare arkitektur”, Byggnadsvärlden, 1923, s. 302. 
77 William-Olsson, Tage, ”Tre decennier av svensk arkitektur. En överblick”, 
Byggnadsvärlden, 1927, s. 278–284, s. 281.  
78 Efter Schumann, Ulrich Maximilian, ”Territorien traditionalistischen Bauens”, i 
Krauskopf, Kai, Lippert, Wolfgang & Zaschke, Kerstin, Konzepte einer antimodernen Moderne 
in Deutschland von 1920 bis 1960, 2009, s. 49. 
79 Behrens, Peter, ”Kunst und Technik”, 1910, här efter Asendorf, Christoph, Entgrenzung 
und Allgegenwart, 2005, s. 47. Att fasadernas småskaliga arkitektur skulle ersättas med mer 
storskaliga ytor föreslogs av samma skäl även i Deutscher Werkbunds årsbok från 1914, 
som hade Verkehr som tema. 
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Det framgår således inte helt tydligt av arkitekternas yttranden vad som mer 

konkret avsågs med den eftersträvade enkelheten. Att arkitekturen skulle utgöra 

en motsats till överlastning och att det förekom formuleringar som ”klarhet” och 

”lugn” tyder snarast på ett förhållningssätt som innefattade reduktion i 

formspråket än ett konkret formideal.80  

 

 

Klassicism som internationell trend 

Att vändningen till klassicistiska förebilder var ett internationellt fenomen inom 

arkitekturen lyftes emellertid bara fram i begränsad utsträckning av de svenska 

arkitekterna. Förutom Karl Asplunds iakttagelse anas det internationella 

sammanhanget även i Torben Gruts ovan citerade yttrande om ett ”internationellt 

upplivande av Napoleon I:s ’empire’”.81 Ytterligare ett exempel på en 

internationell kontextualisering av det svenska kommer från den svenske 

arkitekten Gösta Rollin, som 1929 i tidskriften Deutsche Bauhütte skrev om 

”klassicism” i Stockholm. Rollin uppfattade att ”det klassiska konstidealet” var 

närvarande i flera länder och placerade också Sverige i detta internationella 

sammanhang:  

Om Sverige [skulle] man [kunna] påstå att dess klassicistiska formspråk 

motsvarar den tidsanda som råder i många kultiverade nationer. Ett är säkert: 

även Sverige har känt av tidens andedräkt, då nutidens internationella rörelser 

inte kan lämna något kulturland oberört. 82 

 

Det finns tydliga likheter mellan Rollins formulering och den text som i det tyska 

sammanhanget närmast utgjorde en programförklaring för arkitekturen, Walter 

Curt Behrendts förord till andra utgåvan av Paul Mebes Um 1800. Behrendt skrev 

om klassicismens ”kosmopolitiska karaktär” och betonade att klassicism var ett 

universellt och internationellt uttryck, som i samtiden aktualiserades ”i alla 

moderna kulturländer” och som förklarades av ”den samtida tendensen till 

                                                
80 En mer konkret beskrivning gavs emellertid i en återblick på periodens arkitektur. Där 
pekade man på att ”enkelhet[en] i byggnadernas yttre och ett försök att låta murytorna 
komma till sin rätt äro utmärkande drag härvidlag”. Werner, Carl, “Borgerlig 
stenbyggnadskultur i sydsvenska ständer”, Byggnadsvärlden, 1931, s. 143.  
81 Grut, Torben, ”Sveriges nyare arkitektur”, Byggnadsvärlden, 1923, s. 302. 
82 Rollin, Gösta, ”Moderner Klassizismus in Stockholm”, Deutsche Bauhütte, 1929, s. 170, 
172, min tolkning.  
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världsmedborgarskap”.83 Med detta placerade han vändningen till klassicismen i 

ett internationellt sammanhang, vilket möjligtvis också ökade dess betydelse.  

 

 

Antikreceptionen  

En historisk och klassicistisk vändning förutsätter ett förhållningssätt till antiken. 

Ett utmärkande drag för den aktuella perioden är att antikbilden, som den 

formulerades av arkeologer, filologer och historiker, blev mer mångskiftande än 

tidigare. Under 1800-talets senare del hade arkeologiska upptäckter gett nya 

kunskaper och bidragit till en omvärdering av antika föremål och perioder. Runt 

sekelskiftet och under 1900-talets första decennier fick den arkaiska konsten en 

självklar plats i konsthistoriska framställningar och inom antikreceptionen, och 

den dominerade 1920-talets antikuppfattning.84 Det var framförallt arkeologiska 

fynd från förklassiska perioder som vidgade perspektivet. De förklassiska 

konstverken uppenbarade en annan estetik än den dittills högt värderade, och en 

omvärdering skedde. Det arkaiska – företrätt av gavelskulpturer från Egina och 

Olympia samt Apollon från Tenea – väckte ett allt större intresse, och tidigare 

antika ikoner, som exempelvis Praxiteles’ Hermes, förlorade i betydelse.85 

Utgrävningarna bidrog inte bara med nya föremål utan presenterade även en ’ny’ 

                                                
83 Behrendt, Walter Curt, ”Vorwort”, i Behrendt, Walter Curt & Mebes, Paul, Um 1800, 
1918, s. 8 f., min tolkning. 
84 Most, Glenn, W, ”Die Entdeckung der Archaik. Von Ägina nach Naumburg”, i 
Seidensticker, Martin & Vöhler, Bernd (utg.), Urgeschichten der Moderne, 2001, s. 26 f. I det 
tyska sammanhanget som Most här beskriver var ’det arkaiska’ under 1920-talet ett 
dominerande ämne inom antikvetenskapen. Most, 2001, s. 20. ’Det arkaiska’ var också 
föremål för forskningen på många områden och överfördes som begrepp/idé även till 
andra discipliner. Most, Glenn W., ”Zur Archäologie der Archaik”, Antike und Abendland, 
Band XXXV, 1989, s. 19 ff. Om det arkaiska i konsten se Seidensticker, Martin & Vöhler, 
Bernd (utg.), Urgeschichten der Moderne, 2001. Glenn W. Most skriver i de citerade artiklarna 
också om upptäckten av ’det arkaiska’ och om benämningen ’det arkaiska’. Se även 
”Vorwort” i Urgeschichten der Moderne, särskilt s. VII f. om dominansen av det arkaiska i det 
tidiga 1900-talets antikreception.  
85 Gavelskulpturerna upptäcktes redan 1811. Most, Glenn W., ”Zur Archäologie der 
Archaik”, Antike und Abendland, Band XXXV, 1989, s. 4. Det dröjde länge tills de 
omvärderades och fick den stora betydelse de hade vid sekelskiftet 1900. De omtalades 
som ’korerna’/’koroi’. 1901 företogs den första vetenskapliga utgrävningen av templet i 
Aegina. Most, 1989, s. 10. Templet i Olympia grävdes ut mellan 1878 och 1881. Förutom 
genom arkeologin jämnades vägen för ’det arkaiska’ naturligtvis också teoretiskt. Ofta för 
man fram Friedrich Nietzsche som en av de första som visade uppskattning för 
Greklands tidigare perioder. Most, 1989, s. 17 ff.  
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bild av antiken som var mera färgglad, motsägelsefull, levande och pluralistisk – 

antiken var inte längre något som enbart svarade mot den Winckelmannska, 

akademiska antikbilden. 86 Det har också framhävts att det arkaiska fick en 

särskild roll i det tidiga 1900-talets kulturpessimistiska klimat, där det ursprungliga 

och primitiva tillskrevs ett stort värde. De arkaiska skulpturerna kunde bli till 

symboler för ”ny kraft givande energi”.87 Detta uttrycktes tydligt av den tyske 

historikern Ludwig Curtius: ”Ju mera komplicerad den moderna kulturen blir, 

desto nödvändigare blir kontakten med de homeriska hjältarnas och de äldsta 

grekiska figurernas naiva etos.”88 

 

Också i publikationer som hör till den svenska antikreceptionen, till exempel i 

texter författade av Sam Wide, August Hahr och Rudolf Röding, manifesteras 

den utvidgade kunskapen om antiken, intresset för det arkaiska och även 

kopplingen till bilden av samtiden som utsatt för ’förfall’ .89 Sam Wide beskrev 

hur kunskapen om Greklands äldsta kultur under de senaste 40 åren hade vidgats 

till att omfatta allt fler och tidigare perioder genom utgrävningarna i Troja, 

Mykene och Tiryns under 1870- och 1880-talen.90 August Hahr bekände sitt 

intresse för det arkaiska 1921 i inledningen till Antik och nyantik, där han skrev att 

”den antikens bildkonst som nu mest synes fängsla sinnena, är den arkaiska 

periodens”.91 Rudolf Röding, slutligen, liknade 1914 sin samtid med den 

                                                
86 Aurnhammer, Achim & Pittrof, Thomas, ”Einleitung”, "Mehr Dionysos als Apoll": 
antiklassizistische Antike-Rezeption um 1900, 2002, s. 8. Här nämns Troja, Mykene, Tiryns 
och de kontinuerligt pågående arbetena i Pompeji. 
87 Most, Glenn, W., ”Die Entdeckung der Archaik. Von Ägina nach Naumburg”, i 
Seidensticker, Martin & Vöhler, Bernd (utg.), Urgeschichten der Moderne, 2001, s. 33.  
88 Curtius, Ludwig, ”Die Antike und wir”, Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts, 1912; 
citerad efter Sünderhauf, Esther Sophia, Griechensehnsucht und Kulturkritik. Die deutsche 
Rezeption von Winckelmanns Antikenideal 1840–1945, 2004, s. 261, min tolkning. Se även s. 
260–264 i anförda verk.  
89 Om en annan aspekt inom antikreceptionens breda fält skriver Johan Mårtelius i 
”Antika tempel och nordiska hus”, i Johansson & Lovén (utg.), Byggnader och betydelser, 
2000. Här handlar det bl.a. om den samtida receptionen/forskningen om eldhuset, 
megaron, och det etruskiska templet.  
90 Wide, Sam, Greklands äldsta kultur, 1909, s. 3. Sam (Samuel) Wide, 1861–1918, var 
arkeolog och religionshistoriker, från 1909 professor i klassisk fornkunskap och antikens 
historia i Uppsala .  
91 Hahr, August, Antik och nyantik, 1921, s. 8. Boken är ett samlingsband och innehåller 
texter av Harald Brising om Sergels skulpturer. August Hahr, 1868–1947, var 
konsthistoriker och från 1917 professor i konsthistoria i Uppsala. Hahr trodde sig också 
se tecken på ett växande intresse för ”antikens sagoland” och var förvissad om att ”den 
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hellenistiska tiden, dock utan att närmare gå in på vad likheterna bestod i: ”… det 

har ju mer än en gång framhållits, att den moderna kulturutvecklingen erbjuder 

många slående jämförelsepunkter med den så kallade hellenismens”.92 

”Hellenismens århundraden” framställs som en period av förfall och en 

”överhandtagande lyx och yppighet”.93  

Också hos svenska arkitekter och konstnärer kan man finna exempel på 

denna antikreception som dominerade i början av 1900-talet. I reseanteckningar 

från såväl Ragnar Östberg som Eric Grate återfinns ett uppmärksammade av de 

tidiga perioderna, ringaktningen av de senare perioderna, en färgstark bild av 

antiken och en omvärdering av den egna bilden av antiken. Skulptören Eric Grate 

besökte bland annat på en av sina studieresor till Grekland 1924 de i samtiden 

ofta omtalade gavelskulpturerna från Olympia. Hans reflektioner kring dessa 

speglar samtidens uppskattning och tolkning av det arkaiska. Det är mycket 

känslosamma beskrivningar, präglade av rus och mörker.94 Även det tidigare 

nämnda avståndstagandet från Praxiteles’ Hermes återfinns hos Grate.95 Ragnar 

Östbergs resebeskrivning domineras för sin del av upplevelsen av de antika 

ruinerna som en ”kraftkälla” som verkar i samklang med naturen.96  

 

 

 

Arkitekturens ideal i en bredare kulturell kontext 

De ideal som åberopades inom arkitekturen, till exempel enkelhet eller klarhet, 

kunde ha en konkret betydelse, exempelvis avseende konstruktionen eller 

dekorationen. Men det kan även vara värt att uppmärksamma att begreppen 

också hade en resonans utanför det arkitektoniska, och att de i största allmänhet 

                                                                                                                 
grekiska konstens betydelse för det estetiska studiet … inte skulle upphöra i första hand”. 
S. 8 f. i nämnda verk. 
92 Röding, Rudolf, ”Några drag av kulturens ställning för ungefär 2000 år sedan”, Svenska 
Humanistiska förbundets skrifter XX, 1914. s. 1. Han refererade till ”de sista 20-30 årens 
gräfningar” som ”i hög grad [har] vidgat vår kännedom om den nämnda tiden 
[hellenismen] och visat oss dess egendomliga öfverensstämmelse med vår egen”. 
93 Röding, Rudolf, ”Några drag av kulturens ställning för ungefär 2000 år sedan”, Svenska 
Humanistiska förbundets skrifter XX, 1914, s. 12.  
94 Eric Grates reseberättelse från 1924 finns återgiven i Grate, Pontus, Under grekisk 
himmel, 2005. Här s. 35 f. 
95 Ibid., s. 38.  
96 Östberg, Ragnar, ”Grekiska blad”, Arkitektur, 1920, s. 94 och passim. Till grund för 
texten låg en reseskildring från Östbergs studieresa 1897. 
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stod för positiva värden. Att det handlade om ett mer allmänt, stort begreppsfält 

– som kunde tillgripas likt ett ”semantiskt arkiv” och som svävade mellan en 

konkret arkitektonisk betydelse och en mer allmän, kulturell betydelse – är 

exempelvis tydligt hos Johannes Dahl, som i en artikel varierade uttrycket ”enhet, 

klarhet och enkelhet” med ”enhet, klarhet och reda”.97 Dahls språkliga och 

stilistiska variation pekar på de mer allmänna värden som impliceras med 

åberopandet av de bokstavligt uttryckta värdena. Just begreppet ’reda’ nämnde 

också Gunnar Leche, som tidigare citerats, när han skrev att ”nyklassicismen” 

förde med sig ”enkelhet och den »klassiska redan«”.98 Tillsammans har dessa båda 

begrepp en etablerad position som den antika konstens attribut och ligger nära 

den av Winckelmanns myntade formuleringen ”[ädel] enkelhet och stilla 

storhet”.99 Orden syftade i det förra fallet på ett konkret problem – arkitekturen 

från sekelskiftet som upplevdes som problematisk – men möjligtvis var de också 

riktade mot ett sammanhang utanför arkitekturen som upplevdes som 

problematiskt.100 Arkitekternas kritik av de samtida förhållandena och 

formulerandet av enkelhet som ett alternativ speglar också tankar som var 

symptomatiska för den samtida kulturen. Som Johannes Dahl uttryckte det, var 

den samtida ”sträfvan mot enhet, klarhet och enkelhet” ett fenomen på 

”kulturens alla områden”, inte bara inom arkitekturen.101  

Även inom konsten sågs 1800-talet som en stilförbistringens och 

förfallets tid, och ”klarhet, enkelhet, stränghet och stiltukt” nämndes som 

motsatser till detta förfall och som lämpliga ledord för samtiden.102 

Uppfattningen om det sena 1800-talet som en period av ’förfall’ speglar en i 

samtiden utbredd tanke om nedgång och förfall inom kulturen. Oswald Spenglers 

                                                
97 Dahl, Johannes, ”Några reflektioner med anledning af en utställning af arkitektur med 
måleri och skulptur i konstföreningen”, Arkitektur, 1916, s. 142 och 144. ”Semantiskt 
arkiv” är ett uttryck taget från Bollenbeck, Georg, Bildung und Kultur, 1994, s. 51.  
98 Leche, Gunnar, ”Arkitektursymbolik”, Byggnadsvärlden, 1922, s. 121. 
99 “Edle Einfalt, stille Größe”, skriver Winckelmann i Gedanken über die Nachahmung der 
griechischen Werke in der Malerei und Bildhauer-Kunst, 1755. 
100 Efter en analys av ett antal uttalanden beträffande den arkitektoniska situationen i 
Tyskland vid sekelskiftet konstaterar Hofer att ”motviljan inte gällde yttre företeelser utan 
förändringar i större skala”. Hofer, Sigrid, Reformarchitektur, 2005, s. 18.  
101 ”Inom filosofi, litteratur, måleri, skulptur, arkitektur framträda tydligare än tillförene 
denna sträfvan mot den enkla klassiska linjen…” Dahl, Johannes, ”Några reflektioner 
med anledning af en utställning af arkitektur med måleri och skulptur i konstföreningen”, 
Arkitektur, 1916, s. 142.  
102 Bergh, Richard, ”Stilproblemet i den moderna konsten”, 1919, återgiven i Efterlämnade 
skrifter om konst och annat, Stockholm, 1921, s. 7–72. Här s. 7, 10, 63. 
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Der Untergang des Abendlandes var en tydlig företrädare för denna tanke.103 Men 

bilden av förfall kompletteras också av en bild som föreställer ett tillfrisknande 

eller återuppbyggnad. I arkitekturdiskussionen formulerades detta exempelvis 

som en ”reningsprocess från 1800-talets slagg”, och man ville ”återföra [vår 

byggnadskonst] på en sund utvecklingslinje”.104 Medan begreppen ’enkelhet’ och 

’klarhet’ i arkitekternas uttalanden ofta framstår som egenskaper som ansågs stå i 

motsättning till de närmast föregående periodernas arkitektoniska deviser, kan 

begreppen i ett bredare perspektiv också sättas i samband med moderniseringen. 

Enkelhet och klarhet skulle då kunna ses som uttryck för den anonymitet och den 

distanserade hållning som hade börjat framstå som det moderna samhällets 

adekvata uttryck.105 

                                                
103 Spengler, Oswald, Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der 
Weltgeschichte, 1919–1923. 
104 Paulsson 1915 om Rådhuset, här citat efter Eriksson, Eva, Mellan tradition och modernitet, 
2000, s. 246; Carl Bergsten om ”vår byggnadskonst”, i ”Om arkitekturutställningen”, 
Arkitektur, 1914. 
105 Schuman, Ulrich Maximilian, ”Territorien traditionalistischen Bauens”, i Krauskopf, 
Kai, Lippert, Wolfgang & Zaschke, Kerstin, Konzepte einer antimodernen Moderne in 
Deutschland von 1920 bis 1960, 2009, s. 49. Georg Simmel gav exempelvis uttryck för detta i 
artikeln ”Das Problem des Stils”, i Dekorative Kunst, 1908, s. 307–316, särskilt s. 314.  
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II. Liljevalchs konsthall 

 

Inledning  

Under 1900-talets första decennium fanns bland konstintresserade i Stockholm 

en stark önskan om stora och moderna lokaler för växlande utställningar.106 Det 

man hade i åtanke var en konsthall – en utställningslokal för temporära 

utställningar, fokuserad på samtidskonst och med en mer dynamisk verksamhet 

än de traditionella muséerna. Efter en arkitekttävling 1913 utsågs Carl Bergsten 

till arkitekt för en ny konsthall. Konsthallen öppnades i mars 1916 och döptes 

efter donatorn, grosshandlare C. F. Liljevalch, till Liljevalchs konsthall. Äntligen 

fanns den efterlängtade utställningslokalen. Det var också en byggnad som 

utmärkte sig genom sin arkitektur. Konsthallen ansågs redan vid öppnandet som 

en representant för något nytt, en ”modern klassicistisk stil”, och berömdes för 

sin arkitektur, som upplevdes som väl anpassand till omgivningens 

empirarkitektur.107 Reaktionerna var emellertid inte enbart positiva. Där kritikern 

Karl Asplund såg en ”modern strävan efter storhet och enkelhet” såg andra 

”torftiga” fasader eller ett ”elektricitetsverk”.108 Konsthallens arkitektur hade – 

och har – skiftande karaktär och präglas av motsatser och ambivalenser. Dessa 

formuleras i ett intrikat spel med referenser till historisk arkitektur från så skilda 

sammanhang som den tidiga mykenska arkitekturen, Djurgårdens empirarkitektur 

och industriarkitekturen. 

I detta kapitel ges en översikt över konsthallens tillkomsthistoria och en 

presentation av byggnadens arkitektur. Sedan analyseras vilka historiska motiv 

som användes och hur. Vidare studeras de anspelningar på industriarkitektur som 

skulpturhallen uppvisar.  

                                                
106 Asplund, Karl, ”Den nya konsthallens första dag. Byggnaden och dess första 
utställare”. Dagens Nyheter, 2.3.1916. Om planer för och diskussioner om en konsthall på 
Djurgården se Nyström, Marianne, ”Ferdinand Boberg, Liljevalchs konsthall och Sveriges 
paviljong i Venedig”, Konsthistorisk Tidskrift, LXV Häfte 1, 1996, sid. 33–50. Särskilt s. 
34ff. 
107 Asplund, Karl, ”Den nya konsthallens första dag”, Dagens Nyheter, 1916. 
108 Asplund, Karl, ”Den nya konsthallens första dag”, Dagens Nyheter, 1916; Brunius, 
August, ”Ett centrum för svensk konst: nya konsthallen öppnas i morgon”, Svenska 
Dagbladet, 29.2.1916; ”Liljewalchs konsthall högtidligen invigd” Stockholms-Tidningen, 
2.3.1916. 
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Planer på en konsthall på Djurgården 

År 1905 hade Konstnärsförbundet fått uppföra en tillfällig byggnad på 

Djurgården och efter dess rivning växte förhoppningarna om en permanent 

utställningsbyggnad.109 En donation ur arvet efter grosshandlare C.F. Liljevalch 

möjliggjorde bygget av en konsthall.110 En stor del av det omfattande arvet 

donerades till välgörenhet, men eftersom Liljevalch inte själv hade bestämt hur 

hela arvet skulle användas, beslöts att en del skulle tillfalla Stockholms stad. 

Christian Eriksson, konstnär och vän till den avlidne, erinrade om C.F. Liljevalchs 

intresse för svensk konst och hans önskan att kunna bidra till en 

utställningsbyggnad.111 Staden biföll idén om en utställningsbyggnad och en 

kommitté, bestående av bl.a. Prins Eugen, Emil Kinander, Karl Nordström, 

Christian Eriksson och Carl Westman, bildades och började arbeta med 

förverkligandet av konsthallsprojektet.112 Marken skulle ställas till förfogande av 

staden och donationen användas för byggnaden. Liksom den tidigare tillfälliga 

byggnaden skulle den nya konsthallen uppföras på Djurgården, på en tomt mellan 

Alkärret och Stora vägen. Omgivningens arkitektur präglades av empirarkitektur 

från 1700- och tidigt 1800-tal, det kungliga lustslottet Rosendal, sommarvillor och 

så kallade nöjeslokaler, bland annat en sommarteater och ett tivoli.113  

 

1913 utlystes tävlingen om vem som skulle få uppdraget att rita den nya 

konsthallen. Enligt tävlingsprogrammet skulle konsthallen ha nio mindre och tre 

större salar, de senare av ”förnämligare karaktär”. Vidare krävdes en ”centralhall” 

                                                
109 Nyström, Marianne, ”Ferdinand Boberg, Liljevalchs konsthall och Sveriges paviljong i 
Venedig”, Konsthistorisk Tidskrift, LXV Häfte 1, 1996. s. 34ff. Om konstnärsförbundet se 
Strömbom, Sixten, Konstnärsförbundets historia, 1965. 
110 Kinander, Emil, ”Liljevalchs konsthall. Några uppgifter om dess tillkomst”, Liljevalchs 
konsthall, Katalog N:o 1, 1916, s. 3f. Handlingar om donationen och val av tomten i SSA, 
Liljevalchs konsthall, E1:1. Byggnaden skulle utmärka sig genom att ”för utställningar 
[kunna] upplåtas utan högre afgifter än som oundgängligen erfordras för byggnadens 
underhåll och vård”. ”Till Stockholms Stadsfullmäktige”, (utan datum) i SSA, Liljevalchs 
konsthall, E1:1. 
111 Kinander, Emil, ”Liljevalchs konsthall. Några uppgifter om dess tillkomst.”, Liljevalchs 
konsthall, Katalog N:o 1, 1916, s. 3f. 
112 I kommittén ingick också Herman Lamm, Hjalmar Lundbohm och Gustaf Wickman. 
Kinander, Emil, ”Liljevalchs konsthall. Några uppgifter om dess tillkomst”, Liljevalchs 
konsthall, Katalog N:o 1, 1916, s. 4. Se även arkivmaterialet i SSA och AM. Inblickar i 
kommitténs arbete ger Karl Nordströms dagboksanteckningar mellan 1914 och 1916. KB, 
Karl Nordströms papper, Dagboksanteckningar I–VIII.  
113 Rosendal började uppföras 1820, ritat av arkitekten Fredrik Blom. Om Djurgårdens 
bebyggelse se Näsström, Gustav & Selling, Gösta, Södra Djurgården, 1930. 
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som byggnadens största rum, entré, serviceutrymmen, en vaktmästarbostad och 

en ”sommarrestaurang”.114 Salarna skulle belysas genom takfönster och den stora 

hallen skulle ha fönster på alla sidor. Programmet föreslog även att entrén skulle 

förläggas till byggnadens norra sida, och man uppmanade till användning av ”lätta 

konstruktioner” på grund av dåliga grundförhållanden på platsen.  

 

Tävlingsjuryn, bestående av Prins Eugen, Christian Eriksson, Erik Lallerstedt, 

Carl Westman och Gustaf Wickman, utdelade inget förstapris. Andrapriset 

delades av Carl Bergsten och Cyrillus Johansson men uppdraget tillföll Carl 

Bergsten.115  

 

Carl Bergsten hade erfarenhet från utställningsarkitektur efter att i början av sin 

karriär ha ritat utställningsbyggnader för industriutställningen i Norrköping 1906. 

Därefter hade han haft olika uppdrag, bl.a. skolor, bostadshus och 

industribyggnader. Närmast före Liljevalchs konsthall ritade han Hjorthagens 

kapell, som stod klart 1909. Under ett flertal resor till Österrike och Tyskland 

hade han också kommit i kontakt med ny och avantgardistisk arkitektur, särskilt 

Otto Wagner, Josef Hoffmann och Wiener Werkstätten. Carl Bergstens arkitektur 

uppfattades som präglad av detta avantgarde och mottogs ofta kritiskt.116 

 

 

Tävlingsförslagen och gestaltningsprocessen 

[bild 2, 3] 

Bland tävlingsförslagen fanns flera stora byggnadskomplex, vissa i 

nationalromantisk anda, andra med utpräglat klassicistiska förtecken. Bergstens 

                                                
114 Program för tävlan om förslagsritningar till uppförande av en konstutställningsbyggnad å tomt i 
kvarteret Fyrkanten inom Djurgårdsstaden i Stockholm, 1913 i AM, Carl Bergsten, 1965-10, 
kartong 05.  
115 Om tävlingsbidragen se Wærn, Rasmus, Tävlingarnas tid, 1996, s. 223–224. Bergstens 
förslag valdes möjligtvis framför Cyrillus Johanssons eftersom hans projekt framstod 
mera fördelaktigt i de preliminära kostnadsberäkningarna. Utlåtande öfver de till täflan om 
förslagsritningar till konstutställningsbyggnad i kvarteret Fyrkanten inom Djurgårdsstaden i Stockholm 
inlämnade täflingsförslagen, s. 6. AM, Carl Bergsten, 1965-10, kartong 05. Carl Bergsten levde 
1879–1935. Han tog examen 1903 (KTH och Kungliga Akademien för De Fria 
Konsterna). Om Carl Bergsten se t.ex. Johansson, Bengt OH, Carl Bergsten och svensk 
arkitekturpolitik under 1900-talets första decennium, 1965 och ds., Hjorthagens kyrka, 1980. En 
kort levnadsteckning finns även i Ericsson, Anne-Marie, M/S Kungsholms inredning, 2005.  
116 Se Eriksson, Eva, Mellan tradition och modernitet, 2000, s. 253. 
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förslag, försett med mottot Obelisk, var däremot en låg, grönmålad byggnad. Med 

undantag för ett parti på långsidan mot Djurgårdsvägen var byggnadens fasader 

fönsterlösa men dekorerade med lisener, arkader, nischer och skulpturer. Entrén 

fanns i det hörn av byggnaden som vette mot Djurgårdsvägen. Skulpturhallen 

utmärkte sig genom ett högt fönsterband. Framför byggnaden fanns en 

iögonfallande obelisk, som inte enbart var en skulptur utan även fungerade som 

konsthallens skorsten. Trots att Bergstens förslag prisbelönades, var juryn kritisk 

till förslaget. Takkonstruktionerna var ”äventyrliga”, byggnadens karaktär ”naiv, 

tillfällig och trähusartad” och den obeliskformade skorstenen betecknades som 

”synnerligen olämplig”.117 Positivt omnämndes entrén och skulpturhallen, och ett 

mer generellt omdöme tillskrev förslaget ”mycket beaktansvärda förtjänster”. 

Juryn såg även en ”omisskännlig Djurgårdskaraktär” i konsthallen. I Cyrillus 

Johanssons, den andre pristagarens, förslag utmärkte sig skulpturhallen som en 

hög byggnadskropp med sadeltak, infogad i en lång och sluten byggnad med en 

symmetrisk entré. Även här fanns en hög skorsten, som dock inte gjorts lika 

monumental som Bergstens obelisk utan snarare påminde om en minaret. 

Gestaltningsprocessen präglades i ett första skede av ett reducerande, där 

skulpturer och vaser, absider och nischer togs bort. I stället för dessa spridda 

dekorationer placerades accenter vid enstaka punkter i fasaden, till exempel i 

entréportalen och på gårdsfasaden. Senare gav Bergsten de olika byggnadsdelarna 

olika karaktär, skillnader som stegvis förstärktes. Tävlingsförslagets gröna färg 

bibehölls inte; i stället valdes en rosa färgton till konsthallens väggar.118 Särskild 

uppmärksamhet ägnades konsthallens belysning. Fönsteranordningarna skulle 

motsvara de mest moderna lösningarna, och i arbetsprocessen ingick en 

studieresa till Hamburg för att studera belysningsanläggningarna i den då just 

påbörjade tillbyggnaden av Hamburgs konsthall.119 

 

 

 

                                                
117 Utlåtande öfver de till täflan om förslagsritningar till konstutställningsbyggnad i kvarteret Fyrkanten 
inom Djurgårdsstaden i Stockholm inlämnade täflingsförslagen, s. 8. AM, Carl Bergsten, 1965-10, 
kartong 05.  
118 Färggivningen för konsthallens exteriör diskuterades under våren 1915 och beskrivs i 
Karl Nordströms dagboksanteckningar. KB, Karl Nordströms papper, 
Dagboksanteckningar, 25.5.1915 och 29.6.1915.  
119 Bergsten, Carl, ”Liljevalchs konsthall och blå porten. Beskrivning”, Arkitektur, 1919, s. 
127. Om belysningsexperimenten i Hamburg se Dibbern, Margrit, Die Hamburger 
Kunsthalle, 1980, s. 137–147, 191–193, 203.  



35 

 

Konsthallens arkitektur  

[bild 1, 4–6]  

Den besökare som närmar sig konsthallen på Djurgårdsvägen möter först dess 

norra sida och ser då två byggnadskroppar: till höger skulpturhallen och till 

vänster en lång byggnadskropp som står parallellt med Djurgårdsvägen. 

Byggnadsdelarna har vid närmare betraktande mycket olika karaktär – 

skulpturhallen är en ’låda’ med platt tak och ett fönsterband under taket, den 

långa byggnadskroppen har däremot utsvängda sadeltak och här finns också 

rundbågsfönster med dekorerade överstycken. Byggnadens fasader är slammade i 

en ljus rosa färg, som kontrasterar mot ljust putsade pelare och pilastrar samt 

portomfattningar i ljus granit. Pelarna utgör ett sammanhållande element mellan 

konsthallens olika delar och varierande fasadkaraktär. Ett likaledes 

sammanhållande element är det gjutjärnsräcke som löper över alla 

byggnadsdelarnas tak. Konsthallens södra fasad domineras av en stor portik. 

Fasaden vetter mot en gård, som omsluts av en låg och smal byggnadskropp som 

i sin tur inrymmer restaurangen Blå porten.120  

Konsthallens utställningssalar är fördelade på tre parallella ’längor’. I den 

mellersta finns tre större salar och i de yttre finns fyra- respektive fem mindre 

rum. De två yttre längorna är täckta med lätt utsvängda sadeltak med fönster i 

takfallen. Även rummen i mitten belyses genom takfönster, det sydligaste genom 

en lanternin. I två av de mindre rummen finns även sidofönster. Mellan längorna 

ligger smala, öppna gårdar för vattenavrinning från sidornas sadeltak. De större 

salarna i mitten framhävs särskilt genom en liten kolonnställning. Byggnaden är 

uppförd i tegel, bjälklagen är av betong, likaså portikens och skulpturhallens 

pelare och pelarna inne i byggnaden. Tävlingsförslagets skorsten/obelisk har 

ersatts med en hög kolonn som bär en skulptur av Carl Milles.121 

 

 

                                                
120 Restaurangen vid Liljevalchs kan också nås direkt från Djurgårdsvägen. Porten till 
konsthallens gård är dekorerad med blått kakel och smidesarbeten. Den blå porten 
anknyter till ett Djurgårdsmotiv. Näsström/Selling skrev 1930 om ”många små krogar vid 
djurgårdsstaketets blåmålade portar”. Den ”förnämsta” av dessa, ”Lusthusporten”, 
kallades för ”Blå porten”. Näsström, Gustav & Selling, Gösta, Södra Djurgården, 1930, s. 
10.  
121 Pelaren med Milles skulptur uppfördes först år 1919. Fotografier från konsthallens 
öppnande 1916 visar en ljus kolonn med joniskt kapitäl framför konsthallen.  
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Entrén  

Fasaddelen mot Djurgårdsvägen närmast entrén är ett iögonfallande parti. Här 

ligger fyra fönsteraxlar åtskilda av kraftiga pilastrar. Pilastrarna är nästan lika djupa 

som breda, vilket får dem att snarast framstå som pelare, eller till och med som 

kontreforter, som har ställts framför fasaden. Genom ett antytt kapitäl i höjd med 

taklisten bibehåller de dock något av pilasterkaraktär.122 [bild 5, 7] 

Konsthallens huvudentré ligger i den smala byggnadsdelens gavel i 

hörnet mot Djurgårdsvägen. Entrén ligger således inte i mitten av fasaden, vilket 

skulle vara en mer vedertagen ’entrégest’, utan på sidan. Den är även något 

indragen. Inte heller inom den smala gavelfasaden råder symmetri, då portalen 

ligger i fasadens högra hälft. [bild 9] 

Entréportalen består av en portomfattning av ljusa granitblock, som 

avslutas i höjd med taklisten med en rak arkitrav. Ovanför själva porten sitter en 

stor relief som bärs upp av pilastrar.123 Reliefen visar en figur med vingar och ett 

skynke i handen, aningen snett placerad i bildfältet. Ytterligare en dekoration 

finns högst upp på portalen där det står en skulptur som föreställer två 

hundkroppar med tre huvuden med blottade tänder. Båda dekorationerna är 

utförda av Carl Milles. Portarna är klädda med kopparplåt med en kvadratisk 

indelning och försedda med två handtag, utformade som ormar. Bakom porten 

ligger två små förrum, som har en detaljerad och varierad gestaltning med 

sidonischer, kassettak, stenklädda väggar och pilastrar med palmkapitäl. Även den 

inre porten är klädd med kopparplåt. Dess överstycke har dekorerats med ett 

galler av smidesjärn med ett mönster av träd och figurer.124 [bild 10] Ovanför den 

inre dörren, som slutsten i portomfattningen, finns ett huvud i svart sten. Dess 

pupiller är rödmålade och ansiktet omges av grova hårtestar. Runt huvudet ligger 

en orm. [bild 11] 

 

 

                                                
122 Även Hakon Ahlberg nämner mötet mellan taklisten och pilastrarna och betecknar det 
som ”vårdslöst”. Ahlberg, Hakon, ”Liljevalchs konsthall och Blå Porten”, Arkitektur, 
1919, s. 125. 
123 Reliefen är gjord av Carl Milles. Fotografierna från 1919 visar en annan relief som 
Ahlberg beskriver som en ”modellrelief” som skulle omarbetas. Ahlberg, Hakon, 
”Liljevalchs konsthall och Blå Porten”, Arkitektur, 1919, s. 124.  
124 De fem figurerna bär olika attribut. Figuren i mitten verkar föreställa en kung med 
krona, spira och riksäpple. De övriga föreställer möjligtvis olika yrken eller konstarter: den 
första figuren ser ut att hantera hammare och mejsel, den andra håller en fågel, den tredje 
pensel och palett och den fjärde har en tång och en hammare. 



37 

 

Portiken mot gården  

[bild 12, 13]  

Tävlingsförslagets pilasterförsedda slutna gårdsfasad ersattes redan 1913 med en 

fasad sammansatt av två hörnpaviljonger med emellanliggande loggia. Den stora 

portiken tillkom sedan i ett sista gestaltningsskede under sommaren 1914. En 

skiss som visar gårdsfasaden med en portik med en hög fronton vittnar om 

tanken att ersätta loggian med en stor portik.125 [bild 14] Portiken består av sex 

ljust putsade pelare och en arkitrav som är utformad som en mycket flack 

triangel. Pelarnas enda detalj är en smal, knappt synlig bas. Arkitraven täcks av ett 

något utskjutande tak med regulae under. På taket finns ett räcke som i sin 

utformning skiljer sig från räcket på konsthallens tak. Taket inne i portiken är 

kassetterat. Framför bakväggen inne i portiken står en blindarkad med ljust 

putsade pilastrar. I blindarkaden markeras bågarnas anfang med ett tunt band och 

en förkroppning. Pilastrarna är nästan lika djupa som portikens pelare.126 En 

trappa leder ner från portiken och möter en stenläggning som smalnar av mot 

fasaden, som för att uppnå en perspektivverkan – en gestaltning som dock främst 

är synlig i plan. Gårdens mittpunkt utgörs av en liten rombisk vattenbassäng. 

 

 

Interiören  

I konsthallens interiör finns i de två mellersta salarna en mindre betoning som 

utgörs av en liten kolonnställning med två polygonala kolonner med enkla 

kapitälplattor och en arkitrav, formad som en flack triangel som liknar 

gårdsportikens arkitrav. 127 [bild 15] Arkitravens undersida är kassetterad och 

påminner på så vis om gårdsportiken. Golvet under kolonnparet är stenlagt, vilket 

markerar och betonar kolonnaden som en helhet och som rumsskiljande motiv. 

 

 

                                                
125 AM, Carl Bergsten, 1965–10, kartong 05. Bergsten skisserade fasaden och ett 
perspektiv.  
126 Pilastrarna kan emellertid inte alla vara lika djupa – då skulle de ’krocka’ i hörnen. I de 
yttersta travéerna är arkaderna därför grundare.  
127 Kolonnerna är putsade i konststen. Bergsten föreslog att dessa kolonner, som här 
omnämns som ”pelarna mellan sal 2 och 3”, skulle utföras i ”polerad blågrå marmor” 
istället för betong. Detta avslogs av kostnadsskäl. ”Byggnadskommitterades för 
Liljevalchs Konsthall sammanträde den 30 oktober 1914”, AM, Carl Bergsten, 1965–10, 
kartong 05.  
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Skulpturhallen 

[bild 1,4] 

Skulpturhallen är en egen byggnadskropp som skiljer sig från resten av 

konsthallen. Hallen har ett platt tak med ett fönsterband under. Fönstren är 

försedda med krysstag. Skulpturhallens fasad delas av två ljust putsade pelare i tre 

olika stora fält. (Att delarna är olika stora ser man lättast när man räknar antal 

fönster i varje fält: fyra, sex, fem, räknat från vänster.) Pelarna är betongpelare 

och utgör hallens bärande struktur. De är djupa och verkar nästan stå framför 

fasaden.128 I fasaden finns förutom pelarna även fyra ankarslutar. Ankarslutarna 

är utformade som siffror och formar årtalet 1914. I fasaden finns även en mindre 

portal i den högra delen och en liten nisch med en byst av donatorn Liljevalchs i 

den vänstra delen. Den oregelbundna rytmen förstärks i det högra fasadfältet – 

portalen och ankarsluten är inte symmetriskt placerade i fältet, utan deras 

placering förefaller omotiverad. En förklaring till denna gestaltning kan man hitta 

i skulpturhallens inre och i fasadens relation till den inre strukturen. Inne i 

skulpturhallen har fasadpelarna sina motsvarigheter i pelarna i en arkad. En travé i 

arkaden motsvarar två fönsterbredder. Arkaden sträcker sig dock inte över hela 

rummet utan slutar abrupt efter fem travéer med en kolonn mycket nära väggen – 

arkadmåttet ’går inte jämnt upp’ i rummet. Skulle arkaden fortsätta, skulle den 

kunna repeteras sju och en halv gånger i rummet, vilket motsvarar de femton 

fönstren. Om fasadpelarna ska stå mittemot en pelare i arkaden blir det således 

inte möjligt att dela fasaden i lika delar. Helheten av pelare (även hörnpelarna) 

och ankarslutar speglar således arkadens rytm. Sidoportalens placering speglar en 

tänkt sjätte arkad i hallen. Det är detta system av oregelbundna rytmer och 

relationer mellan delarna som i tredje fasadfältet blir till en förtätning och 

orytmiskhet. Men de relationer som finns mellan den inre strukturen och 

fasaddekorationens placering är inte omedelbart avläsbara och begripliga. 

 

 

                                                
128 De ’sticker ut’ ur fasaden eller står framför den. Djupet motsvarar ungefär det djup 
som de utskjutande pilastrarna vid entrédelen har.  
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Sidoportalen  

[bild 16, 17] 

 Sidoportalen är, liksom entréportalen, en portal av ljusa granitpelare.129 Den 

består av två engagerade, hexagonala granitkolonner som bär en arkitrav. 

Arkitravens övre kant är grovhuggen och dekorerad med ett meandermönster. På 

arkitraven finns en liten pyramidformad uppbyggnad. Det avtrappande mönstret 

avslutas i fasaden med ljust putsade ytor. Även portalens kolonner får en liknande 

spegling i fasadytan. En uppåt avsmalnande trappa leder till dörren, som är en 

fönsterdörr med ett halvrunt överstycke. 

Sidoportalen kan betraktas som en antydan till motvikt till entréportalen 

och utgör samtidigt en variation av dess gestaltning. Också sidoportalen har en 

tydlig tektonisk uppbyggnad, och även här finns de ljusa pelarna. Sidoportalen 

skiljer sig dock i flera avseenden från både entréportalen och gestaltningen av 

konsthallens övriga fasader. Till skillnad från entréportalen är sidoportalen 

förbunden med fasaden och ger inte intryck av att vara ’placerad framför den’. 

Detta sker genom att former som tillhör och kompletterar portalens form ligger i 

fasadytan – avslutningen som kompletteras i fasaden och meanderbandet som 

fortsätter en bit ut över arkitraven lägger sig över portalens inramning i fasaden 

och möter sedan fasaden. Materialbehandlingen i det smala bandet är unik i 

konsthallens fasader, och bandet är nog också den minsta av detaljerna i fasaden. 

En annan form som utmärker portalen är de hexagonala kolonnerna. Denna form 

förekommer inte i konsthallens fasader i övrigt, bara i interiören, i arkaden mellan 

skulpturhallen och i de andra salarna. På så sätt relaterar sidoportalen direkt till 

det rum som den leder in i.130 Sidoportalen fogas in i skulpturhallens fasad genom 

att det ljusa materialet och den tektoniska uppbyggnaden motsvarar den ram som 

betongpelarna ger åt hela fasaden. Samtidigt har den några drag som särskiljer 

den, och i skulpturhallens fasad utgör portalen dessutom en accent. 

 

 

                                                
129 Under ritningsprocessen fanns inte alltid en sidoportal. Innan Bergsten flyttade den till 
långsidan var portalen inritad på skulpturhallens västra kortsida. Sidoportalen 
möjliggjorde bl.a. ”en bekvämare intagning af utställningsföremål”. ”Kommitterades för 
Liljevalchs Konsthallsbyggnad sammanträde den 7 oktober 1914 å Järnkontoret”, AM, 
Carl Bergsten, 1965–10, kartong 05. 
130 Hexagonala kolonner finns också i loggian i gårdens restaurangbyggnad. Men i själva 
konsthallens fasader är den hexagonala formen unik.  
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Skulpturhallens interiör  

Skulpturhallen ligger parallellt med tomtgränsen, som på den norra sidan inte är 

helt rätvinklig. Den ligger således inte heller helt i rät vinkel mot de övriga 

salarna.131 Denna skevhet, som knappt uppfattas annat än på planritningen, har 

funnits med i ritningarna från ett tidigt skede. Ytterligare en oregelbundenhet i 

planen återfinns i skulpturhallens hörn närmast vestibulen, som snarare är en lätt 

kurva än ett hörn. [bild 19] Skulpturhallens golv är belagt med kalksten och taket 

är kassetterat. Hallens avgränsning mot de övriga rummen utgörs av en arkad. 

Arkadens pelare är polygonala betongkolonner, putsade med konststen och med 

kapitäl liknande tärningskapitäl. I skulpturhallens östra kortsida leder en trappa i 

två etapper upp till ett litet galleri. Därifrån leder en dörr vidare till två rum, som 

på en skylt intill dörren betecknas som ’Vinstuga’ och som användes som 

serveringslokal.132 Genom ett litet galler i golvet kan man härifrån se ner i 

vestibulen. I väggen bredvid dörren till serveringen finns ett gallerförsett 

blindfönster. En öppning som är försedd med ett liknande galler finns också i 

trappans nedre del närmast golvet. [bild 18] 

 

Ritningar och skisser visar att Bergsten experimenterade med olika gestaltningar 

av det stora rummet, möjligtvis med avsikten att bryta upp hallens stora yta och 

ge det höga och smala rummet en mindre instängd känsla. I tävlingsförslaget var 

exempelvis en stor del av skulpturhallens yta nedsänkt två trappsteg.133 Bergsten 

experimenterade också med variationer av hallens sydöstra hörn. Skisser visar 

variationer där exempelvis vestibulen sticker in i hallen, där en arkadtravé är 

placerad inne i rummet eller där en öppen spis har placerats i hörnet.134 [bild 20, 

21] Den slutliga gestaltningen, med trappan som förbinder golvet med 

fönsterbandet, gör rummets höjd tillgänglig och möjlig att uppleva.  

 

 

                                                
131 Avvikelsen är mycket liten: enligt tomtplanen i AM, Carl Bergsten, 1965–10, kartong 
05 är vinklarna 88º och 91º.  
132 I Bergstens beskrivning heter det ”en buffé med tillhörande serveringsrum och kök”. 
Bergsten, Carl, ”Liljevalchs konsthall och blå porten. Beskrivning” Arkitektur, 1919, s. 
127.  
133 Se tävlingsförslaget i SSA, NS 73:I:6. I ”P.M. rörande anmärkningar som framställts 
vid sammanträde den 14/10 1913 angående af Arkitekt Bergsten upprättade ritningar till 
konsthall å Djurgården” står att ”stegen … bör uteslutas”. AM, Carl Bergsten, 1965–10, 
kartong 05. Höjdskillnaden, om än liten, skulle möjligtvis för besökaren möjliggöra att 
betrakta skulpturerna från olika nivåer.  
134 Skisser i AM, Carl Bergsten, 1965–10, kartong 05.  
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Historiska referenser 

Att Liljevalchs konsthall anknöt till omgivningens arkitektur samtidigt som den 

sågs som företrädare för något nytt framgår av de samtida anmälningarna. Karl 

Asplund såg konsthallen som den första representanten för samtidens nya 

”tidsstil” och såg i byggnaden samma ”anda som hos Behrens och Tessenow”.135 

Förutom anknytningen till samtidsarkitekturen såg han även ett släktskap med 

omgivningens arkitektur – med Rosendals slott och ”de gamla husen från Carl 

Johans tid”.136 Samma dualitet av närhet till omgivningens empirarkitektur och 

något modernt formulerade konst- och arkitekturhistorikern Johnny Roosval i 

Aftonbladet. Han såg i konsthallen en ”modern klassicistisk stil” som ”med 

framgång fogar sig … in i Djurgårdsstadens speciella arkitektoniska kynne”.137 

Arkitekten Hakon Ahlberg skrev i liknande ordalag om ”glastak som stå på 

höjden av tidens fordringar” och om en anknytning till ”Djurgårdsempirens 

traditioner” som han, likt Asplund, såg i fönstrens överstycken.138 Den varierande 

karaktär som skribenterna uppmärksammade framträdde först en kort tid före 

byggstarten i september 1914; former som anknyter till tidigt 1800-tal – de 

utsvängda taken, fönsteröverstyckena och takräckena – förtydligades samtidigt 

som skulpturhallen fick en mer industriell karaktär. Ritningsprocessen kan således 

tolkas som en medveten gestaltning av motsättningarna. Olikheterna fångas dock 

delvis upp genom ett mer ambivalent motiv i de likartade ljusa, fasadhöga ’pelare’: 

den mykenska portalens pelare; empirens pilastrar och industriarkitekturens 

betongpelare liknar varandra, även om de är av olika material och har olika 

funktioner. Här ska i tur och ordning olika historiska referenser i konsthallens 

olika delar – i entréportalen och portiken, i olika arkitektoniska detaljer och i 

skulpturhallen – beskrivas.  

Entréportalen  

Ritningar från 1914 visar entréportalen med en skulptur som mycket tydligt är 

utformad med den mykenska lejonporten som referens.139 [bild 22–26] 

                                                
135 Asplund, Karl, ”Den nya konsthallens första dag”, Dagens Nyheter, 2.3.1916.  
136 Ibid.  
137 Roosval, Johnny, ”Liljewalchs konsthall. En blick på arkitekten Bergstens verk.”, 
Aftonbladet, 29.2.1916. 
138 Ahlberg, Hakon, ”Liljevalchs konsthall och blå porten”, Arkitektur, 1919, s. 123. 
139 ’Lejonvarianten’ finns på skisser. AM, Carl Bergsten, 1965–10, mapp 21. Att det skulle 
vara lejon framgår också så sent som i mars 1915 i ett brev från Granitaktiebolaget C.A. 
Kullgrens Enka som skriver till Carl Bergsten angående leveransen av ”ämnesstenarna till 
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Lejonporten är här utgångspunkten för en egen tolkning av motivet. Istället för 

lejon föreställer den utförda skulpturen två stående hundar med ett tredje 

hundhuvud i mitten – uppbyggnaden liknar fortfarande lejonskulpturen men 

skulpturen föreställer nu den trehövdade Kerberos.140 Anknytningen till 

lejonporten finns kvar men ytterligare en association har lagts till. Lejonporten 

ger också återklang i entréportalens uppbyggnad. Likt den mykenska 

föregångaren består konsthallens portal av två stöd och en arkitrav. Liljevalchs 

portal har dock en utpräglat långsmal och därmed snarare instabilt verkande form 

och inte den mykenska portalens stabila karaktär. Detta är en förändring av en av 

lejonportens starkaste egenskaper. Den formella uppbyggnaden bibehölls, den 

nya karaktären är emellertid snarast den motsatta. Portalens högsmala form och 

de två pelarna som bär den stora rektangulära reliefplattan kan också påminna om 

mykenska gravportaler, med Atreus grav som ett välkänt exempel. [bild 27] 

Skulpturen är en av de mest detaljerat gestaltade delarna i konsthallen. I samtiden 

uppfattades den av Karl Nordström som en opassande kontrast mot konsthallens 

”strama slutenhet” och ”geometriska enkelhet”. Nordström var starkt kritisk 

emot skulpturen; ”önskar … dubbelhunden alldeles borta – på den portalen 

behövs ingen skulptur”, skrev han i sina dagboksanteckningar.141 Nordström 

påvisar därmed den för konsthallen karaktäristiska motsättningen – något slutet 

och rakt, som på några ställen, exempelvis portalen eller fönstren, kombineras 

med en lättare karaktär.  

 

Den mest iögonfallande detaljen i förrummet bakom den stora portalen är 

huvudet som utgör dörromfattningens slutsten. Skisserna visar ett huvud med en 

krona, men liksom i portalskulpturen har motivet förändrats och kronan har 

ersatts med en orm. [bild 23] Det förefaller vara ett Medusahuvud, vanligt som 

fasaddekoration redan under antiken för att avskräcka det onda. Milles gestaltning 

av ormen lindad runt huvudet är ett alternativ till de gängse utformningarna av 

Gorgonernas ormhår. Den tidigare versionen med kronan, ormen och den svart-

röda färgen talar för en tolkning av huvudet som Kung Minos med den ormlika 

svansen virad runt det egna huvudet. Skulpturens utformning – färgen, ormen, 

och gestaltningen av hår, ögon och mun – påminner även på ett mer obestämt 

sätt om skulpturer från förklassiska perioder. Skulpturens ögon, läppar och 

                                                                                                                 
lejongruppen”. Brev den 19 mars 1915, AM, Carl Bergsten, 1965–10, kartong 05. Se även 
Lindahl, Göran, ”En ensam radikal – Carl Bergsten”, Paletten, nr 1, 1958.  
140 Som Kerberos beskrivs skulpturen också av Karl Nordström. KB, Karl Nordströms 
papper, Dagboksanteckningar V, 21.12.1915. 
141 KB, Karl Nordströms papper, Dagboksanteckningar V, 21.12.1915.  
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stripiga hår har likheter med arkaiska gavelskulpturer. Figuren i reliefen ovanför 

porten kan tolkas som den fallande Ikaros och utgör således ännu en koppling till 

Kung Minos. Sist men inte minst kan även hörnpilastrarnas palmkapitäl ses som 

en referens till det egeiska sammanhanget, där de till exempel återfinns i templet i 

Arkades.142 Anknytningen till förklassisk arkitektur fortsätter möjligtvis också i 

sidoportalens zikkuratliknande uppbyggnad.  

 

 

Portalen och den samtida antikreceptionen  

Referenser till Mykene och den grekiska mytologin ger konsthallens entré dess 

speciella karaktär och anknyter till tendenser i den samtida antikreceptionen, som 

präglades av ett intresse för de tidiga antiken. Liksom detta intresse distanserade 

sig från den etablerade antikbilden kan även konsthallens entré ses som en 

distansering från det mer välkanda entrémotiv som exempelvis en tempelportik 

skulle utgöra. Distanseringen från det etablerade formspråket kommer också till 

uttryck i entréns asymmetriska placering i byggnadens hörn. Den mykenska 

lejonporten har senare beskrivits som arketypen för den grekiska 

tempelportiken.143 Tolkat på detta sätt har Bergsten i Liljevalchs konsthall ersatt 

en ’förväntad’, tydlig entréportik med portikens ’urform’ – referensen till det 

arkaiska blir till bärare av en abstraherad och reducerad form som svarar mot 

samtidens önskan av enkelhet. Referensen till det arkaiska blir också ett sätt att 

uttrycka och gestalta den arkitektoniska reduktion som karaktäriserar konsthallen 

i sin helhet. 

Vid sidan av de arkitektoniska formerna spelar även de mytologiska 

referenserna en viktig roll. I receptionen av det arkaiska uppmärksammades 

snarare mörka och dystra berättelser än den klassiska antikens renhet. Sådana 

berättelser aktualiseras även i konsthallens entré genom Kerberos och Minos eller 

Medusan. Passagen in i konsthallen kan ses som den av Kerberos övervakade 

vägen in i underjorden.144 Även Minos aktualiserar döden och underjorden och 

dessa entrémotiv skiljer Bergstens gestaltning av entrén från en eventuell 

gestaltning av ett ’konstens tempel’. Den mytologiska referensen kan också ses i 

ljuset av samtidens ’undergångsteman’ och det pågående världskriget.  

                                                
142 Se exempelvis dtv-Atlas Baukunst, 2005, sid. 130f. 
143 Exempelvis hos Trachtenberg, Marvin & Hyman, Isabelle, Architecture from prehistory to 
post-modernism, 1986, s. 81. 
144 Jämför med den senare tillkomna entrén till Stadsbiblioteket som också tolkats som ett 
gravmotiv. En så tydlig formulering av ett tema är det emellertid inte fråga om här. 
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Portiken mot gården  

I portiken gestaltar Bergsten en av arkitekturhistoriens mest välkända former. I 

hans tolkning av portiken, både i detaljerna och i placeringen, finns kontraster, 

ambivalenser och abstraktion, och det är tydligt att det handlar om en mycket 

självständig gestaltning av denna referens. Förutom portikens placering betraktas 

i det följande den säregna tolkningen av portikmotivet, ett motiv som dessutom 

har en klangbotten i omgivningens empirarkitektur.  

 

Portikens placering 

Placeringen av ett så tydligt motiv, som det som portiken gestaltar, mot den 

inåtvända gården ger en ambivalent karaktär både åt portiken i sig och åt hela 

konsthallen, då den verkar ifrågasätta motivets sedvanliga användning. I samtiden 

formulerades detta kärnfullt av Karl Asplund, som skrev om ”den formella 

huvudfasaden, som vetter åt bakgården”, och som tillskrev entrén karaktären av 

en ”bakport”.145 Samma tanke fanns också i Johnny Roosvals anmälan:  

Inkonsekvent är också att det verkligen finnes ett utpräglat och rikt front- och 

entrémotiv utvecklat på byggnaden – men på dess baksida! […] Men denna 

begagnas ej – och kommer icke att ses av någon. Men ett fasadmotiv som detta 

vinner dock på att verka på avstånd och har väl ändå som sitt innersta syfte att 

skänka byggnadens uppsyn gentemot den kommande något av högtid och 

tempelro. Huset är med ett ord bak- och framvänt.146 

 

Formuleringen av konsthallen som ”bak- och framvänd” fångar väl Bergstens 

brytning mot ett etablerat förhållningssätt. Asplund och Roosval uppmärksammar 

de olika karaktärerna i fasaderna som de betecknar som ”entré” och ”baksida”. 

Kontraster mellan de båda sidorna exemplifieras också av att gårdssidan är 

symmetriskt uppbyggt och använder ett bekant historiskt motiv, medan 

skulpturhallens fasad är asymmetrisk och saknar en tydlig referens till historisk 

arkitektur. 

 

                                                
145 Portiken är enligt Karl Asplund ”representativ” och ”välkomnande”. På entrésidan är 
det främst kolonnen med skulpturen som markerar entrén. Asplund, Karl, ”Den nya 
konsthallens första dag”, Dagens Nyheter, 2.3.1916. 
146 Roosval, Johnny, ”Liljewalchs konsthall. En blick på arkitekten Bergstens verk”, 
Aftonbladet, 29.2.1916. 
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Bergstens tolkning av portiken 

I portikens komposition uppstår ambivalenser i form av både abstraktioner och 

detaljeringar. Man kan urskilja pelare/kolonner, mutuli, en arkitrav och en 

fronton, men delarna är gestaltade på olika sätt. I sin helhet framstår portiken 

som avskalad och abstraherad. En skiss på portiken visar att Bergsten tänkte på 

en ’vanlig’ tempelportik, som sedan övergavs för den abstraherade varianten. [bild 

14]. ’Kolonnernas’ avsaknad av detaljer som kapitäl innebär att kolonnmotivet har 

reducerats till sin konstruktiva grund. Pelarna får en mer ambivalent karaktär, då 

det här faktiskt finns en antydan till bas. Balken som pelarna bär är portikens 

arkitrav men samtidigt också ett flackt gavelfält. Det är denna speciella 

arkitrav/fronton som ger portiken karaktären av en ’tempelportik’ (portik med 

fronton). Skillnaden mellan ’arkitrav’ och ’fronton’ ligger i denna portik bara i en 

lätt stigning, som emellertid är effektfull. Bergsten har med denna modifikation 

skapat en ambivalens i portikens hela karaktär. En kontrast mot pelarnas och 

bjälklagets reducerade former är de mutuli som finns vid arkitravens/frontonens 

överkant; de utgör ett element med en detaljeringsgrad som inte finns i portikens 

övriga delar. De utgör också ett element som tillhör den doriska ordningen, och 

som därmed bryter pelarnas och arkitravens neutrala karaktär. De skiljer sig från 

de övriga delarna också genom sin storlek – skalan de är formade i verkar 

frikopplad från de övriga delarnas storlek. Bergsten frigör således å ena sidan 

motivet från den ’klassiska tempelportiken’ med bestämd kolonnordning och 

tydlig arkitrav, men anspelar å andra sidan på den doriska ordningen. 

Samtidigheten av dessa två skilda förhållningssätt, både en abstraktion och ett 

bekräftande av den doriska portiken, ger portiken dess särskilda karaktär. Karl 

Asplund, som i Liljevalchs såg en referens till samtidens tyska tendenser, såg i 

gårdsfasaden en likhet med Tessenows Dalcrozeinstitut.147 

Blindarkaden vid portikens bakre vägg framstår som en kontrast. 

Konstrasten finns i den runda formen som bryter mot den främre delens raka 

former, men även i förekomsten av detaljer som bandet och förkroppningarna. 

                                                
147 Dalcrozeinstitutet i Hellerau/Dresden har i forskningen många gånger anförts som 
referens för både portiken och skulpturhallens trappa, se exempelvis: Bedoire, Fredrik, 
”Den moderna klassicismen”, arkitektur 2/1982, s. 12; Eriksson, Eva, Mellan tradition och 
modernitet, 2000, s. 253. Karl Asplunds artikel kan innehålla en av de tidigaste referenserna 
till Dalcroze i samband med Liljevalchs, men varken denna eller någon annan samtida 
källa för referensen har nämnts i forskningssammanhang. Björn Linn förhåller sig mer 
avståndstagande till jämförelsen mellan de bägge portikerna, och han påpekar att den 
”ofta anförda jämförelse inte är lika nära liggande rumsmässigt som formalt”. 
”Arkitekturen”, Signums svenska konsthistoria. Konsten 1890–1915, 2001, s. 146. Linn anför 
en artikel av Kay Fisker från 1947 som ett tidigare exempel på referensen till Dalcroze.  
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Även blindarkadens djup överraskar. På grund av djupet blir karaktären av 

blindarkitektur något mer ambivalent och blindarkadens pilastrar kommer 

därmed att likna de andra pelarna i konsthallens fasader.  

 

Portiken som referens till omgivningens empirarkitektur 

Anknytningen till empirarkitekturen svarar mot det samtida idealet, som bl.a. 

framhöll tiden kring 1800 som förebild. Här har den dock även en förankring i 

den omedelbara omgivningen, då Djurgårdens empirarkitektur speglas på flera 

sätt i konsthallen. Gårdsfasadens uppbyggnad kan ses som en förenklad variant 

av Rosendals slott och dess femdelade fasad, med hörnpaviljonger och loggia 

med bakomliggande rundbågsfönster.148 [bild 28] Portikens placering och säregna 

utformning kan också tänkas ha en motsvarighet i slottets iskällare. [bild 29] 

Iskällaren är en liten träbyggnad med slutna fasader. Framför båda gavlarna står 

doriska portiker, även dessa av trä.149 Portikerna är detaljerat gestaltade – 

kolonnerna har entasis och kapitäl och bjälklaget är försett med regulae, triglyfer 

och mutuli. Även i gesimsen syns mutuli. Iskällaren står i sluttningen nedanför 

slottet, nästan gömd i skogen. Den ena portiken är vänd mot skogen, den andra 

mot Djurgårdsbrunnsviken – varifrån den möjligtvis utgör ett blickfång i 

skogssluttningen. Liksom iskällarens portiker är konsthallens portik otydlig i sin 

riktning och förvånande i sin placering. Den signalerar inte någon huvudentré 

och kan på den muromgärdade gården ses som frånvänd (mot skogen) eller som 

en fond för gården (ett blickfång). Iskällarens doriska ordning ger återklang i 

konsthallens portik och dess mutuli.  

 

Arkitektoniska detaljer  

Lisenerna  

Lisener (och pilastrar) är ett mycket vanligt motiv i den klassicistiska arkitekturen 

med uppgift att konstruktivt förstärka och/eller dekorera en vägg. Bland pelarna 

och pilastrarna på konsthallens fasader uppstår en dialog mellan dessa 

egenskaper, det dekorativa och det konstruktiva. Ljust putsade pelare, pilastrar 

och lisener bildar ett återkommande motiv som binder samman konsthallens 

                                                
148 Här skulle man också kunna anföra den lilla lanterninen i mittpartiet eller 
skulpturhallen, som, med sitt läge utanför den symmetriska ’huvudbyggnaden’ skulle 
kunna vara en parallell till köksflygeln på Rosendals slott.  
149 Laine, Christian, (red.), Rosendals slott, 2003, s. 102. Det är inte känt när iskällaren 
uppfördes, men den lär ha använts första gången 1832. Den ritades antagligen av Georg 
Kraepelin. 
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olika fasader. Skulpturhallens pelare, entré- och sidoportalens pelare, östfasadens 

pilastrar, portikens pelare och blindarkadens pilastrar (och även västfasadens 

lisener och hörnpelarna) sträcker sig mellan sockeln och takfoten. De är ungefär 

lika breda, ofta också lika djupa och är ljust färgade. De skiljer sig emellertid från 

varandra med avseende på material – skulpturhallens och portikens pelare är i 

putsad betong, pelarna i portalen är av granit och östfasadens pilastrar är av ljust 

putsat tegel. Dessa skillnader är dock inte tydligt synliga. Det förenande motivet 

erhåller en ambivalent karaktär genom dessa underliggande skillnader och genom 

pilastrarnas varierande relation till dekorativa och konstruktiva uppgifter. 

 

Hur skulpturhallens pelare synliggör hallens konstruktion har redan beskrivits. I 

fasaden är de även ett rytmiserande element. Genom hela ritningsprocessen har 

pilastrar eller lisener funnits i skulpturhallens fasad, och de slutliga betongpelarna 

kan ses som en abstraktion av dessa: en modern variant som samtidigt ligger nära 

motivets ursprungliga innebörd – ett konstruktivt element. Entréportalens pelare 

har en tydlig konstruktiv uppgift i portalen, men portalen i sin helhet kan också 

läsas som en dekoration. Pelarna ger således ett liknande yttre intryck som pelarna 

i skulpturhallens fasad, men de ingår inte på samma sätt i byggnadens struktur. 

Av pilastrarna är det de i fasaden mot Djurgårdsvägen som är mest intressanta. 

Deras djup och karaktär av kontreforter ger dem en konstruktiv karaktär och låter 

dem framstå som ekvivalenta till skulpturhallens pelare. Pilastrarna har dock inte 

samma konstruktiva funktion. Deras uppgift att föreställa ett konstruktivt 

element är enbart dekoration. Portikens pelare har slutligen, liksom 

entréportalens, både konstruktiva och dekorativa aspekter. Bland konsthallens 

pelare och pilastrar, som tillsammans skapar enhet och samklang i konsthallens 

fasader, finns således en genomgående skiftning mellan en konstruktiv och en 

dekorativ karaktär, särdrag som båda är inherenta i pilastermotivet.150  

 

Takräcket 

Ytterligare historiska referenser finns i takräcket, fönsteröverstyckena och 

koppardörrarna. Takräcken finns representerade i Djurgårdens empirarkitektur, 

men de kännetecknar även 1600/1700-talspalats. Skulpturhallen får genom räcket 

                                                
150 Även Dimitri Porphyrios uppmärksammar en ”transformation of columns into 
pilasters… or the ambiguity of the … balustrade that crowns the hybrid slab/gable.” 
Porphyrios beskriver det som att dessa element ”…point not to a revival of classicism, 
not to a manneristic swerving from classicism, but to classicism’s ontology of 
construction”. Porphyrios, Demetri, ”Scandinavian Doricism”, Architectural Design, 5/6 
1982, s. 31. 
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en något ambivalent karaktär, då skulpturhallen också har drag av samtida 

industriarkitektur. Räcket på konsthallens tak kan också ses som en 

representation av byggnadens inre struktur, eftersom postamenten är placerade 

ovanför de rumsskiljande väggarna, vilket resulterar i en oregelbunden fördelning 

av postamenten. Den inre strukturen tillåts således diktera utformningen, även 

om det resulterar i en oregelbundenhet i fasaden. 

 

Fönstren  

[bild 28, 30, 31]  

I Rosendals slotts mittparti finns tre höga fönster med halvrunda, dekorerade 

överstycken. Tre liknande fönster finns också i konsthallens fasad mot 

Djurgårdsvägen. I konsthallen är dock proportionerna annorlunda och fönstren 

skiljer sig från slottets fönster genom sin långsmala form.151 Även överstyckenas 

stuckatur saknar den detaljeringsgrad som återfinns på slottet. Samtidigt utgör 

stuckaturen en av konsthallens mest detaljerade delar. På slottet är 

fönsteromfattningarna tydligt uppdelade i pilastrar, som flankerar fönstret, och en 

omfattning med listverk runt överstycket. Fönsteromfattningarna i konsthallen 

utgörs däremot av en enklare inramning som saknar detaljering och indelning i 

två delar. Konsthallens fönster kan således beskrivas som referenser till ett motiv 

från Rosendals slott och omgivningens empirarkitektur, men Bergsten förenklar 

och förändrar motivet. 

 

Ankarslutarna 

Ankarslutar har ursprungligen en konstruktiv funktion (att förankra ett bjälklag) 

men utformades oftast som dekorationer, på olika sätt under olika tidsperioder. 

Ankarslutarna i skulpturhallens fasad förefaller så långt som möjligt ha givits en 

rak form och liknar i detta snarast ankarslutarna som de var utformade i mitten på 

1700-talet. I skulpturhallen skapar de ytterligare en ambivalens, då deras tydligt 

historiska karaktär utgör en kontrast till den moderna industribyggnad som man 

eventuellt kan associera till. En kontrast finns också mellan det ålderdomliga 

framställningssättet och det aktuella årtalet, 1914, som formas av ankarslutarna.  

 

                                                
151 Det långsmala finns på Liljevalchs även i entréportalen. Den långsmala formen blev 
vanlig i arkitekturen under denna period. Det uppmärksammas också av Bengt OH 
Andersson, ”Manierism i det tidiga 1900-talets svenska arkitektur”, i Alenius m.fl., 
Manierismer, 1980, s. 36. Andra exempel på det långsmala portmotivet är portaltornet i 
Norra Kungstornet, Sven Wallander, 1923, eller entrén till skolan vid Fridhemsplan, 
Georg A. Nilsson, 1925.  
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Skorstenen/obelisken  

Även skorstenen/obelisken som Bergsten placerade framför konsthallen kan ses 

som en historisk referens. Med sin ambivalens mellan nyttoobjekt och monument 

är den också ett första uttryck för den ambivalens som på ett avgörande sätt 

skulle prägla den färdiga konsthallen. Med skorstenen/obelisken gestaltar 

Bergsten en parallell till ett förslag från 1830-talet av Fredrik Blom. Blom ritade 

ett ”museum för antik- och tavelsamlingar” på Djurgården och ville placera en 

hög porfyrkolonn framför byggnaden.152 [bild 32] Bergstens utformning av 

skorstenen/obelisken, placerad på en liten sockel och försedd med en plakett, ger 

den ett monuments attribut och karaktär, likt förslagen till porfyrkolonn. 

Skorstenen/obelisken är även väl förankrad i 1800-talets industriarkitektur, där 

skorstenar formade som obelisker var vanliga vid många fabriker, även längs 

Stockholms stränder.153 En annan skorstenstyp återfinns på en skiss av 

konsthallen där skorstenen är placerad bakom konsthallen och bara toppen är 

synlig. [bild 33] Skissen visar en skorsten som är uppbyggd av i storlek avtagande 

kvadrar försedda med blindarkader.154 Även denna typ av skorstenar var vanliga i 

det tidiga 1800-talets industriarkitektur.155 I gestaltningen av skorstenen/obelisken 

återanvände Bergsten således en etablerad form. Detta underlättade också den 

oortodoxa placeringen. Bergsten gav skorstenen/obelisken en betydelsefull roll i 

förslaget, dels genom den exponerade placeringen, dels genom att döpa förslaget 

efter obelisken.156 Ambivalensen och referensen till industriarkitektur, som 

Bergsten initierar, blev karaktäristiska för den färdiga konsthallen.  

 

 

                                                
152 Bjurström, Per, ”Kungens konstmuseum”, i Laine, Christian, red., Rosendals slott, 2003, 
s. 321 ff, bilder s. 313.  
153 Se fotografier i Schnell, Jan-Bertil, Industriminne, 2004: W. Lindbergs Varvs- och 
Verkstads AB, s. 31; Rörstrand, s. 43; tändsticksfabriken i Södertälje, s. 39.  
154 Odaterad skiss i AM, Carl Bergsten, 1965–10, kartong 05. 
155 Exempel på liknande skorstenar är skorstenen vid Alunbruket i Degerhamn eller 
ångsågen i Härnösand. Den senare syns på en illustration från 1861, återgiven i 
Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, 2002, s. 315. Ytterligare exempel syns på den 
redan nämnda bilden på W. Lindbergs Varvs- och Verkstads AB i Schnell, Jan-Bertil, 
Industriminne, 2004. s. 31. 
156 I en beskrivning av tävlingsförslaget hänvisar Bergsten till ”nybygget” vid Glyptoteket i 
Köpenhamn där ”skorstensproblemet [är] löst på liknande sätt” om än placerat på en 
gård. ”Beskrivning”, AM, Carl Bergsten, 1965–10, kartong 05. 
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Skulpturhallen 

Vid sidan av konsthallens historiska referenser finns också en annan karaktär. 

Skulpturhallens synliga pelare, högt sittande fönsterband och platta tak väcker 

snarast associationer till industriarkitektur.157 Ankarslutarna, takräcket och 

sidoportalen ger emellertid en ambivalens åt fasaden, då dessa inte ger 

associationer till industrihallar. Inte heller oregelbundenheten i det högra fältet 

har någon motsvarighet i en industribyggnad, som till sin fysiska uppbyggnad och 

till sitt program snarare förknippas med rationalitet. Men brytningen är subtil – 

att fasaden inte delas in i exakt lika stora fält syns inte omedelbart. Tydligast 

framstår karaktären av industriarkitektur på två skisser. [bild 34, 35] På den första 

visas skulpturhallen med en tydlig balkkonstruktion, en odekorerad fasadyta och 

ett fönsterband med små kvadratiska fönsterrutor.158 På kortsidan har 

fönsterbandet utvidgats till en glasfasad. Fönsterytorna är indelade i små 

kvadratiska rutor. Till den speciella karaktären bidrar också att skissen är utförd 

med en grövre, mörk penna och att det saknas buskar eller träd. I framställningen 

finns visserligen också ett takräcke och två skulpturer på taket, men det är den 

distinkta betongramen och rätlinjigheten som dominerar bilden. På den andra 

skissen syns skorstenen och den framställs här som en rak pelare.159 

Skulpturhallens fasad har även här den karaktäristiska betongramen och 

fönsterindelningen i små kvadrater, men också detaljer som ankarslutar och en 

portal.  

Liljevalchs konsthall, och framförallt skulpturhallen, förknippas ofta med 

Bergstens uttalande om betongen som det i framtiden dominerade 

byggnadsmaterialet och klassicism som en lämplig formgivning som passar till 

materialets egenskaper.160 Även Adolf Behne skrev år 1919 i liknande ordalag – 

inte om betongens relation till klassicismen men väl om industriarkitekturens 

                                                
157 En koppling mellan Liljevalchs och industriarkitekturen har inte tidigare gjorts i 
forskningssammanhang. Intressant är möjligtvis att Elias Cornell i Ny svensk byggnadskonst 
från 1951 skriver om under rubriken ’Industrialismen söker ett uttryck’. Han skriver också 
att byggnadsuppgiften av utställningsbyggnad ”var betecknande för tendenser i 
industrialismens samhälle”. Sid. 20, 21 i anförda verk. 
158AM, Carl Bergsten, 1965–10, mapp 21. Skissen är odaterad. I det högra fasadfältet syns 
några linjer ritade med blyertspenna. Dessa kan vara ett försök till en indelning av det 
’kritiska fältet’ eller till placeringen av en portal. 
159 AM, Carl Bergsten, 1965–10, kartong 05. 
160 Bergsten, Carl, “Om arkitekturutställningen“, Arkitektur, 1914.  
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rationella strukturer och klassicismen: ”Teknik och klassicism är inte varandras 

fiender. Tvärtom, de hör samman”.161  

1916 jämförde, som tidigare nämnts, Karl Asplund Liljevalchs konsthall 

med arkitektur av Behrens och Tessenow. Det är möjligtvis inte minst Behrens 

industriarkitektur som han tänkte på. Där kunde exempelvis sadeltak tolkas som 

tempelgavlar eller bärande strukturer avteckna sig som lisener i fasaderna. Även 

om det är skulpturhallen som står för industriassociationen i Liljevalchs konsthall, 

kan man också se sådana drag i portiken; med pelarna som inte gör anspråk på att 

vara mer än just pelare och med den kombinerade arkitraven/frontonen 

påminner portiken om Behrens Hochspannungsfabrik från 1911, där två 

tempelgavlar står framför mittendelen av en stor fabriksbyggnad.162 [bild 36] 

 

Särskilt den första av de ovan nämnda skisserna signalerar att Bergsten medvetet 

gav skulpturhallen likheter med industriarkitektur. Skissen visar också tydligt att 

Bergsten gestaltar en kontrast mellan de olika byggnadsdelarna. Det är emellertid 

inte bara en kontrast mellan byggnadskroppar. Referensen till industriarkitekturen 

kan även ses som ett brott mot en utställningsbyggnads etablerade karaktär, som 

exempelvis föreställningen om museet som ett ’konstens tempel’. Det är också ett 

brott mot omgivningens arkitektur, som har en helt annan karaktär, exempelvis 

Nordiska Museet eller Rosendals slott. Men möjligen öppnar Liljevalchs karaktär 

som ’konsthall’, inte museum, redan för en sådan olikhet. Så tidigt som i 

överläggningarna för tävlingsprogrammets formulering föreslogs att konsthallen 

skulle ha ett något bredare program än bara regelrätta konstutställningar. Det 

skulle vara en byggnad ”huvudsakligen avsedd för konstutställningar men, i den 

mån sådant därmed kan förenas, äfven för utställningar af konstindustri, tillfälliga 

kommunala utställningar mm. dylikt”.163 Detta bredare program innebar att 

konsthallen kunde fjärma sig från en traditionell museikaraktär. Slöjdföreningens 

hemutställning från 1917, en utställning om inredning och konsthantverk, kan ses 

som ett exempel på detta. Att konstindustriutställningar och kommunala 

utställningar nämndes kan leda tanken till större utställningar, inte minst 

konstindustriutställningen 1909 på Djurgården.164 Dylika utställningar hade också 

etablerat en utställningskultur där maskinhallar och industrihallar ingick. Ett 

                                                
161 Behne, Adolf, Die Wiederkehr der Kunst, 1919, efter Pehnt, Wolfgang, Deutsche Architektur 
seit 1900, 1970, s. 79, min tolkning.  
162 Om Bergsten och Behrens se Brunnström, Lisa, Den rationella fabriken, 1990, s. 117. 
163 ”Till Stockholms Stadsfullmäktige”, SSA, Liljevalchs konsthall, E1:1. 
164 Mer om detta står att läsa i Form, 1908 och 1909. Byggnaderna ritades av Ferdinand 
Boberg.  
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närmande mellan ’industri’ och utställningshall, så som sker i Liljevalchs 

skulpturhall, hade således etablerats redan i dessa utställningar.  

 

Draget av industriarkitektur och motsättningen mellan denna karaktär och en 

utställningsbyggnads mer sedvanliga karaktär uppmärksammades i samtiden av 

recensenter och även av byggnadskommittén. Stockholms-Tidningen ansåg att 

byggnadens yttre inte riktigt visade dess ändamål och återgav en jämförelse med 

en industribyggnad: ”Någon … sade på invigningsdagen, att han trodde, att han 

kommit till en mekanisk verkstad eller ett elektricitetsverk”.165 Bristande 

”konstnärlighet” och ”skönhet” gjorde att byggnaden inte visade sitt ändamål 

ansåg tidningen.166 Även för byggnadskommitténs medlemmar verkar 

konsthallens arkitektur ha påmint om en industribyggnad. När kommittén stod 

inför valet av färg uppfattades det första färgprovet, ”en deciderat ockerröd, 

dunkel ton”, som olämplig, då den skulle ”förfula” huset och göra byggnaden till 

”vad som borde undvikas: något tungt och maskinhall-liknande som avgjort före 

tankarna till industri”.167 Nordström ställer denna ovälkomna association mot den 

önskade karaktären: ”Konsttemplet – ljust, fästligt, upplyftande, motsatsen till det 

vardagliga, mörka nedtryckande.” Dessutom, hävdade Nordström, var 

Djurgårdens övriga byggnader målade i ”rena och glada toner”. Efter ytterligare 

färgprover i ljusa toner ansåg kommittén slutligen att den ”rosa-orangetonade” 

färgen var tillfredsställande.168 Karl Asplund verkade däremot ha tävlingsförslaget 

kvar i tankarna när han i sin anmälan skrev att kolonnen framför konsthallen 

”kan leda tankarna till en fristående fabriksskorsten med en vidunderligt 

konstnärligt formad rökhuv.”169  

 

Skulpturhallens skevheter  

I Liljevalchs konsthall finns två skevheter: skulpturhallens ställning i förhållande 

till resten av byggnaden och den lätt krökta väggen i skulpturhallens hörn. 

Oregelbundenheterna är närmast osynliga störningar av helheten. Att 

skulpturhallen ligger något skevt i förhållande till den övriga byggnaden 

understryker åtskillnaden från resten av konsthallen, något som ju också uttrycks i 

arkitekturens karaktär. Skevheten förstärker också uppfattningen av konsthallen 

som en sammansättning av flera byggnadskroppar. Avvikelsen från det rätvinkliga 

                                                
165 ”Liljewalchs konsthall högtidligen invigd”, Stockholms-Tidningen, 2.3.1916. 
166 Ibid. 
167 KB, Karl Nordströms papper, Dagboksanteckningar, 25.5. 1915. 
168 Ibid. 
169 Asplund, Karl, ”Den nya konsthallens första dag”, Dagens Nyheter, 1916.  
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är emellertid så liten att den inte uppfattas, varken i exteriören eller inne i 

byggnaden. Den lätt skeva placeringen är en anpassning till tomten. Denna 

anpassning var dock inte nödvändigtvis huvudskälet till utformningen, då det 

finns tillräckligt med utrymme: det handlar här uppenbarligen inte om ett 

maximalt tomtutnyttjande, som i andra fall kunde resultera i liknande skevheter.170 

Skevheten framstår således här som ett medvetet grepp, som just i denna subtila 

form förekom flera gånger i periodens arkitektur. Det kan vara skeva vinklar såväl 

i enstaka rum som mellan byggnadskroppar. Ett välkänt exempel är Ragnar 

Östbergs Stadshus, som dock ännu inte var färdigställt i mitten av 1910-talet. 

Skulpturhallens skeva placering är emellertid bara en av likheterna med Blå Hallen 

i Stadshuset: det höga fönsterbandet, arkaden och trappan är andra likheter.171 En 

liknande skevhet finns också i Gunnar Asplunds Villa Snellman, som 

färdigställdes två år efter Liljevalchs konsthall. Under 1920-talet utformades ett 

antal närmast osynliga skevheter, som exempelvis i Uppståndelsekapellet, 

Tändstickspalatsets portik eller Konserthusets sidoingång. Skevheterna tolkas 

vanligtvis som en koppling till medeltida arkitektur, efter att Ragnar Östbergs 

användning av dessa sattes i samband med hans arbete på Läckö.172 Kurt W. 

Forster ger emellertid periodens skevheter, som han främst ser hos Gunnar 

Asplund, en annan konnotation. Han ser dem som en referens till den grekiska 

antikens tempelkomplex, som till skillnad från romerska anläggningar kunde ha 

en oregelbunden uppbyggnad.173 

 

 

                                                
170 Ytterligare ett osynligt ’brott’ mot en regelbunden/symmetrisk geometri i konsthallen 
finns i de tre längor: eftersom de båda snögårdarna inte är lika breda ligger mittensalarnas 
portik inte helt i linje med sydfasadens portik. 
171 Rummets gestaltning kan, liksom Blå Hallen, tolkas som gestaltningen av ett 
utomhusrum. Att gestaltningen av sådana var ett återkommande motiv inom periodens 
arkitektur skriver exempelvis Eriksson, Eva, Mellan tradition och modernitet, 2000.   
172 Se exempelvis Eriksson, Eva, Mellan tradition och modernitet, 2000, s. 188. Argumentet är 
att Östberg arbetade med en uppmätning på Läckö slott precis innan han ändrade 
Stadshusets gård till dess oregelbundna form. 
173 Forster, Kurt W.,”L’ordine dorico come diapason dell’architettura moderna”, i Settis, 
Salvatore (utg.), I Greci: Storia Cultura Arte Società, Vol I, Noi e i Greci, Einaudi, 1996, s. 699. 
Forster skriver också att man just under den aktuella perioden hade konstaterat dessa 
oregelbundenheter. Han ger dock inga exempel för detta och utvecklar inte argumentet.  
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De olika historiska referenserna 

I Liljevalchs konsthall står olika referenser bredvid varandra – referenser till den 

mykenska arkitekturen, till empirarkitekturen och till den samtida 

industriarkitekturen. Referenserna ger konsthallen en undertext av associationer. 

Konsthallens arkitektur präglas också av ambivalenser och kontraster, som delvis 

skapas just genom det nära samspelet mellan de olika associationerna. De olika 

referenserna står lika jämstarka och tydliga intill varandra, uppfattas som 

jämbördiga, d.v.s. står bredvid varandra utan att någon tillåts dominera. Den 

spänning som finns mellan dessa olika referenser löses till viss del genom att 

element från alla referenserna återkommer i motivet av höga ljusa pelare. I smärre 

sammanhang kvarstår spänningarna, exempelvis mellan de olika 

detaljeringsnivåerna i fönsteromfattningarna eller i mötet mellan skulpturhallen 

och ankarslutarna samt i portiken. De historiska referenserna finns både i detaljer 

(som fönsteröverstyckena) och i stora former (som portiken). Gemensamt för 

referenserna är att de såväl bekräftar formen som distanserar sig från den. Så står 

exempelvis det regelbundna bredvid det oregelbundna i skulpturhallen, det 

doriska bredvid det abstraherade i portiken, det detaljerade bredvid det 

odetaljerade i fönsteromfattningarna. När Bergsten använde de historiska 

referenserna gjorde han det med tonvikt på den egna gestaltningen, inte för att 

referera till en auktoritär kanon. Exempelvis går Bergstens utformning av 

portiken på tvärs mot den etablerade tolkningen av en tempelportik. Detta 

framgår inte minst av samtidens kommentarer om portikens roll. Förutom den 

oväntade placeringen finns också andra ambivalenser i portikens gestaltning, 

eftersom den både avsäger sig gestaltningskonventioner och anspelar på den 

doriska ordningen. Den egna tolkningen av motiven dominerar också i 

Bergstens/Milles gestaltning av entréportalen. Portalens utformning syftar inte till 

att presentera det mykenska eller det kretensiska utan skapar något eget och nytt 

med utgångspunkt i den mykenska förebilden. I dekorationerna över fönstren 

finns däremot ett mer noggrant efterliknande av ett välkänt motiv. Återigen finns 

dock också på denna plats en kontrast, men här uppstår den mellan dekorationen 

och omfattningen, som har olika detaljeringsnivåer.  

 

 

Enkelheten i konsthallen 

Enkelhet som Bergsten själv – och andra med honom – framhävde som ett 

önskvärt ideal, syns tydligt i konsthallen. På ett övergripande plan framstår 
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Liljevalchs konsthall som en byggnad som nästan helt saknar fasaddekoration och 

som i flera delar uppvisar drag av abstraktion, exempelvis i portiken. Bergsten har 

emellertid gett dessa aspekter olika konnotationer. Med anspelningarna på 

Djurgårdens empirarkitektur anknyter Bergsten till den enkelhet som förknippas 

med klassicismen. Ytterligare ett en aspekt på enkelhet fann han i det mykenska 

som entréportalen refererar till. Denna referens syns som en konstruktiv enkelhet 

i uppbyggnaden av portalen, men den representerar möjligtvis även en mer 

abstrakt tanke, som i den arkaiska antiken såg ett alternativ till samtidens 

komplexitet, och som dessutom i det arkaiska såg grunderna till antiken och 

möjligtvis en sannare antikreception. Till dessa historiska referenser fogar 

Bergsten en tredje, som också har en inherent koppling till enkelheten – 

industriarkitekturen. I (den samtida) industriarkitekturen fanns, betingat av 

praktiska och ekonomiska skäl, serialitet, standardisering och dekorationslöshet, 

som också till ett reducerat, ’enkelt’ förhållningssätt. 

Bergsten betonar i många motiv en konstruktiv karaktär, samtidigt som 

han tillåter ambivalenser. Sådana motiv är exempelvis skulpturhallens 

oregelbundna fasad, entréportalens hög-smala form, som verkar instabil, och 

kontreforterna/pilastrarna, vars kraftiga utformning inte är konstruktivt 

nödvändig. Bergsten använder ofta reducerade former – skulpturhallens 

betongpelare, som har ett förflutet som pilastrar, eller portiken vars detaljer har 

skalats bort. Detta mönster syns också i referenserna till de tidiga kulturepokerna 

i entrén.  

Liljevalchs konsthall är tydligt förankrad i samtidens ideal och, som vi 

kommer att se senare, även i sin samtids arkitekturdiskussion. Den enkelhet som 

samtiden efterfrågade återfinns här förverkligad. Formulerandet av ett alternativ 

uttrycks också i användningen av referenser till Mykene och Kreta – en reception 

som inte de ’konventionella’ antika perioderna utan söker nya förebilder. 

Referensen till industriarkitekturen är slutligen en referens till aktuell 

samtidsarkitektur och en brytning med konventionella föreställningar om vad 

som är en utställningsbyggnad.  

 

 

Receptionen av konsthallen  

Liksom Bergsten förefaller ha hittat den eftersträvade enkelheten i betonandet av 

konstruktionen, omgivningens empir, den arkaiska antiken och 

industriarkitekturen, gav samtidens recensenter byggnaden olika konnotationer. 

Beskrivningen av Liljevalchs konsthall som ”enkel”, ”avskalad”, ”dekorationslös” 
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var man överens om – detta var något som kommenterades i en eller annan form 

i alla anmälningar.174 Vad som skiljer sig åt är emellertid de konnotationer man 

gav denna karaktär, som beskrevs med så skilda uttryck som ”spartansk”, ”torr”, 

”torftig”,” ren”, ”värdig”, ”sträng”, ”sparsam”, ”blygsam”, ”kysk”, ”kylig” och 

”saklig”.175 Ord som ”ren” och ”värdig” verkar uttrycka en positiv association i 

likhet med den karaktär som tillskrevs klassicismen, inte i minst Winckelmanns 

karaktärisering av klassicismen som ”ädla ro och stilla storhet”.176 De mer 

negativa begreppen, som t.ex. ”spartansk” och ”torftig”, kan möjligtvis ses som 

ett uttryck för att konsthallen inte motsvarade de förväntningar man hade på en 

utställningsbyggnad och att Bergsten med sin konsthall således brutit med tidigare 

mönster. Konsthallens upplevda enkelhet förklarades med utgångspunkt i olika 

aspekter. Exempelvis sågs den som ett resultat av avsaknaden av dekoration 

(Stockholms-Tidningen, Asplund i DN) eller av materialvalet – betong (Brunius i 

SvD, Roosval i Aftonbladet). Emil Kinander anförde begränsade ekonomiska 

förutsättningar som ett skäl för dekorationslösheten.177 Att det emellertid i 

konsthallen handlade om en medveten reduktion, som inte nödvändigtvis 

behövde vara ett resultat av ekonomiska begränsningar, verkar Johnny Roosval ha 

uppmärksammat. I enkelheten (och även ”kyskheten”, ”kyligheten” och 

”torftigheten” som han nämnde) såg han ”dygder gränsande till koketteri”. Han 

skriver vidare: ”Fåfängan tittar fram ur hålen på din mantel, o, Diogenes 

Bergsten! måste vandraren utropa inför kolonnader av grusigt rå betong”.178  

 

                                                
174 Exempelvis Ahlberg, Hakon, ”Liljevalchs konsthall och Blå Porten”, Arkitektur, 1919, 
s. 123, ”enkelt och sakligt”; ”Liljewalchs konsthall högtidligen invigd” Stockholms-Tidningen, 
2.3.1916, ”byggnadens enkelhet i det yttre är odisputabel”; Brunius, August, ”Ett centrum 
för svensk konst: nya konsthallen öppnas i morgon”, Svenska Dagbladet, 29.2.1916, ”en 
samling rum … med … en utstyrsel som i all sin spartanska enkelhet…”.  
175 Brunius, August, ”Ett centrum för svensk konst: nya konsthallen öppnas i morgon” 
Svenska Dagbladet, 29.2.1916; ”Liljewalchs konsthall högtidligen invigd”, Stockholms-
Tidningen, 2.3.1916; ”Konungen inviger Stockholms konsthall”, Stockholms Dagblad, 
2.3.1916; Roosval, Johnny, ”Liljewalchs konsthall. En blick på arkitekten Bergstens verk”, 
Aftonbladet, 29.2.1916; Ahlberg, Hakon, ”Liljevalchs konsthall och Blå Porten”, Arkitektur, 
1919.  
176 Winckelmanns formulering om ”ädla ro och stilla storhet” finns i Gedanken über die 
Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauer-Kunst från 1755. 
177 Kinander, Emil, ”Liljevalchs konsthall. Några uppgifter om dess tillkomst”, Liljevalchs 
konsthall, Katalog N:o 1, 1916, s. 3–12, här s. 10.  
178 Roosval, Johnny, ”Liljewalchs konsthall. En blick på arkitekten Bergstens verk”, 
Aftonbladet, 29.2.1916. 
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Liljevalchs konsthall och industriarkitekturen  

Skulpturhallens referens till industriarkitekturen kan ses i samband med 1910-

talets expansion av denna arkitektur och den betydelse som kom att tillmätas 

industrin. Redan i tävlingsförslaget kunde man möjligtvis se en sådan referens i 

form av den obeliskformade skorsten som Bergsten placerade framför 

konsthallen. 

 

 

Arkitekter och industriarkitekturen under 1910-talet 

Skulpturhallen, med sin referens till industriarkitekturen, kan betraktas i ett vidare 

sammanhang som inbegriper arkitekters intresse för industriarkitektur, särskilt 

under 1910-talet. Carl Bergsten både ritade industribyggnader och argumenterade 

för en större delaktighet från arkitekternas sida på detta område. Bergsten själv 

hade 1904 ritat en kraftstation i Norrköping och 1909 en fabrik för Lithografiska 

AB i samma stad. Han var också intresserad av Peter Behrens, som hade gjort sig 

känd för sina byggnader för AEG.179 1918 ägnade facktidskriften Arkitektur ett 

helt nummer åt industriarkitektur. Carl Bergsten bidrog med artikeln 

”Arkitekterna och industrins byggnader”, i vilken han framhöll arkitekternas 

kompetens för industrins byggnadsuppgifter. Enligt Bergsten var arkitektens 

insats här av betydelse för att kunna integrera industriarkitekturen i städerna, så 

att ”fabriksbyggnaderna icke i onödan bryta sig mera ut ur samhällets allmänna 

byggnadsstruktur än hvad uppgiften i sig själf kräfver”.180 I temanumret 

presenterades vidare flera industribyggnader som hade uppförts de senaste åren 

och Gregor Paulsson bidrog med ett historiskt perspektiv under rubriken ”Äldre 

svensk nyttoarkitektur”.181 Men det var inte bara i Arkitektur arkitekter 

diskuterade industriarkitekturen, utan redan på våren samma år hade arkitekten 

Åke Tengelin skrivit om arkitekternas relation till industriarkitekturen i en artikel i 

SvD som även återgavs i Byggnadsvärlden.182 Arkitekturs temanummer speglar 

                                                
179 Kraftverket i Arkitektur, 1904, s. 83–85. Om Lithografiska AB i Norrköping se 
Brunnström, Lisa, Den rationella fabriken, 1990, s. 117 och 120 f.  
180 Bergsten, Carl, ”Arkitekterna och industriens byggnader”, Arkitektur, 1918, s. 159. Om 
Bergstens artikel se även Eriksson, Eva, Mellan tradition och modernitet, 2000, s. 418 ff. och 
Brunnström, Lisa, Den rationella fabriken, 1990 sid.120. 
181 Paulsson, Gregor, ”Äldre svensk nyttorarkitektur”, Arkitektur, 1918 sid. 177–187. 
Presentationer av olika industribyggnader i Arkitektur, 1918, s. 160–167.  
182 Tengelin, Åke, “Fabriksbyggnadskonst och byggnadskultur”, Byggnadsvärlden, 1918, s. 
147–150.  
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således ett intresse och ett engagemang för en byggnadsuppgift som växte i 

omfång och därmed betydelse. De industribyggnader som redovisas i Arkitektur 

speglar det gynnsamma läge som den svenska industrin åtnjöt sedan 1910. Det 

var en industri som kunde tillhandahålla malm, stål och verkstadsprodukter – just 

sådant som det rådde stor internationell efterfråga på.183 De många 

vattenkraftverk som byggdes under denna period och ASEA:s anläggningar i 

Västerås är bara några exempel på industrins byggnadsverksamhet.184  

 

Det var dock ett mycket speciellt ekonomiskt läge under krigsåren som gynnade 

just industrin. Samtidigt som exporten av industriprodukter steg, minskade 

importen. Detta förhållande, i kombination med koncentrationen av resurser till 

industrin, orsakade svårigheter i livsmedelsförsörjningen. Konsekvenserna blev 

livsmedelsbrist och ransonering, som slutligen kulminerade i de så kallade 

hungerkravallerna 1917.185 Inte heller bostadsbyggandet tillhörde de områden 

som gynnades av krigstidens många investeringar, tvärtom så drabbades denna 

sektor hårt av bl.a. stigande priser för byggnadsmaterial. 1918 övergick 

högkonjunkturen i en regelrätt ”investeringsboom” och under krigets två sista år 

uppnåddes de största handelsöverskotten någonsin, och börsomsättningen nådde 

1918 rekordnivåer.186  

Vid den här tiden spred sig uppfattningen om industrin som 

betydelsefull, och förhoppningarna om en ljus framtid knöts till industrin. En 

tydlig illustration av detta synsätt finns i en artikel av Ludvig Nordström: ”Sverige 

har en lysande framtid … som självständigt industriland … rikt som det är i 

överväldigande mått på malm, vattenkraft och andra industriella förutsättningar” 

och med några av ”världens bästa ingenjörer”.187 Betraktat i ett större 

sammanhang sammanfaller således arkitekternas intresse för industriarkitekturen i 

Arkitekturs temanummer med en allmän entusiasm för industrin och en stark 

tilltro till denna. Likt många andra såg arkitekterna under denna period stora 

framtidsmöjligheter för industrin. Här skulle ytterligare investeringar resultera i 

                                                
183 Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel, 
2000, sid. 274. 
184 Om dessa byggnader se exempelvis Eriksson, Eva, Mellan tradition och modernitet, 2000, s. 
418–420 och Brunnström, Lisa, Den rationella fabriken, 1990.  
185 Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia, 2000, sid. 278, 279. Om detta se 
även Andræ, Carl-Göran, Revolt eller reform, 1998.  
186 Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia, 2000, s. 275; Magnusson, Lars, 
Sveriges ekonomiska historia, 2002 [1997], s. 275, 363, 367. 
187 Nordström, Ludvig, ”Sverige – en lysande framtid”, Dagens Nyheter, 29.12.1918. Se 
även Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider, 2001, s. 178.  
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fler industribyggnader, medan andra delar av byggsektorn, som ovan nämnt, 

verkade mindre lovande. Dessutom fanns det naturligtvis ett intresse för att 

gestalta de byggnader som skulle komma att bli fler och fler på ett arkitektoniskt 

tillfredsställande sätt. Genom en positiv inställning till industriarkitekturen 

positionerade sig arkitekterna möjligtvis också i ett kulturellt sammanhang som 

var positivt inställt till industrin och den industriella utvecklingen. Paulssons 

artikel gav en historisk tillbakablick på industriarkitekturen och satte dessutom in 

detta intresse i ett arkitekturhistoriskt sammanhang. Bergstens skulpturhall skulle 

således kunna ses som en hänvisning till en i samtiden vanlig och dynamisk 

byggnadsuppgift i form av industriarkitekturen. Det Carl Bergsten 1918 skrev om 

fabriksbyggnadernas integration i stadssammanhanget kan ses som en bekräftelse 

på konsthallens gestaltning från 1914, där han kombinerade den 

industrihallsliknande skulpturhallen med konsthallens övriga byggnadsdelar.  
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III. Kanslihuset  

 

Inledning  

Under 1920-talet skulle ett nytt kanslihus byggas vid Mynttorget i Gamla Stan. 

Det skulle ersätta Mynthuset, beläget i kvarteret Vulcanus vid Mynttorget, som 

sedan 1840-talet hade använts som kanslihus. Planerna väckte många frågor, som 

man var tvungen att ta ställning till. Det gällde bland annat hur man skulle 

förhålla sig till det kulturhistoriska sammanhanget och till aktuella 

stadsplanefrågor. Det kulturhistoriska sammanhanget utgjordes av den på platsen 

befintliga portiken, Riksdagshuset och Slottet samt av grannkvarterens byggnader, 

däribland Skandiahuset i kvarteret Neptunus.188 De aktuella stadsplanefrågor som 

man hade att ta hänsyn till var Mynttorgets gestaltning och en planerad reglering 

av trafiken i området. Det var dessutom i sig en betydande och komplex 

byggnadsuppgift att gestalta ett nytt kanslihus. Ett stort rumsprogramskulle 

passas in på tomten, och portiken som stod framför den befintliga byggnaden 

behövde renoveras. Innan alla dessa uppgifter formulerades inom ramen för en 

arkitekttävling 1921, hade en eventuell nybyggnad av Kanslihuset diskuterats i två 

decennier. Kanslihuset kom att ritas av Gustav Clason och Wolter Gahn, som 

vann tävlingen.189 Men även planeringsprocessen efter tävlingen var utdragen, och 

när byggnaden var helt färdig 1937 hade det gått 44 år sedan man 1893 för första 

gången hade övervägt ett nybygge.  

Kanslihuset diskuterades emellertid inte bara av arkitekter. För 

kanslisekreteraren Niklas Lindhult var frågan om det nya Kanslihusets gestaltning 

också en fråga om att gestalta kansliet som institution. Den balans mellan 

                                                
188 Uttrycken ’portik’ och ’kolonnad’ används omväxlande i originalkällorna när fasaderna 
mot Myntorget, Myntgatan och gårdarna beskrivs. Respektive beteckning bibehålls 
naturligtvis i citaten. Jag benämner Kanslihusets kolonnportik mot Mynttorget som just 
portik. Innergårdens omgång kallar jag kolonnad. Kolonnaden mot Myntgatan benämns i 
de olika källorna oftast som arkad. Därför använder jag också ordet arkad, även om det 
enligt en definition är en kolonnad eftersom det finns ett rakt bjälklag ovanpå men inga 
valv, vilket annars är kännetecknet för en arkad.  
189 Gustaf Clason, 1893–1964, utbildning vid KTH och KKH, anställd hos IG Clason och 
Ivar Tengbom, egen verksamhet sedan 1923. Wolter Gahn, 1890–1985, utbildning vid 
KTH och KKH, anställd vid Stockholms stads stadsplanekontor 1924–1929, egen 
verksamhet.  
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förnyelse och bevarande som byggnadsuppgiften innebar kan således relateras 

både till ett arkitektoniskt och ett politiskt kulturellt sammanhang. 

I detta kapitel står Kanslihusets arkitektur i centrum. Först beskrivs 

planeringsprocessen, tävlingsförslagen och den färdiga byggnaden. Sedan visas 

hur historiska referenser används i det nya Kanslihuset och hur dessa referenser 

etablerar olika relationer till omgivningens historiska bebyggelse. Kanslihuset, 

med sin direkta, praktiska och symboliska koppling till statsförvaltningen, kan 

slutligen också ses i ljuset av den samtida konflikten mellan den gamla 

ämbetsmannastaten/monarkin och den framväxande parlamentariska 

demokratin. 

 

 

 

Planer för ett nytt kanslihus 

Byggnadens historia  

Kanslihusets färdigställande år 1937 var slutpunkten för en lång rad utredningar 

och förslag som alla hade haft som syfte att ge statsförvaltningen bättre lokaler 

och mer utrymme; de första förslagen hade formulerats så tidigt som på 1890-

talet. Sedan 1840 hade kansliet varit beläget i Mynthuset vid Mynttorget, då 

Myntverket flyttade till en ny byggnad på Kungsholmen.190 [bild 2] Det första 

mynthuset ritades 1681 av Tessin d.ä. och avslutades av Tessin d.y. Byggnaden 

var på grund av dåliga grundförhållanden i behov av återkommande reparationer, 

och 1783 planerade Carl Fredrik Adelcrantz en omfattande ombyggnad.191 

Tillkomsten av portiken brukar förknippas med Gustav III:s Italienresa 1783–84, 

då det var efter denna resa som en tidigare ritning för portalen förkastades till 

förmån för en tempelgavel med doriska kolonner. Olika versioner av en sådan 

portik ritades av Adelcrantz och Olof Tempelman. Den slutliga portiken, som 

tillskrivs Adelcrantz, är en dorisk portik som sträcker sig över hela fasadhöjden.192 

Portiken var färdig omkring 1790, byggd i sandsten med de nedersta 

                                                
190 År 1849 flyttade myntverket till Kungsholmen. Lindhult, Niklas, Kanslihuset i Stockholm, 
1930, s. 11.  
191 Om Kanslihusets historia se ”Mynthuset nu Kanslihuset, i At förse riket, 1969, s. 72; 
Lindhult, Niklas, Kanslihuset i Stockholm, 1930, Wollin, Kungl. Maj:ts kanslis historia, 1934. 
192 Portikens höjning ska ha skett på kungens önskan. Villner, Lena, Tempelmann, 1997, s. 
105. 
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kolonntrummorna gjutna i järn och fyllda med sten.193 Fasaden bakom portiken 

är inte rusticerad, som på tidigare ritningar av Mynthuset, utan slät, och fasaden 

har en relieffris ovanför entréportalen. Redan vid uppförandet kritiserades 

portiken för sina felaktiga proportioner, och kritik mot fasadens utformning 

återkom även under 1800-talet.194  

Förutom Mynthuset kantades Mynttorget av Brandkontorets byggnad i 

kvarteret Aglaurus, försäkringsbolaget Skandias hus i kvarteret Neptunus, 

Stallbron och Lejonbacken. Brandkontorets byggnad uppfördes 1676 av Tessin 

d.ä., medan Adelcrantz och Palmstedt stod för senare förändringar. Skandias 

byggnad ritades 1894 av Magnus Isaeus. Bakom Kanslihuset i kvarteret Mars låg 

två byggnader: det Olivebladska palatset, som användes som polishus, samt 

fängelset, uppfört 1852 och ritat av Axel Nyström.195 Båda verksamheterna 

flyttade till nya byggnader på Kungsholmen 1911.196  

 

 

Processen fram till beslutet om ett nytt kanslihus 

Första gången frågan kring ett eventuellt nytt kanslihus väcktes var år 1893, efter 

att en utredning hade påtalat brister i Mynthuset.197 Under diskussionerna 

föreslogs flera alternativa placeringar vid Kungsträdgården och Hamngatan, på 

Riddarholmen eller på den nuvarande tomten. Kring sekelskiftet 1900 togs frågan 

upp i stort sett varje år, men förslagen avslogs ett efter ett.198 Skäl för avslag var 

                                                
193 ”Mynthuset nu Kanslihuset” i At förse riket, 1969, s. 72. Mer om hur portiken byggdes 
finns att läsa i Lindhult, Niklas, ”Kanslihuset och dess kolonner”, Från svenska 
statsförvaltningen, 1927 och ds., Kanslihuset i Stockholm, 1930. 
194 ”Vid Myntet har kungen låtit sätta 4: paestiska pelare som äro 4 à 5 alnar för höga 
emot deras tjocklek, men kungen ville hafva pelare i paestiska orden och rummet tillät ej 
tjockare”. G.F. Linnerhielm till G. d’Albedhyll, 1788, citerad i Villner, Lena, Tempelman, 
1997, s. 105; R. Ferlin, Stockholms stad, 1854, citerad i Lindhult, ”Kanslihuset och dess 
kolonner”, Från svenska statsförvaltningen, 1927, s. 32, not 12. 
195 Om Olivebladska palatset se Ellehag, Claes, Palatsen i Stockholm under stormaktstiden, 
1998. Om cellfängelset se Lejdegård, Thomas, Axel Nyström, 2008, s. 246–275, här s. 269. 
196 Lejdegård, Thomas, Axel Nyström, 2008, s. 275.  
197 Lindhult, Niklas, Kanslihuset i Stockholm, 1930, s. 11; Lindhult, Niklas, ”Kanslihusfrågan 
och Stockholmsarkitektur i allmänhet”, Från svenska statsförvaltningen 1925, s.31. Historien 
om kansliet även i Wollin, Nils, Kungl. Maj:ts kanslis historia, 1934.  
198 Förslag och utredningar gjordes 1899, 1900, 1901, 1902, 1905. Processen beskrivs i 
Wollin, Nils, Kungl. Maj:ts Kanslis Historia, 1934, s. 117–123. Mer utförligt också i 
”Kanslihus – Kungsholmsavtalet”, Bihang till riksdagens protokoll 1928. 1 saml. 212 häft. (Nr 
247), s. 6–31 samt i Kungl. Maj:ts proposition nr 177, 1929. Ett förslag från 1899 för 
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oftast kostnaderna eller osäkerheten beträffande valet av byggnadstomt. 1911 

presenterade arkitekten Gustav Lindgren två förslag, och samma år tillsattes 

också en utredning av möjligheterna för ett nybygge i kvarteren Mars och 

Vulcanus. [bild 3] Lindgrens förslag förblev emellertid obeaktat. Utredningens 

resultat diskuterades inte förrän 1918 – en följd av ”tidsförhållandena”, som ”icke 

ansetts lämpliga för utförande av ett så betydande byggnadsföretag”, står det i ett 

senare protokoll – och det var säkerligen det spända politiska och ekonomiska 

läget under krigsåren som lät bygget framstå som lågprioriterat.199  

1918 väcktes tanken på ett nytt kanslihus åter till liv, främst genom ett 

initiativ från kanslisekreteraren i Civildepartementet Niklas Lindhult.200 Han skrev 

om behovet av ett nytt kanslihus i tidskriften Från svenska statsförvaltningen, och 

styrelsen för statsförvaltningens tjänstemannaförening, där Lindhult ingick, lade 

fram ärendet för Kungl. Maj:t.201 I artikeln påtalade Lindhult det befintliga 

kanslihusets dåliga skick och ”knappa utrymme” och upprepade därmed de 

argument som hade lagts fram redan 1893 och 1911 och som även skulle komma 

att nämnas ett flertal gånger under processens gång. 202 Lindhult framhöll även att 

                                                                                                                 
Kungsträdgården hade gjorts av Carl Möller, ett förslag för Riddarholmen av Ludvig 
Peterson. 
199 Bihang till riksdagens protokoll 1928. 1 saml. 212 häft. (Nr 247), s. 11. Även i ”Kanslihus – 
Kungsholmsavtalet”, Kungl. Maj:ts proposition nr. 247, s. 4: ”Utredningen igångsattes jämväl 
av överintendentämbetet, men med hänsyn till tidsförhållandena överlämnades icke 
utredningens resultat.” En uppsättning ritningar till ett förslag på ett kanslihus i kvarteren 
Vulcanus, Mars och Aglaurus signerade G. Lindgren finns i Byggnadsstyrelsens arkiv. 
Ritningarna är daterade 1911, en tillhörande tjänstememorial är daterad 12 januari 1912. 
RA, Byggnadsstyrelsen, Verksgemensamma ritningsarkivet, AB7, 7/33. 
200 Niklas August Lindhult, 1870–1943, var amanuens på Civildepartementet 1900–1917, 
förste kanslisekreterare där 1917 och på Socialdepartementet 1920. 
201 Lindhult, Niklas, ”Nybyggnad för Kungl. Maj:ts Kansli. Ett oavvisligt behov”, Från 
svenska statsförvaltningen 1918, s. 87 f. ”Kanslihus – Kungsholmsavtalet”, Kungl. Maj:ts 
proposition nr. 247, s. 4. Statsförvaltningens tjänstemannaförening formulerade ”trängande 
behov av ny kanslibyggnad”, Lindhult, Niklas, Kanslihuset i Stockholm, 1930, s. 13. 
202 Lindhult, Niklas, ”Nybyggnad för Kungl. Maj:ts Kansli. Ett oavvisligt behov”. Från 
svenska statsförvaltningen, 1917, s. 87 f. 1893 talades det om den ”oundgängligen erforderliga 
ökningen i utrymme”, 1911 hade man i den (då opublicerade) utredningen talat om ett 
”öka[n]de lokalbehov inom kansliet, som dåmera gjorde sig gällande”. 1921 nämndes att 
utrymmesbehovet förväntades stiga. ”Kanslihus – Kungsholmsavtalet”, Kungl. Maj:ts 
proposition nr. 247, s. 7, 11, 12. Ett stigande utrymmesbehov fanns även inom den 
kommunala förvaltningen, och parallellt till funderingarna på ett nytt Kanslihus 
upprättades på 1890-talet också flera förslag för kommunala förvaltningsbyggnader i 
kvarteren Mars och Vulcanus. Se Selling, Gösta, Hur Gamla Stan överlevde, 1973, s. 55–64. 
På ritningarna fylldes kvarteren Mars och Vulcanus med stora byggnadsvolymer, och ett 
förslag placerade den nya kommunalbyggnaden söder om Myntgatan för att anlägga en 
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det förelåg en lämplig tidpunkt för att behandla denna fråga: ”… sedan kansliet 

erhållit sin i decennier väntade omreglering, synes tiden vara inne att ånyo 

upptaga denna fråga till behandling”.203 Lindhults artikel följdes av en kommentar 

av Ragnar Östberg, som stödde förslaget och bidrog med en situationsskiss där 

ett nytt kanslihus var inritat. I nästföljande nummer av samma tidskrift 

presenterades ett kanslihusförslag utformade av Per Olof Hallman.204 [bild 4, 5] 

Med anledning av artiklarna i Från svenska statsförvaltningen diskuterade också 

Gunnar Asplund kanslihusfrågan i Arkitektur.205 För att utreda frågan ytterligare 

föreslogs en arkitekttävling, och Byggnadsstyrelsen gavs i juni 1918 uppdraget att 

utarbeta ett tävlingsprogram under 1920.206 Året därpå antog riksdagen förslaget 

om anordnandet av en arkitekttävling, och därmed kunde tävlingen 

genomföras.207 Kanslihusfrågan var således återigen på dagordningen och på ett 

betydligt mer konkret sätt än under de senaste decennierna.  

Diskussionerna om placeringen var bara en av flera diskussioner 

beträffande omgestaltningar i Gamla Stan som fördes runt sekelskiftet. 

Exempelvis diskuterades trafikregleringen, och 1923 genomfördes även en 

stadsplanetävling som skulle föreslå lösningar för ”bättre hygien och möjlighet för 

mer tidsenliga bostads- och affärslokaler” i stadsdelen.208 Clason och Gahn vann 

även denna tävling, liksom de vunnit tävlingen gällande det nya Kanslihuset.209  

 

 

Arkitekttävlingen och planeringsprocessen  

År 1922 genomfördes arkitekttävlingen om det nya Kanslihuset. 

Tävlingsprogrammet var mycket öppet formulerat, både när det gällde möjliga 

tomter och hanteringen av den befintliga bebyggelsen. Förutom kvarteret 

                                                                                                                 
park i kvarteren Mars och Vulcanus. Bland andra bidrog Gustaf Lindgren och Per Olof 
Hallman, som senare också gjorde förslag till Kanslihuset, med förslag. 
203 Lindhult, Niklas,”Nybyggnad för Kungl. Maj:ts Kansli. Ett oavvisligt behov”. Från 
svenska statsförvaltningen, 1917, s. 87 f.  
204 Hallman, Per-Olof, ”Det blivande kanslihuset”, Från svenska statsförvaltningen, 1918, s. 
12–15. 
205 Asplund, Gunnar, ”Kanslihuset”, Arkitektur, 1918, s. 49.  
206 Bihang till riksdagens protokoll 1928. 1 saml. 212 häft. (Nr 247), s. 11, Kungl. Maj:ts 
proposition nr 177, 1929, s. 3. 
207 Bihang till riksdagens protokoll 1928. 1 saml. 212 häft. (Nr 247), s. 14. 
208 Efter Selling, Gösta, Hur Gamla stan överlevde, 1973, s. 85. 
209 Om tävlingarna se även Selling, Gösta, Hur Gamla Stan överlevde, 1973, s. 83–85 och 90–
98. 



66 

 

Vulcanus stod nästan alla grannkvarter helt eller delvis till förfogande, och valet 

mellan att antingen bevara eller omgestalta Mynttorget lämnades fritt.210 Efter 

avslutad tävling prisbelönades tre förslag och ytterligare fyra köptes in.211 

Förstapristagare var Gustaf Clason och Wolter Gahn med förslaget Bisektris. Flera 

av tävlingsbidragen utnyttjade friheten att placera byggnadskroppar i de 

föreslagna kvarteren, men i många förslag är den gamla kvartersstrukturen 

bibehållen, och några bidrag efterbildar även det karaktäristiska runda tornet 

tillhörande fängelset i kvarteret Mars. 212 De djupa kvarteren, framförallt 

Vulcanus, gjorde anläggningen av innergårdar nästan oundviklig, och gårdar, både 

runda och rektangulära, fanns i alla tävlingsförslag.213 Alla de prisbelönade och 

inköpta tävlingsförslagen bibehöll portiken mot Mynttorget. Bland de övriga 

förslagen förekom även andra grepp, som, i likhet med Lindgrens förslag från 

1911, flyttade portiken till byggnadens innergård.214 

Prisnämnden ansåg att fortsättningen av processen skulle bli en inbjuden 

tävlan med bland annat de tre pristagarna, för att få fram de bästa lösningarna. 

Tävlingen följdes av ytterligare diskussioner, där grundläggande frågor än en gång 

tog mycket plats, exempelvis frågan om placering och markförvärv. I anslutning 

till tävlingen uppstod en ordväxling mellan Ragnar Östberg och Erik Lallerstedt. 

Den berörde frågan omomtävlan men handlade mest om områdets 

stadsplanefrågor, t.ex. behovet av en trafikreglering. Östberg förespråkade i något 

högre grad än Lallerstedt bevarandet av gamla strukturer. Men även Lallerstedt 

hade i tävlingsresultaten sett att ”Mynttorget[s], Myntgatans, Västerlånggatans, 

Storkyrkobrinkens och Riddarhustorget[s] … skönhetsvärden … behövdes” och 

inte borde ”riskeras”. Någon omtävlan ägde aldrig rum, och från myndigheternas 

                                                
210 Bestämmelser och program för tävlan om förslagsritningar till ny byggnad för Kungl. Maj:ts kansli, 
1922, s. 7. 
211 Förslagen redovisades med illustrationer och prisnämndens uttalanden i 
facktidskrifterna. ”Prisnämndens yttrande”, Byggmästaren, 1922, s. 165–169; Östberg, 
Ragnar, ”Stockholms stad och Kungl. Maj:ts kansli”, Byggmästaren, 1922, s. 170–180; 
Westholm, Sigurd, ”Kanslihustävlingen”, Byggnadsvärlden, 1922, s. 253–258 och 265–268. 
212 Presentation av olika tävlingsförslag i ”Prisnämndens yttrande”, Byggmästaren, 1922, s. 
165–169, illustrationer s. 174–180.  
213 Likt Clason och Gahn använder många den runda formen, eller kombinerar en rund 
och en rektangulär gård. (Clason och Gahn, 3:e priset och 1:a inköpet) 
214 Detta gjordes av Otar Hökarberg som, likt Lindgren, överbryggade Myntgatan och 
flyttade Adelcrantz’ portik till entrén på innergården. I arkitektens förklaringar beträffande 
förslaget betecknade han kolonnerna som ”… en med byggnaden föga sammanhängande 
dekoration …” Även han refererade till den allmänna uppskattningen av portiken: ”Då 
kolonnerna i allmänna medvetandet äro intimt förbundna med entrén till kanslihuset …” 
Förslaget ”Kolon”, på Stockholms Stadsmuseum, s.3.  
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håll ansågs frågan kring placeringen av det nya Kanslihuset vara avgjord efter 

tävlingen.215 Medan arkitekterna diskuterade stadsbyggnadsfrågor hade 

prisnämnden överlämnat de sju valda förslagen till Byggnadsstyrelsen, som 

påbörjade ett mer konkret handläggande av ärendet. Efter att ett utlåtande från 

Stockholms stadsplanenämnd inhämtats, presenterade Byggnadsstyrelsen 

tävlingsresultatet för Kungl. Maj:t. I november 1923 bestämdes att en delegation 

skulle bildas för att utreda stadsplanefrågorna och framförallt frågan om 

markägande.216 Kvarteret Mars ägdes av Stockholms stad och behövde således 

förvärvas inför uppförandet av ett kanslihus med de tänkta dimensionerna. 

Förhandlingarna var inte avslutade förrän 1928 då ”Kanslihus – Kungsholms-

avtalet”, närmast en ’byteshandel’ med olika tomter, slöts mellan Stockholms stad 

och staten.217 I och med att markfrågan närmade sig sin lösning, började Clason 

och Gahn på nytt arbeta med sitt förslag och lade 1928 fram en bearbetad 

version.218  

 

Att kanslihusfrågan efter avgjord tävling inte föreföll göra framsteg 

uppmärksammades på olika håll. Efter fyra år utan utåt synliga händelser hade 

tankarna kring ett eventuellt förläggande av kanslihuset till Kungsträdgården 

återigen presenterats i olika tidningar. 1928 uppmärksammade också Niklas 

Lindhult något ironiskt ”Kanslihusfrågans 35-årsjubileum”.219 Det blev emellertid 

inget femtioårsjubileum som artikeln förutspådde, utan 1929 fattades det 

definitiva beslutet om nybyggandet av Kanslihuset.220 Konst- och 

arkitekturhistorikern Nils Wollin antyder att även flera av de under åren ofta 

skiftande statssekreterarna försökte påverka gestaltningens detaljer.221 1929 revs 

                                                
215 Bihang till riksdagens protokoll 1928. 1 saml. 212 häft. (Nr 247), s. 15. 
216 ”Först sedan resultat av dessa förhandlingar förelåge, borde det tagas under 
övervägande om och när ytterligare åtgärder borde vidtagas för byggnadsfrågans slutliga 
lösning”. ”Statens kanslihusdelegerade” blev C.O. Möller, M.N. Fehr och T.H. Wohlin. 
Stadens delegerade var C.A.V. Hernlund, C. Meurling, H. Sandberg och senare Y. 
Larsson. Bihang till riksdagens protokoll 1928. 1 saml. 212 häft. (Nr 247), s. 15 f.  
217 Datum för tillträdet till tomterna sattes till den 1.10.1928. Bihang till riksdagens protokoll 
1928. 1 saml. 212 häft. (Nr 247), s. 22. Där finns även vidare läsning om avtalen och 
bytesaffärerna med staden angående tomtförvärvet samt en detaljerad beskrivning av 
händelserna. Detsamma även i Kungl. Maj:ts proposition nr 247, 1928, s. 6–31. 
218 Kungl. Maj:ts proposition nr 247, 1928, s. 23. 
219 Lindhult, Niklas, ”Kanslihusfrågans 35-års jubileum”, Från svenska statsförvaltningen, 
1928, s. 29.  
220 Wollin, Nils, Kungl. Maj:ts kanslis historia, 1934, s. 122.  
221 Wollin, Nils, ”Det nya Kanslihuset i Stockholm”, Nordisk administrativt tidsskrift, 1937, s. 
216.  



68 

 

de första byggnaderna i kvarteret Mars för att bereda plats åt nybygget. Man hade 

också bestämt att även det gamla Olivebladska palatset skulle rivas, eftersom det 

ansågs så ”förfallet” att alltför omfattande restaureringsarbeten hade krävts för att 

bevara det.222 1930 började byggnationen av flygelbyggnaderna, som färdigställdes 

1932. En byggnadsstrejk hindrade sedan det fortsatta byggandet under två år. I 

juni 1934 demonterades portiken inför rivningen av det gamla mynthuset och 

bygget av den nya huvudbyggnaden. Portiken förvarades i sina beståndsdelar och 

återställdes ett halvår senare, då det också genomfördes flera restaurerings-

arbeten.223 Först 1937 färdigställdes hela byggnaden.224 Portiken stod framför den 

nya byggnaden men var något förskjuten jämfört med sin tidigare placering. 

Framförallt hade den fått en ny underbyggnad, som hade nödvändiggjorts av den 

förändrade byggnadshöjden:  

För fasaden mot Mynttorget innebär denna ökning av byggnadshöjden, att 

kolonnaden måste ställas på en något högre trappunderbyggnad än den 

nuvarande, ett förhållande, vilket knappast kan sägas vara en försämring av 

denna fasads proportioner, snarare tvärt om.225 

Den befintliga bebyggelsen i kvarteren Mars och Vulcanus 

Planeringen av ett nytt kanslihus i kvarteren Mars och Vulcanus påverkade 

naturligtvis den befintliga bebyggelsen: Adelcrantz portik, Olivebladska palatset 

                                                
222 Statsutskottets utlåtande Nr. 76, 26.4.1929, s. 3 f. Rivningen av det gamla polishuset hade 
tydligen planerats en längre tid. Man ansåg också att byggnaden inte längre hade sin 
”ursprungliga 1600-tals arkitektur” och var ”förfallen”. 
223 Rivningen i juni enligt ”Arbets-rapport för juni månad 1934”, RA, Byggnadsstyrelsen, 
Byggnadsbyrån 1918–1967, F1:757. ”Kolonnerna få ledigt” var Aftonbladets rubrik för 
händelsen. Aftonbladet, 22.6.1934. Stegvis återuppbyggnad kan följas i ”Arbets-rapport” 
för februari, mars och april 1935. RA, Byggnadsstyrelsen, Byggnadsbyrån 1918–1967, 
F1:757. På arkitekternas begäran bistod Tord O:sson Nordberg från kulturhistoriska 
byrån med ”råd och anvisningar vid kolonnadens restaurering”. Brev Clason och Gahn 
till Kungl. Byggnadsstyrelsen, Byggnadsbyrån, 18.6.1934. RA, Byggnadsstyrelsen, 
Byggnadsbyrån 1918–1967, F1:758. Nordberg hade i ett tidigare byggnadsskede redan 
ansvarat för inventering av rivningsbyggnaderna i kvarteret Mars. Konserveringen 
utfördes under 1935 när portiken återigen stod på plats. Vid återuppbyggnaden fylldes 
kolonnernas nedersta gjutna delar med betong. ”Rapport angående inspektion den 18 
januari 1935 vid kanslihusbygget i Stockholm”, RA, Byggnadsstyrelsen, Byggnadsbyrån 
1918–1967, F1:756. 
224 Wollin, Nils, ”Det nya Kanslihuset i Stockholm”, Nordisk administrativt tidsskrift, 1937, s. 
122. 
225 Kungl. Maj:ts proposition nr 247, 1928, s. 23. Även i ”Förslag till byggnad för Kungl. 
Maj:ts Kansli. Beskrivning”, November 1927, RA, Byggnadsstyrelsen, Utredningsbyrån, 
1925–62, E2A:6. Att portiken ska står något förflyttad syns i situationsplanen. 
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och fängelset. ”Kanslihuset bort. Kolonnerna kvar” löd rubriken i SvD när 

tävlingen utlystes 1922, och tidningen konstaterade att tävlingsprogrammet 

medgav utrymme för bevarandet av portiken, medan det gamla kanslihuset, 

Mynthuset, skulle rivas.226 Rubriken sammanfattar en central del i diskussionen 

om det planerade Kanslihuset – att portiken skulle bibehållas i en framtida 

byggnad. Portiken var emellertid inte den enda byggnadsdel som skulle 

omhändertas. Medan fängelsets rivning snart var ett faktum, ändrades planerna 

för Olivebladska palatset ett antal gånger.  

 

Diskussionen om portiken 

Adelcrantz portik uppfattades som ett kännetecken för platsen. Exempelvis skrev 

Niklas Lindhult 1918 om ”fasaden åt Mynttorget med sina pelare, som åt torget 

ger en säregen prägel”.227 Även Byggnadsstyrelsen beskrev i tävlingsprogrammet 

portiken som ett etablerat kännetecken:  

I fråga om den nya kanslibyggnadens fasad mot Mynttorget, lämnas de tävlande 

frihet, att endera söka i huvudsak bevara torgets nuvarande utseende, varvid 

man särskilt tänker på kolonnaden framför Kanslihuset, vilken under mer än 

hundra år givit torget dess karaktär.228 

 

Arkitekterna Ragnar Östberg och Erik Lallerstedt, som diskuterade det nya 

Kanslihuset, var eniga när det gällde portiken. ”Mynttorget, Riddarhustorget och 

Myntgatan böra ligga orörda, då de äro till prydnad” och ”hänsyn för den gamla 

kolonnaden mot Mynttorget … anser jag underförstådd”, skrev de i sina 

respektive artiklar i Byggmästaren.229 Också representanter för Samfundet S:t Erik 

och Stockholmsgillet uttalade sig för ett bevarande.230 Något mera ambivalent 

uttryckte sig emellertid Per Olof Hallman.231 Han skrev om portiken att han ”icke 

                                                
226 ”Kanslihuset bort. Kolonnerna kvar. Tävlan nu utlyst”, Svenska Dagbladet, 8.1.1922.  
227 Lindhult, Niklas, ”Nybyggnad för Kungl. Maj:ts Kansli. Ett oavvisligt behov”, Från 
svenska statsförvaltningen, 1918, s. 87. Den kontinuitet som Lindhult genomgående 
förespråkar förefaller inte bara ha haft en arkitektonisk dimension utan också en politisk. 
Om detta se sista avsnittet av detta kapitel.  
228 Bestämmelser och program för tävlan om förslagsritningar till ny byggnad för Kungl. Maj:ts kansli, 
1922, s. 7. 
229 Östberg, Ragnar, ”Stockholms stad och Kungl. Maj:ts kansli”, Byggmästaren, 1922, s. 
171; Lallerstedt, Erik, ”Kanslihustävlingen”, Byggmästaren, 1922, s. 189. 
230 Gustaf Upmark och Carl Rosenblads kommentarer återfinns i anslutning till Lindhults 
artikel ”Det blivande kanslihuset”, Från svenska statsförvaltningen, 1918, s. 15 
231 Hallman, Per Olof, ”Det blivande kanslihuset”, Från svenska statsförvaltningen, 1918, s. 
14. 
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[finner], trots intresset för »hembygdsvård«, enbart den där lösa »påklistrade« 

kolonnskylten som nu står där tillräcklig, så betydande den är i sig själv …”.232 

Hallman frammanar således en något negativ bild av portiken, samtidigt som han 

också tillskriver den en viss betydelse. Här skulle man kunna se en kluven 

hållning; portiken saknade uppenbarligen sammanhang med byggnaden, samtidigt 

som man kunde se andra värden i den – möjligtvis ansågs den ha ett värde som 

historiskt dokument eller genom sin monumentalitet. Per Olof Hallman 

eftertraktade monumentalitet också i det nya Kanslihuset. I Lindhults och 

Östbergs utkast saknade han detta, i och med att ”byggnaden sedd från slottet, 

från den viktigaste sidan icke blir tillräckligt vad jag vill kalla regeringsmonu-

mental”.233 I stället ville han ”se regeringsbyggnaden med en fullt värdig 

fasadutbildning i korpus så storslagen som möjligt, och framför allt som ett 

särskilt monumentalt led i den centrala stadsbilden framför slottet”.234 I hans 

förslag skulle portiken utgöra en port över Myntgatan, inbyggd i en stor byggnad, 

som likaledes överspände gatan. På detta sätt skulle monumentalitet åstadkommas 

under användning av de ”motiv som redan finns där”, med resultatet av en ”viss 

historisk, rätt så imposant stämning”.235 I relation till platsens övriga bebyggelse 

ville Hallman se ett kanslihus med ett tydligt uttryck som ändå inte skulle vara 

påträngande: ”… en monumental, hel vägg i platsen (Mynttorget) skulle samlat 

imponera på det rätta sättet och i »Skandia«-konkurrensen framhålla byggnadens 

övervikt utan att störa ensemblen”.236 En uttryckligen uttalat negativ uppfattning 

om portiken uttryckte enbart Albert Lilienberg. Han såg att den möjligtvis hade 

ett affektionsvärde men värderade den i övrigt inte högt. I Byggmästarens enkät 

1923 skrev han att portiken visserligen var ”Stockholmarne kär”, men reserverade 

sig för dess arkitektoniska värde: 

… räknar jag den dock icke till de högre värdena, tillfälligt ditkommen som den 

är, och utan högre halt med hänsyn till formgivningens. Ej heller är dess storlek 

                                                
232 Ibid. 
233 Ibid., s. 13. 
234 Ibid., s. 13 f.  
235 Ibid., s. 14, kursiveringen finns i originalet. Här beskrivs förslaget och illustreras med 
ett fotomontage. Asplund reagerar i sitt inlägg i Arkitektur 1918 på Hallmans förslag och 
avvisar det som ”knappast … en lycklig lösning”, då den innebär alltför stora och onödiga 
förändringar i de befintliga stadspartierna. Asplund, Gunnar, ”Kanslihuset”, Arkitektur, 
1918, sid. 49.  
236 Hallman, Per Olof, ”Det blivande kanslihuset”, Från svenska statsförvaltningen, 1918, s. 
14. Med ”»Skandia«-konkurrensen” avses nog byggnaden i kvarteret Neptunus större, 
Mynttorget/Västerlånggatan, där försäkringsbolaget Skandia hade sitt kontor mellan 1899 
och 1967.  
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lycklig, i det att måtten äro så små, att den verkar förkrympt i förhållande till de 

högre byggnader, som omgiva den.237  

 

Albert Lilienberg var därmed den ende som tog upp portikens form och 

proportioner såsom de hade uppmärksammats vid portikens tillkomst på 1790-

talet. Det var rösterna som betonade portikens värde och värdet av kontinuitet i 

platsens utformning som dominerade. 

 

Olivebladska palatset och fängelset 

Det gamla Kanslihusets rivning sågs från början som självklar på grund av husets 

dåliga skick. Den äldre bebyggelsen i kvarteret Mars, det Olivebladska palatset 

och cellfängelset, vars verksamheter år 1911 hade flyttat till nya byggnader på 

Kungsholmen, fick inte samma uppmärksamhet som Adelcrantz portik. 

Tävlingsprogrammet för det nya Kanslihuset föreslog emellertid att även 

Olivebladska palatset eller åtminstone delar av det skulle bevaras: ”… för att 

bevara de värdefulla delarna av denna byggnads fasader mot Myntgatan och 

Myntgränden, är det ett önskemål, att denna byggnad i största möjliga 

utsträckning bibehålles och inkorporeras i kanslihusplanen”.238 År 1928 fattade 

man beslutet om byggnadens rivning, motiverat av praktiska skäl. Byggnaden 

ansågs förfallen, dess ”ursprungliga 1600-tals arkitektur har … förvanskats” och 

den skulle vålla svårigheter vid byggandet av Kanslihuset, ansåg 

Byggnadsstyrelsen. Dessutom skulle rivningen av Olivebladska palatset innebära 

ett antal fördelar för det praktiska byggandet.239  

 

 

 

                                                
237 Lilienberg, Albert, ”Staden mellan broarna och kanslihuset. Byggmästarens enquête”, 
Byggmästaren, 1923, s. 17. 
238 Bestämmelser och program för tävlan om förslagsritningar till ny byggnad för Kungl. Maj:ts kansli, 
1922, s. 7.  
239 Fördelarna var att Myntgatan kunde breddas, att man slapp inkorporeringen av de 
olika våningshöjderna och att rör och kulvertar lättare kunde dras under hela byggnaden. 
”P.M. ang. Riksdagens skrivelse med anledning av kungl. proposition ang. nybyggnad för 
Kungl. Maj:ts Kansli”, RA, Byggnadsstyrelsen, Utredningsbyrån 1925–1962, E2A:6. 
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Det nya Kanslihuset 

[bild 1, 6-10] 

Clason och Gahns tävlingsförslag för Kanslihuset placerade tre byggnadskroppar 

i den gamla kvartersstrukturen. Portiken mot Mynttorget bibehölls. Huvuddraget 

i Clason och Gahns tävlingsförslag var en linje genom byggnadskomplexet – 

bisektrisen – som också gav tävlingsförslaget dess motto. Det var utmed denna 

linje Clason och Gahn skapade den mest varierade och självständiga 

gestaltningen. Även om många förändringar gjordes av tävlingsförslaget från 1923 

förblev linjen ett centralt tema. Utåt sett var, och är, fasaderna däremot rätt så 

likformiga.  

 

Byggnadskomplexet består av en stor byggnad, huvudbyggnaden, i det gamla 

kvarteret Vulcanus, och två mindre byggnader, norra och södra flygeln, i det 

gamla kvarteret Mars. Mellan kvarteren finns en överbyggd passage, som 

förbinder Myntgatan med kajen. Byggnadskomplexet omsluter två gårdar, en 

cirkelrund i huvudbyggnaden och en rektangulär mellan norra och södra flygeln. 

Gårdarna kallas runda och stora gården. Medan den runda gården är helt 

innesluten i huvudbyggnaden är den stora gården öppen mot Rådhusgränd och 

Bondeska palatset. Bakom portiken mot Mynttorget fanns ett halvöppet förrum, 

dekorerat med två reliefer som föreställer Engelbrekt och Hjalmar Branting. 

Härifrån leder en passage till den runda gården, där huvudentrén ligger. Längs 

Myntgatan är byggnadens bottenvåning utformad som en öppen arkad av breda 

rektangulära öppningar med stenomfattning. Bortsett från fasaden mot 

Mynttorget och den stora gårdens kortsida är byggnadens fasader variationslösa 

och repetitiva, med en putsrustik som omfattar nästan halva fasadhöjden. Likt ett 

piano nobile har den tredje våningens fönster en lätt betoning – de är högre och 

försedda med en diskret inramning i samma färg som fasaden. Förbindelsen 

mellan huvudbyggnaden och sidoflyglarna kan i fasaden avläsas genom ett stort 

glasparti. Fasaden bakom portiken liknar det gamla Mynthuset, med en 

portöppning i bottenvåningen och tre fönster ovanför denna. Reliefen från 

Mynthusfasaden skulle återfinnas i den nya fasaden, men eftersom originalet var i 

för dåligt skick för att kunna sättas upp igen gjordes en kopia.240  

 

 

                                                
240 Att man gjorde en kopia på reliefen framgår i ”Clason och Gahn till Kungl. 
Byggnadsstyrelsen”, 3 september 1934. RA, Byggnadsstyrelsen, Byggnadsbyrån, 1918–
1967, F1 758.  
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Gårdarna 

Som tävlingsförslagets motto – Bisektris – antyder är linjen som delar Kanslihusets 

kilformade tomt central för byggnaden. Linjen gestaltas genom en sekvens av 

rum, däribland gårdarna, längs vilken det finns variationer i gestaltningen. 

Tydligast presenteras denna idé i tävlingsförslaget. Gårdarnas arkitektur och 

geometri utgör dock byggnadens ryggrad även i det färdiga Kanslihuset. 

 

Bisektris – tävlingsförslagets gårdssekvens  

Bland tävlingsförslagets ritningar utmärker sig ett blad med två, små och mycket 

detaljerat utförda teckningar som visar en sektion av byggnaden och en plan över 

gårdarna.241 [bild 13, 14] Teckningarna presenterar passagen genom byggnaden 

och gårdarna – de öppna mellanrummen snarare än byggnaden. Det framgår 

också tydligt varför dessa delar får denna uppmärksamhet; här finns en rad 

omsorgsfullt gestaltade rum med olika karaktär, och det är här byggnadens 

arkitektoniska egenheter återfinns. Passagen börjar bakom portiken vid 

Mynttorget, där en smal portgång tar vid. Gångens väggar kantas av en 

pilasterarkitektur och breddas så småningom till ett rektangulärt rum. Här öppnar 

sig den cirkelrunda, något nedsänkta gården, som är omgiven av en kolonnad. 

Kolonnerna sträcker sig över tre våningar och är därmed precis lika höga som 

portikens kolonner. Gestaltningen är detaljerat återgiven på den lilla teckningen; 

kolonnerna har korintiska kapitäl, det finns ett entablement med tandsnittsband 

och en balustrad. Den översta våningens fönster är lunettfönster. Här på den 

runda gården ligger visserligen Kanslihusets huvudentré, men den spelar en 

underordnad roll för passagen. Passagen fortsätter nedåt, under entrén. Som en 

kontrast till den öppna gården följer en smal trappa i en gång med låg takhöjd. 

Trappgången vidgas något, som för att uppnå en perspektivverkan.242 Här, efter 

trappan och passagen, bryts bisektrisen och linjen fortsätter i en annan vinkel. 

Även den nedre gårdens geometri är helt och hållet oregelbunden, och den norra 

och södra flygeln ligger inte parallellt med varandra. Gården är rektangulär och 

öppen mot Rådhusgränd med Bondeska palatsets sidofasad som fond. Eftersom 

gården ligger på en något lägre marknivå än Rådhusgränd framstår det äldre 

palatset som förhöjt. Som en parallell till den runda gården finns här en tvåarmad 

                                                
241 Återgivna i Byggmästaren, 1922, s. 175. Original i RA. 
242 Vidgningen är inte symmetrisk utan bara den norra väggen avviker något. De subtila 
skevheterna som finns i byggnaden, i den nedre gårdens geometri och i trappassagen finns 
i flera av periodens byggnader, se kapitlet om Liljevalchs konsthall. Även i 
Tändstickspalatset finns en sådan ytterst subtil skevhet, liksom i Konserthusets 
sidoingång, båda ritade i mitten av tjugotalet. 
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trappa. På gårdarna och i passagen står således olika former mot varandra – runt 

mot rektangulärt och slutet mot öppet. Passagen leder omväxlande genom smala 

och vida, stängda och öppna rum, belägna på olika nivåer.  

 

Runda gården 

Passagen, gårdarna och rum av växlande karaktär finns också i den förverkligade 

byggnaden. När det gäller den runda gården var den största förändringen att 

kolonnadens höjd minskades, så att den bara sträckte sig över en och en halv 

våning i stället för att omfatta nästan hela byggnadshöjden. Förändringen 

förklarades med att en högre kolonnad skulle kräva en större gård för att 

proportionerna skulle bli ”harmoniska”. ”Större rymlighet”, en ”luftigare och 

ljusare” gård och ”en mindre kostnad”, löd argumenten för denna lösning.243 Men 

denna förändring påverkade naturligtvis monumentaliteten, som de höga 

korintiska kolonnerna skulle ha förlänat gården. Byggnadsstyrelsen framhöll att 

monumentaliteten skulle bli av en annan art, då den såg att ”större rymd och 

mera ljus” skulle ge en ”monumentalitet av visserligen annat men säkerligen mera 

värdefullt slag”.244  

Den runda gården omges av en kolonnad med 16 marmorkolonner som 

är gestaltade enligt den toskanska ordningen med kapitälplatta, dyna, tydligt 

utformade ringar och entasis. [bild 16] Den nedersta våningens fönster har enkla 

gesimser som bärs av klossliknande konsoler. [bild 17] Fasaderna är i övrigt 

dekorationslösa.245 Till dynamiken i passagen genom Kanslihuset hör också att 

passagen mellan portiken och gården sluttar något, om än osynligt och omärkligt.  

 

Gårdarnas arkitektur – stora gården 

[bild 6, 8, 18] 

Den stora gården utmärker sig genom sin oregelbundna geometri, öppningen mot 

Bondeska palatset och fasaden på kortsidan, som har fått den mest 

genomgripande gestaltningen. Gården omges på långsidorna av flyglarnas 

regelbundna fasader och på kortsidan av en kolonnställning. Gården ligger på en 

lägre nivå än gränden, och en bred trappa leder upp till grändens nivå. Den till 

                                                
243 Ivar Tengbom m.fl., ”Byggnadsstyrelse angående viss ändring i förslaget till nytt 
kanslihus”, 20.8.1931, RA, Byggnadsstyrelsen, Utredningsbyrån, 1925–1962, E2A:6. 
244 Ibid. Detta studerades i modell. Modellfoton i AM, Gustaf Clason, 1992–1913, mapp 
4. 
245 Med undantag för fönstren på ’piano nobile’, som har en omfattning i ljus sten. Bror 
Marklunds skulptur, som nu står där, är från 1956. Den skymmer också siktlinjen över 
gården till passagens fortsättning nedåt. 
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synes enkla rektangulära formen på gården är inte så självklar som den kan 

förefalla. ’Sidoväggarna’, det vill säga norra och södra flygelns fasader, står inte 

helt parallellt med varandra, och hela gården är något vinklad mot 

huvudbyggnadens mittlinje. Tävlingsförslagets pilasterarkitektur i 

flygelbyggnaderna har inte förverkligats, men risaliterna finns där. De bildar en 

ram i vyn mot Bondeska palatset, som skulle kunna tolkas som gårdens ena 

fondfasad. Det är en treaxlad fasad, likt de övriga indelad i en rustik som löper 

över tre våningar. Putsrustiken är dock i detta fall ersatt med en ljus 

stenbeklädnad. Nederst finns en bred öppning som sträcker sig över två våningar 

med en kolonnställning. De två kolonnerna liknar kolonnerna på den runda 

gården, men detaljerna är mindre tydligt utförda. På tredje våningen finns en 

mycket liten balkong. Stenbeklädnaden avslutas med en relieffris, som illustrerar 

de i Kanslihuset inrymda departementen med figurer och scener ur den svenska 

historien. Den fjärde våningens fönster artikuleras med gesimser som bärs av 

långa voluter ovanför fönstren.  

 

 

Dekorationen och interiören  

Efter att tävlingsförslagets fasaddekorationer och höga korintiska kolonner på 

den runda gården hade tagits bort begränsar sig dekorationerna på Kanslihusets 

fasader till reliefer på byggnadens kortsidor – relieffrisen vid stora gården och två 

reliefer i det halvöppna rummet bakom portiken. Detaljerna kring 

dekorationernas utformning, konstnär och motiv bestämdes sent i byggprocessen. 

För gårdsreliefens gestaltning utlystes en tävling. Motivvalet överläts åt 

konstnärerna, men motiven skulle anknyta till byggnadens användning och 

arkitekterna föreslog lämpliga ämnen som exempelvis departementen, partierna 

eller svensk historia.246 Den stora gårdens relief gestaltades 1935 av Stig 

Blomberg. I reliefen symboliseras de i Kanslihuset inrymda departementen 

genom historiska personer.247 Till gestaltningen av portikens granitreliefer inbjöds 

                                                
246 ”P.M. beträffande skulptural utsmyckning å stora gårdens fondfasad”, 4 januari 1935, 
RA, Byggnadsstyrelsen, Utredningsbyrån, 1925–1962, E2A:6. Till relieferna i portiken 
formulerades rätt detaljerade rubriker som t.ex. ”Vikingatidens krigiska äventyr – nutidens 
fredliga bragder/idrotten” och ”Jordbrukaren – industriarbetaren”. ”P.M. beträffande 
skulptural utsmyckning i portik”, 24 mars 1936, RA, Byggnadsstyrelsen, Byggnadsbyrån 
1918–1967, F1:758. 
247 Departementen var Statsrådsberedningen, Justitie-, Finans-, Jordbruks-, Ecklesiastik-, 
Social-, Handels- och Kommunikationsdepartementen. Enligt ”P.M. beträffande 
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tre konstnärer och valet föll på Bror Hjorth. Relieferna han gestaltade visar 

Engelbrekt och Hjalmar Branting. En särskild gestaltning fick också 

huvudentréns dörr: dörrblad i metall försedda med stora nitar och en dörrknopp 

utformad som ett lejonhuvud och en krona i halvrelief. 

I interiören utmärker sig väggarna i delen mellan sidoflyglarna och 

huvudbyggnaden genom en lätt bandrustik och ett litet tandsnittsband. [bild 19] 

Till de mer genomgestaltade utrymmena i Kanslihuset hör, förutom detta 

utrymme, ett rum som belyses av ett cirkelrunt takfönster och ett större rummet 

längst fram i byggnadskroppen i vilket det finns två intarsiaarbeten utförda av 

Einar Forseth.248 Inredningen av de olika kontorsrummen, mötesrummen och 

biblioteken utfördes på olika sätt i de olika departementen, och i några rum 

kombinerades modern inredning med äldre som övertagits från de tidigare 

lokalerna.249 

 

 

 

Användningen av historiska referenser 

I Kanslihuset är användningen av historiska referenser tätt kopplad till 

omgivningen. Clason och Gahn utvecklade Kanslihusets gestaltning mot 

bakgrund av och i dialog med platsens och omgivningens historiska arkitektur. 

Denna dialog kommer att studeras i det följande. Först undersöks byggnadens 

arkitektoniska relation till den historiska omgivningen, vilka former som 

åberopades och hur de fick ingå i den nya gestaltningen. Därefter betraktas 

Kanslihuset i den bredare kontexten av den politiska diskussionen i dess samtid. 

 

 

                                                                                                                 
skulptural utsmyckning å stora gårdens fondfasad” 4 januari 1935, RA, Byggnadsstyrelsen, 
Utredningsbyrån 1925–1962, E2A:6. Reliefen visar historiska figurer: Magnus Ladulås, 
Axel Oxenstierna, Olof Rudbeck, ärkebiskop Söderblom, Elsa Brändström, Dan 
Broström, K.A. Wallenberg m.fl. ”P.M. beträffande skulptural utsmyckning i portik”, 24 
mars 1936, RA, Byggnadsstyrelsen, Byggnadsbyrån 1918–1967, F1:758.  
248 Interiören är numera förändrad. 
249 Om inredningen skriver Wollin, Nils, ”Det nya Kanslihuset i Stockholm”, Nordisk 
administrativt tidsskrift, 1937, s. 226, 230 och passim.  
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Relationen till omgivningens historiska bebyggelse 

I Kanslihuset inkorporeras delar av kvarterens tidigare bebyggelse – portiken och 

Olivebladska palatsets fasad. Kanslihusets yttre fasader bör främst betraktas i 

relation till sina närmaste grannbyggnader, Brandkontoret och Bondeska palatset. 

Den stora gårdens fondfasad är Kanslihusets mest självständiga fasad, som har 

gestaltats med utgångspunkt i Bondeska palatset och möjligtvis även i dialog med 

omgivningens palats, som exempelvis Oxenstiernska palatset. I det följande 

betraktas i tur och ordning Kanslihusets relation till portiken, Olivebladska 

palatset, Brandkontoret och Bondeska palatset. Sedan betraktas den runda 

gårdens arkitektur och den stora gårdens fondfasad.  

 

Portiken och fasaden mot Mynttorget 

Clason och Gahn bibehöll inte bara portiken utan gestaltade även fasaden bakom 

den, mycket likt den tidigare byggnaden. Rusticeringen har emellertid ingen 

anknytning till Adelcrantz fasad men däremot till Kanslihusets/Mynthusets 

historia, där Olof Tempelman hade föreslagit en rusticering över hela 

byggnaden.250 Fasaden mot Mynttorget domineras av ett återskapande av tidigare 

förhållanden. Även om inte alla detaljer har återskapats, står tydligt förebilden och 

igenkännandet i förgrunden; det handlar inte om att skapa en egen gestaltning. En 

liten förändring genomförde Clason och Gahn i förhållandet mellan portiken och 

byggnaden. Portiken, som tidigare hade kritiserats för att ge intryck av att vara ett 

element som ställts ’framför’ Mynthuset, knöts närmare till byggnaden när 

arkitekterna skapade ett halvöppet förrum bakom portiken. Gestaltningen 

påminner om det doriska templets hall eller cella.251 Förrummet utgjorde inte 

minst startpunkten för byggnadens huvudtema, bisektrisen. I sin helhet framstår 

hanteringen av portiken och gestaltningen av fasaden som ett restaureringsprojekt 

där ett igenkännande av den gamla fasaden står i centrum.  

 

Bland de olika förslagen för det nya Kanslihuset fanns också mer nyskapande 

förhållningssätt. I de tidiga förslagen kunde portiken exempelvis flyttas och 

                                                
250 Villner, Lena, Tempelman, 1997, s. 105 sätter rustiken i förbindelse med byggnadstypen 
’Mynthus’, bl.a. då den ”associerar till befästningar och styrka”.  
251 Portiken och den nya byggnaden kan också betraktas som ett konkret möte mellan 
tjugotalets arkitektur och den arkitektur som i många avseenden utgjorde en förebild för 
den. Tidens (arkitektur-) historieintresse för just det nyklassiska kan ha bidragit till denna 
självklara hållning inför portiken. Ett annat exempel på ett sådant konkret möte, även 
detta från början av 1930-talet, är Historiska museet, som ansluter till Fredrik Bloms 
livgarde från 1805–17. 
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tilldelas en ny funktion, som i Hallmans förslag, där den skulle stå på Myntgatan. 

Eller också kunde den inkorporeras i en hög fasad där den förlorade sin 

dominans, som i Lindgrens förslag från 1911.252 [bild 3] Det fanns även 

tävlingsförslag som flyttade portiken, men dessa förslag premierades inte.253 I 

många prisbelönade och inköpta tävlingsförslag blev, eller förblev, portiken 

fasadens huvudelement, och entréfasaderna liknade det gamla Mynthuset.254 I 

flera tävlingsförslag blev portiken ett tema som arkitekterna varierade i fasaderna. 

[bild 20] Flest variationer på portiktemat fanns i Asplund/Rybergs förslag, där det 

fanns en portik på var och en av byggnadskomplexets fyra innergårdar.255 

Asplund/Ryberg integrerade Adelcrantz portik i den nya byggnaden genom att 

kolonnraden fördubblades och portiken fick en rumslig karaktär. En variation av 

portiktemat fanns också i (det obelönade) tävlingsförslaget Tre Remmare. Här 

fanns i fasaden mot Strömmen en hög och smal portik, som genom sina 

proportioner utgjorde en kontrast till Adelcrantz portik.256 Ytterligare en 

användning av portikmotivet visade Eskil Sundahl, som placerade en identisk 

portik i kvarteret Aglaurus, så att två ’likadana’ byggnader med kolonnportiker 

bildade ”entrén till Myntgatan”.257 [bild 21] Tvillingportikerna skulle göra 

portiken till ett dominant tema för hela torget, och den tillfälliga karaktär som 

kunde tillskrivas Adelcrantz portik skulle därmed förändras – portiken skulle bli 

ett dominerande motiv.  

 

Brandkontoret  

I Kanslihusets fasad kan man även se en återklang av Brandkontorets fasader på 

motsatta sidan Myntgatan. En rusticering, en diskret antydd fönsteromfattning 

och även en i putsrustiken antydd slutstenen ovanför fönstren återfinns i både 

Brandkontorets och Kanslihusets fasader. I Kanslihusets fasad framstår dessa 

former emellertid som abstraherade och endast antydda. Även gesimsen som 

avslutar rustiken framstår på detta sätt; medan Brandkontorets gesims har en 

detaljerad utformning med flera lister, framstår Kanslihusets snarare som en tom 

                                                
252 Hallmans förslag från 1918 visas i Från svenska statsförvaltningen, 1918. Lindgrens förslag 
från 1911 i RA, Byggnadsstyrelsen, Verksgemensamma ritningsarkivet, AB7, 7/33. 
253 Ett sådant är Otar Hökarbergs förslag ”Kolon”, SSM, ritningar, A 262/62. [bild 20]. 
254 Detta gäller de förslag som redovisades med fasader eller perspektiv i Byggmästaren.  
255 Förslaget presenteras i Byggmästaren, 1922 och i Byggnadsvärlden, 1922.  
256 Förslaget finns inte bland pristagarna eller inköpen. En perspektivritning illustrerar 
dock Ragnar Östbergs artikel om tävlingen, men förslaget förblir anonymt. Östberg, 
Ragnar, ”Stockholms Stad och Kungl. Maj:ts Kansli”, Byggmästaren, 1922, s. 173.  
257 ”Prisnämndens yttrande”, Arkitektur, 1922, s. 165–169, s. 168. Sundahls förslag hade 
mottot ”La Scalinata”.  
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yta. Detaljeringen i Brandkontorets fasad möts med en avsaknad av detaljer. 

Ytterligare en skillnad mellan Brandkontorets fasad och den tolkning av denna 

fasad som finns i Kanslihuset är avsaknaden av hörnpilastrar i Kanslihuset. 

Medan Brandkontoret, och andra palatsfasader, genom hörnpilastrar får en 

inramning och begränsning, framstår Kanslihusets fasad som ett utsnitt ur en 

obegränsad repetition. Fasadgestaltningen, som har sin grund i palatsfasaden, får i 

stället karaktär av ett geometriskt mönster. Som ett geometriskt mönster framstår 

också Kanslihusets rustik i fasaden mot Strömmen. Brandkontorets rusticering 

kan även ha utgjort ett riktmärke för Clason och Gahn i valet av höjden på 

rustiken. Denna höjd blir i den färdigställda byggnaden ett absolut riktmärke när 

rustiken konsekvent förs runt byggnaden. Detta resulterar i att den dominerar i 

fasaden mot Strömmen. Här omfattar den tre våningar, d.v.s. huvuddelen av 

fasaden, och framstår mest som ett konsekvent genomfört geometriskt 

mönster.258 Den konsekventa behandlingen förefaller vara ett medvetet val av 

arkitekterna i den färdigställda byggnaden. Gestaltningen kan jämföras med 

tävlingsförslagets lösning [bild 11, 12], där arkitekterna utgick från en lägre rustik, 

och där fasaden mot Strömmen hade en rustik som enbart omfattade 

bottenvåningen och den första våningen.  

 

Olivebladska palatset  

I tävlingsförslaget och fram till 1929 fanns avsikten att behålla Olivebladska 

palatsets fasad bland Kanslihusets nya fasader. I tävlingsförslaget är Olivebladska 

palatset avgörande för fasadutformningen; Kanslihuset har samma fasadhöjd, 

samma höjd på arkaden och ett liknande schema för fönstren. En ny byggnadsdel 

till vänster om Olivebladska palatset ansluter sig till palatsets pilasterförsedda 

fasader. [bild 12] I ritningarna från 1929 omges palatsfasaden däremot av 

Kanslihusets mer avskalade fasader, och mötet präglas av motsatser och olikheter. 

[bild 22] Förutom varierande våningshöjder möts här olika takfall, arkadbågar och 

raka öppningar, en låg och en hög rustik, och framförallt fasader med och utan 

dekoration. Det finns inget förmedlande mellan de olika fasaderna. Det tvära 

mötet kan tolkas som en medveten presentation, ett utpekande av den historiska 

fasaden med den nya fasaden som en sval bakgrund. Eller så skulle man kunna se 

mötet som en självmedveten presentation av två likvärdiga gestaltningar. En 

                                                
258 Ännu starkare framstod den geometriska karaktären i ritningen från februari 1929 där 
ingen antydan till slutsten fanns ovanför fönstren. Ett annat exempel på en rustik som 
bildar ett tydligt geometriskt mönster finns i huset på Östermalmsgatan nr 29, byggt 1928 
av arkitekt B. Jonson. Bandrustikens ’band’ förs runt fönstren på ett sätt som låter ett 
mönster uppstå som inte längre har en tydlig rustikkaraktär. 
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spänning, möjligtvis även en distans, skapas när fasaden ’presenteras’ och 

olikheter inte jämnas ut; delarna smälter inte samman.  

 

Bondeska palatset och Kanslihusets stora gård 

Bondeska palatset är Kanslihusets granne på västra sidan, och även denna 

byggnad har påverkat gestaltningen av Kanslihuset. I tävlingsförslaget hade 

Kanslihuset en stark anknytning till Bondeska palatset; palatset var tänkt som 

utrymmesreserv, och två broar över Rådhusgränden förband byggnaderna. I 

tävlingsförslaget liknade Kanslihusets fasader också palatsets fasader. Precis som 

på Bondeska palatset accentuerades risaliterna av pilastrar med joniska kapitäl, 

festonger och en gesims med ett tandsnittsband. En teckning i Clasons och 

Gahns skissmaterial visar den stora gården, som ser ut som ett torg, omslutet av 

likartade fasader.259 [bild 23] Teckningen illustrerar tydligt att Kanslihusets risaliter 

dels utgör en inramning av vyn mot palatset, dels har motsvarigheter i 

palatsfasaden. I den färdiga byggnaden finns risaliterna, och därmed inramningen, 

kvar, men fasaderna står inte längre i relation till palatsets fasader. Risaliterna är 

emellertid tillräckliga för att signalera att det finns en relation till Bondeska 

palatset. De två byggnadernas fasader framstår nu snarare som egna enheter och 

varandras kontraster. Relationen till Bondeska palatset har således förändrats från 

tävlingsförslagets underordnande och imiterande till en mer självständig 

utformning som inte huvudsakligen efterliknar grannbyggnaden.  

 

 

Den runda gården 

Att gruppera av byggnadskroppar runt gårdar verkar vara ett grepp som ligger 

nära till hands i gestaltningen av ett stort byggnadskomplex, och bland 

tävlingsförslagen för Kanslihuset återfinns denna lösning i ett flertal förslag.260 

Det finns emellertid också en historisk referens för till detta, nämligen de 

ritningar som Tessin hade gjort för Mynthuset. Där föreslogs en rektangulär gård 

                                                
259 Skisser i AM, Clason, 1992–1913, mapp 4 och RA, Byggnadsstyrelsen, 
Verksgemensamma ritningsarkivet, AB7, 7/33. 
260 Bland de prisbelönade eller inköpta tävlingsförslagen förekommer den runda gården 
ofta. En gårdssekvens som är mycket lik Clason och Gahns finns i förslaget Norma, ritat 
av David Dahl och Paul Hedqvist. Det belönades med ”1:a inköp”. Även här finns en 
passage, en rund gård, en linje som bryts – här genom en öppen ’trädgård’ – och som 
sedan utmynnar i en rektangulär, öppen gård. Redovisad i Byggmästaren, 1922, s. 177, 
uttalandet om det s. 166.  
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med arkader i botten och en pilasterarkitektur på den övre våningen.261 

Ritningarna visades i artiklar av Ragnar Josephson i Konsthistoriska sällskapets 

publikation 1922 och 1923 samt i Tessins slottsomgivning 1925. Josephson 

uppmärksammade byggnadens inpassning i omgivningen och vändningen inåt: 

Det nya och intressanta grepp, som här framlägges, är att med bibehållande av 

byggnadens låga höjd och anspråkslösa yttre – något som för slottets del var 

fördelaktigt – ändå skänka det offentliga byggnadsverket stor stil genom att 

vända monumentaliteten inåt.262 

 

Liknande drag finns i Clason och Gahns ritningar, och det nya Kanslihusets 

huvudmotiv, gårdarna, kan således ses som en referens till Mynthusets historia. I 

en byggnadsbeskrivning från 1928 uppmärksammas dessa drag på ett sätt som 

påminner om hur Josephson beskrev Tessins skisser. I beskrivningen betecknas 

Kanslihusets yttre som ”med hänsyn till det omgivande stadspartiet hållen enkel”. 

Samtidigt noteras en ”rikare arkitektonisk utformning” på gårdarna.263 Likheten 

mellan Tessins förslag och Clason och Gahns Kanslihus uppmärksammades 

också av Niklas Lindhult: 

Dock bör framhållas, att arkitekterna kommit att upptaga Tessin d.ä:s tanke: 

anspråkslösa fasader – självfallet med bibehållande av Adelcrantz pelarportik 

mot Mynttorget – men ståtliga gårdsanläggningar.264 

 

Lindhult efterlyste en ännu större trogenhet mot Tessins förslag och ville även se 

gårdens ”fyrkantiga form” och Mynthusets ”gamla plan” förverkligade i det nya 

Kanslihuset.  

 

                                                
261 Som Niklas Lindhult anmärkte i Minnesanteckningar motsvarar den runda formen inte 
Tessins ritning av Mynthusets gård. Letar man i Mynthusets historia för att hitta 
kopplingar till den runda formen, kan man i planen, som den gestaltade sig efter 
ombyggnaden 1786, hitta en ”cirkelrund förstuga” som kan ha varit en utgångspunkt. 
”Mynthuset nu Kanslihuset”, At förse riket, 1969, s. 72. Anders Bergström talar om Tessins 
gestaltning av en halvrund plats på yttre borggården och i Tessinska palatset. Bergström, 
Anders, Ivar Tengbom, 2001, s. 236. Där finns även mer läsning om Tessin och olika gårdar.  
262 Josephson, Ragnar, Tessins slottsomgivning, 2002 [1925], s. 124 och illustrationerna fig. 
55–57 i samma bok. Bokens innehåll publicerades redan 1922 och 1923 i Konsthistoriska 
sällskapets publikation. Josephson skrev att han inte förmådde bestämma om ritningen 
skulle tillskrivas Tessin d.ä. eller d.y. 
263 Kungl. Maj:ts proposition nr 247, 1928, s. 23; om att ”vända monumentaliteten inåt” talade 
Ragnar Josephson i Tessins slottsomgivning, 2002 [1925], s. 124. 
264 Lindhult, Niklas, Kanslihuset i Stockholm, Minnesanteckningar inför nybyggnaden, 1930, s. 14.  
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Fönsterkonsolerna och kolonnerna 

En ”rikare arkitektonisk utformning” eller inåtvänd monumentalitet finns 

emellertid inte i den runda gårdens slutliga utförande.265 Den i det första skedet 

planerade monumentaliteten illustreras på ett antal skisser, som effektfullt 

presenterar gården genom motsatser som öppet och täckt ljust och mörkt, brett 

och smalt.266 [bild 24] Den färdiga gården har en mer avskalad karaktär, där bara 

den nedre våningens fönsterkonsoler och kolonnerna utmärker sig genom en 

detaljerad gestaltning. I samband med reduktionen av kolonnernas höjd övergav 

Clason och Gahn även tävlingsförslagets korintiska ordning och dess upphöjda 

karaktär och ersatte den med den toskanska ordningen, en äldre och enklare 

ordning. De toskanska kolonnerna kan dels ses som en variation av Adelcrantz 

doriska tema, då den toskanska ordningen har den doriska som utgångspunkt, 

dels som en referens till Slottet, där liknande kolonner exempelvis används i 

kolonnaden mot gården vid den norra portiken. [bild 25] En referens till 

omgivningen kan man också se i fönsterbänkarna. De klossliknande konsolerna 

kan ses som en abstraktion av de fönsterbänkar burna av voluter som exempelvis 

finns på Slottet.  

 

 

Den stora gårdens fondfasad  

Den stora gårdens fondfasad är den till ytan minsta delen av Kanslihusets fasader, 

och det är här byggnadens mest egenartade fasadgestaltning finns. Man kan se det 

som att Clason och Gahn har gjort denna fasad till huvudfasad. Eftersom 

                                                
265 Kungl. Maj:ts proposition nr 247, 1928, s. 23. 
266 Att dylika perspektiv, den öppna gården bakom en pelarportik, var/är ett tacksamt 
motiv påpekas också av Anders Bergström. Han pekar på betydelsen av en illustration av 
Palazzo Montecitorio i Rom för byggnadspresentationen av Tändstickspalatset. 
Bergström, Anders, Ivar Tengbom, 2001, s. 237. Just till Tändstickspalatsets innergård går 
också tankarna när man betraktar Kanslihusets gård. Tändsticksaktiebolagets 
huvudkontor ritades av Ivar Tengbom och uppfördes 1926–1928, således mitt under den 
utdragna arbetsprocessen med Kanslihuset. Mer om Tändstickspalatset i Bergström, 
Anders, Ivar Tengbom, 2001. Genom sitt arbete i Byggnadsstyrelsens utredningsbyrå var 
Tengbom under samma period också informerad om processen kring Kanslihusets vidare 
utformning efter tävlingen. Själv hade hans förslag i tävlingen om uppdraget att rita 
Kanslihuset fått ett tredjepris. Tändstickspalatsets gård har inte Kanslihusets 
kolonnställning, men båda gårdarna ligger bakom en entréportik/passage och i båda 
gårdsrummen ligger entrén i fonden. På Tändstickspalatsets mezzaninvåning finns i 
fonden tre runda medaljonger, likt det motiv med lunettfönster som Clason och Gahn 
använde i tävlingsförslaget. 
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Kanslihuset också kan beträdas från detta håll utgör fasaden också en alternativ 

framsida. Med utgångspunkt i tävlingsförslagets fasad, som antagligen anspelade 

på Bondeska palatset, utvecklade arkitekterna en fasad som relaterar till 

palatsfasadens schema, men som i stort har en självständig gestaltning. Ett rikt 

skissmaterial visar en gestaltningsprocess som utvecklar den nuvarande fasaden i 

en kontinuerlig dialog med (omgivningens) historiska fasader.267 Här ska tre 

aspekter behandlas: ett exempel på olika gestaltningar av ett motiv från 

omgivningen, den färdiga fasaden som en tolkning av omgivningens palatsfasader 

och den färdiga fasadens relation till fasaden mot Mynttorget. Alla tre aspekterna 

är exempel på olika sätt att gestalta fasaden med utgångspunkt i historiska 

referenser, hämtade från den närmaste omgivningen.   

 

Exempel på en bearbetning av ett motiv från omgivningen: urtavlan 

[bild 28–31] 

Ett omfattande skissmaterial visar olika varianter av fasaddekorationer – här 

kombineras fasadelement som pilastrar, kolonner, fönsteromfattningar, 

skulpturer, nischer, reliefer, rusticeringar, balkonger, räcken i olika kombinationer. 

Elementen kan ha olika utformning och får därmed olika roller och olika karaktär 

på de skisserade fasaderna. Ett exempel på bearbetningen av ett av omgivningens 

arkitektoniska element är fasadskisser där en urtavla är ett av elementen. Ingen av 

dessa skisser kom till utförande, men skissprocessen är ett intressant exempel på 

hanteringen av omgivningens motiv. Urtavlan återfinns i Bondeska palatsets fasad 

där den är placerat i en fronton över entrén.268 Ur mängden av skisser kan man 

sålla fram en serie av fyra skisser som visar olika sätt att gestalta urtavlan. Den 

första skissen visar en fasad som starkt liknar Bondeska palatset – en barockfasad 

med rustik, pilastrar och en attika med bågformad fronton med en liten urtavla. 

På den andra skissen är urtavlan placerad i takfallet. Placeringen stämmer 

fortfarande överens med placeringen i Bondeska palatset, men utformningen är 

mer barockliknande än i dess attika. Den tredje skissen placerar urtavlan i attikan. 

Placeringen liknar den i Bondeska palatset, men här betonas och visas urtavlans 

runda form genom att den inte är helt infälld i fasadytan utan sticker ut till 

hälften. På den fjärde skissen saknas slutligen reminiscenser till Bondeska palatset. 

Urtavlan finns emellertid med, centralt placerat och närmast dominant i fasaden. 

                                                
267 Gestaltningsprocessen är väldokumenterad genom ett femtiotal skisser som visar 
otaliga kombinationer av olika fasadelement. Samtliga är odaterade. AM, Clason, Gustaf, 
1992–1913, mapp 4. 
268 Attikan med frontonen lades till i palatset vid en ombyggnad 1754. Se Ellehag, Claes, 
Bondeska palatset, 1998. 
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Nu har den runda formen blivit ett tydligt och självständigt element. Att det till 

en början handlade om ett motiv från grannpalatsets fasad är inte längre avläsbart. 

Urtavlan har gått från att vara ett imiterande motiv till att vara ett självständigt, 

geometriskt motiv.  

 

Den stora gårdens fondfasad som palatsfasad 

Även den slutliga fasaden innehåller referenser till omgivningens historiska 

fasader. Medan fondfasaden på vissa skisser (och antagligen i tävlingsförslaget) 

anknyter till Bondeska palatset, visar den slutliga fasaden på ett annat 

förhållningssätt: den tidigare representerande hållningen som underordnar sig 

omgivningens arkitektur ersätts med en fasad som snarare kan betecknas som en 

dialog med omgivningen eller som en icke-etablerad reception av en palatsfasad. 

Det är palatsfasadens schema som ligger till grund för den slutliga fondfasaden 

med en portik i botten, en rustik som avslutas med en relieffris, mezzaninfönster 

och ett ’piano nobile’, vars höga fönster, betonade genom stora 

fönsteromfattningar, står på relieffrisen. [bild 27] Motivet anknyter möjligen till 

omgivningens fasader och därmed också till kansliets historia, då delar av kansliet 

bl.a. hade varit förlagda till Oxenstiernska palatset.269 [bild 26] Palatsschemat finns 

här som ett underliggande raster ovanpå vilket Clason och Gahn gestaltar en 

fasad med en distinkt egen karaktär. Skiftningen mellan en palatsfasad med en 

mer traditionell karaktär och en fasad där det finns en större spänning mellan 

delarna blir tydlig i en serie skisser som visar olika versioner av 

fasadgestaltningen.270 [bild 32–37] Två av skisserna visar fasaden som en mer 

harmonisk renässanspalatsfasad, där alla fönster har välproportionerliga 

omfattningar, där det finns fler fasaddekorationer och där kolonnerna bär en 

gesims. [bild 32-33] På de andra skisserna framstår fasaden som nyktrare, med 

färre fasaddekorationer och enkla fönsterinramningar.  

Stenbeklädnaden av fondfasaden kan ses som en variation av rustik-

motivet. Likt en rustik skiljer den sig från den övriga fasaden genom materialet 

men här varieras karaktären: medan rustiken vanligtvis har en grov karaktär, har 

den stenklädda delen här snarare en slät och sval karaktär, och rustiken blir 

fasadens ’finare’ del. Nästan som en kontrast till denna svala släta yta verkar 

                                                
269 Wollin, Nils, Kungl. Maj:ts kanslis historia, 1934, s. 125. Just Oxenstiernska 
palatset/Oxenstiernska palatsets tomt angavs i tävlingsprogrammet som alternativ för 
förläggandet av (delar av) den nya kanslihusbyggnaden. Bestämmelser och Program för tävlan 
om förslagsritningar till ny byggnad för Kungl. Maj:ts kansli, 1922, s. 5. 
270 Ritningar i AM, Clason, Gustaf, AM 1992–1913, mapp 4. Skisserna är odaterade och 
osignerade. 
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’piano nobiles’ fönster. Dessa fönster dominerar fasaden genom de stora 

omfattningarna, som tycks vara för stora och överdrivna. Fönsteromfattningarna 

utmärker sig även med sin detaljeringsgrad; ingen annan av Clason och Gahn 

gestaltad del i Kanslihuset är lika detaljrikt utformad. Eventuella inspirationskällor 

för fönsteromfattningarna återfinns exempelvis på Slottet. Men även mot dessa 

framstår Kanslihusets som mycket större. Med fönsteromfattningarna har Clason 

och Gahn utformat en detalj från den omgivande historiska arkitekturen tydligt, 

överdimensionerat, och de har närmast gått till överdrift. Det uppstår en brytning 

mellan fasadens olika motiv, som förefaller ha olika skalor, men också en brytning 

med omgivningen. Ytterligare spänning i fasaden uppstår i relationen mellan 

fönsteraxlarna och portiken, då de yttre fönstren inte har samma relation till de 

nedre öppningarna som det mellersta fönstret. Iögonfallande är också den lilla 

balkongen som utgör ett tydligt brott mot Kanslihusets regelbundna 

fönstersättning, som i sin tur är karaktäristisk för en ’förvaltningsbyggnad’. 

Balkongen kan leda tankarna till privatbyggnader, till slottets balkonger eller också 

till ett politiskt sammanhang, där balkongen används för att möta en folksamling.  

 

Den stora gårdens fondfasad som spegling av fasaden mot Mynttorget  

En annan tolkning av den stora gårdens fondfasad är också möjlig. Man skulle 

kunna se den som en reaktion på Adelcrantz portik, eller en något förskjuten 

spegling av denna. De två fasaderna förhåller sig till varandra som olika men ändå 

besläktade fram- och baksidor. Formella likheter mellan fasaderna är indelningen i 

tre axlar, materialet (stenen som skiljer den från de putsade fasaderna), reliefen 

och de tre trappstegen. Liktartad är också kolonnställningen med ett 

interkolumnium med en bredare öppning i mitten. Ytterligare en likhet är de 

öppna utrymmena och passagen bakom portikerna. Skillnaderna ligger dels i 

kolonnernas antal, som på gårdssidan är reducerat till två, och i kolonnernas 

gestaltning, då gårdens kolonner närmar sig den toskanska, inte den doriska, 

ordningen. Dessutom har den nedre portiken ingen fronton, utan här bär 

kolonnerna den stenklädda fasaden, där reliefen också kan ses som fris. Den 

nedre portiken är inte tredimensionell på samma vis, har inte samma massiva, 

plastiska karaktär som Adelcrantz portik utan snarare en karaktär av platt 

fasaddekoration. En närmast motsatt karaktär återfinns också i de båda relieferna: 

1790-talets relief från Mynthusfasaden är en floral dekoration, symmetrisk och 

helt dekorativ till sin karaktär, medan reliefbandet på gården är figurativt, icke 

symmetriskt och anknyter till byggnadens program. På samma sätt som fasaderna 

inte helt liknar varandra är också den geometriska, eller fysiska, relationen något 

förskjuten. Portiken på gården ligger lägre än portiken mot Mynttorget, och på 
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grund av gårdens vinkling mot bisektrisen står de inte heller i linje bakom 

varandra. Som en spegling sluttar passagen bakom den övre gården lätt nedåt, 

medan den på den nedre gården leder brant uppåt.  

Den stora gårdens kolonner liknar kolonnerna på den runda gården och 

kan ses som en variation av Adelcrantz doriska motiv. Detaljerna – ringarna och 

dynan – är dock mindre pregnant utformade, som om motivet har tunnats ut och 

som om kolonnen på denna sida har uppnått ännu större självständighet från 

Adelcrantz portik.  

 

Clason och Gahn ger med den stora gårdens fondfasad prov på ett annat 

förhållningssätt till den historiska omgivningen än vad de gör med fasaden mot 

Mynttorget. Medan fasadelementen där komponerades som en motsvarighet till 

den tidigare fasaden, är denna nedre del en komposition som sätter det egna i 

centrum. Förebilderna – portiken, eller också palatsfasaden – är inga auktoriteter 

utan snarare samtalspartner i en dialog mellan det förflutna och samtiden. Clason 

och Gahns egen gestaltning står i centrum, det handlar inte om att gestalta en 

likhet. Arkitekterna tillåter även brytningar, exempelvis fönsteromfattningarna, 

som får sticka ut. Här är fasaden inte underordnad den historiska fasaden på det 

sätt som fasaden mot Mynttorget är. I stället finns en självständig gestaltning och 

en distansering till det förflutna.  

 

 

Mellandelens fasad  

Fasaddelen mellan de storre byggnadskropparna har ingen direkt relation till 

någon byggnad eller till något motiv i omgivningen. En antydan till en historisk 

konnotation ser man emellertid i skisser: här sträcker sig fönsterpartiet över hela 

fasaden. Fyra små bilder på ett skissblad visar fasaden – som i den slutliga 

utformningen har en stor glasfasad – med en utformning som snarast påminner 

om ett barockt trapptorn. [bild 38] Skisserna visar en övergång mellan en fasad 

med flera småspröjsiga fönster och en fasad där fönstren saknar spröjsar och 

således redan påminner om den slutliga fönsterfronten. På två skisser framstår 

fasaddelen mer som ett historiskt trapptorn; den har där försetts med en liten 

’huv’ med spira och en småskalig fönsterindelning. På de två andra skisserna är 

våningsplanen ritade med en tydlig svängning. På den sista skissen är ’tornet’ 

fortfarande utbuktat och med en kupolaktig avslutning, men våningsplanen är här 

raka och fönsterytorna stora. Liksom i skisserien med urtavlan finns här en 

utveckling från en barockkaraktär till en mer avskalad gestaltning. 
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Gestaltningen av historiska referenser i Kanslihuset  

Kanslihusets historiska referenser utvecklas utmed passagen, som fungerar som 

en ledstång genom Kanslihuset. Tävlingsförslagets noggranna 

presentationsritning, som isolerar motivet, visar att det främst var här i 

mellanrummen som Clason och Gahn utvecklade arkitektoniska motiv och 

skapade kontraster och dramatik. Förutom att leda besökaren genom 

kontrasterande rum kan passagen också ses som en passage genom olika 

tidsperioder – från Adelcrantz portik till Clason och Gahns ’portik’, som står för 

en ’modernare’, mer abstraherande hållning: från det konkreta bevarandet av den 

historiska byggnaden till denna byggnads återklang i ett fasadmotiv. Passagen 

behöver vidare inte ses som en linje mellan en framsida och en baksida, utan kan 

ses som en linje mellan två olika men jämbördiga slutpunkter, där även 

gårdsfasaden kan vara en framsida – en annan tids framsida.  

 

Med portiken, den förra Mynthusfasaden, Olivebladska palatset, palatsfasaden, 

anknytningen till Tessins förslag om en innergård och närheten till Bondeska 

palatset relaterar arkitekterna till platsens och i viss mån även kansliets historia. 

Det är i dessa på olika sätt gestaltade relationer spänningen i Kanslihusets 

arkitektur ligger. Arkitekterna kombinerar i Kanslihusets fasader olika 

förhållningssätt till omgivningens historiska arkitektur. Genom fasaderna 

kommunicerar Kanslihuset med omgivningens byggnader – främst Adelcrantz 

portik, Brandkontoret, Bondeska palatset och i tidigare versioner även 

Olivebladska palatset, men även med Slottet och Oxenstiernska palatset. 

Relationerna till dessa är olikartade. Mot Mynttorget dominerar det bevarande, 

underordnande. Distans och kontrast dominerar integrationen av Olivebladska 

palatset, liksom relationen till Bondeska palatset. Det finns abstraherande drag, 

men även överdrivna drag som i kortsidans voluter. Medan tävlingsförslaget 

snarare imiterade den historiska omgivningen och underordnade sig dess 

utseende, är den färdiga byggnadens relation till den historiska arkitekturen 

annorlunda. Omgivningens arkitektur åberopas, betraktas och vägs, och det är 

arkitekternas egen tolkning som står i förgrunden.  

 

 

Ett blandat mottagande 

Även den samtida receptionen uppmärksammade att Kanslihuset speglade 

omgivningen samtidigt som det gav sig in i en självständig dialog med denna. 
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Man konstaterade att arkitekturen gav prov på såväl kontinuitet som kompromiss, 

men att där också fanns ett brott mot omgivningen. Kanslihuset ansågs också 

uttrycka för lite av den monumentalitet som betraktades som passande för 

byggnaden.  

Niklas Lindhult efterlyste kontinuitet i bebyggelsen vid Mynttorget och 

såg den förverkligad i Clason och Gahns tävlingsförslag: ”Bevara det gamla goda 

och skapa något nytt och gott”, var hans parafras på tävlingsuppgiften, och i detta 

tävlingsförslag såg han ett lyckat försök att ”rädda och vårda det nu bestående 

samt skapa något även för framtiden bestående”.271 Den kontinuitet han önskade 

såg han möjligtvis förverkligad när han 1930 skrev att den planerade byggnadens 

arkitektur ”kommer att ansluta sig till det nuvarandes”. Också Nils Wollin såg att 

det färdiga Kanslihuset gav ”praktiskt taget samma intryck som förr”.272 

Kontinuiteten i den yttre gestaltningen träder också fram i en teckning från 

november 1927 med titeln ”Kanslihuset sett från Lejonbacken”. [bild 39] 

Teckningen förefaller inte vara gjord för att presentera en ny byggnads arkitektur 

– det är främst en helhetsbild som gestaltas, med Kanslihuset och portiken i 

centrum, bara sidofasaderna avslöjar att det är den nya byggnaden som avbildas. 

Den halvfärdiga byggnaden hade Wollin 1934 också betecknat som ett ”resultat 

av en kompromiss, som värkt fram under lång tid”.273 Han såg byggnaden i ett 

gestaltningsmässigt tomrum: ”… [den] ger arkitektoniskt sett varken uttryck för 

gammal kultur eller för det nya som rör sig i tiden”.274 Kanslihuset visade ”sin tids 

ansikte” enbart i det inre, menade han.275 Och 1937 hittade han i den färdiga 

byggnadens interiör egenskaper som en ”modern, representativ prägel” samt såväl 

”barockstolar” som modern inredning.276 Wollin uppmärksammade även 

fönsteromfattningarnas brytning mot fasaden: ”… huvudvåningens tungt 

inramade fönster sluta på ett oorganiskt sätt i denna fris…” Han såg också 

överlag en ”saklig och praktisk disposition och därjämte flera dekorativt festliga 

inslag”. 277  

                                                
271 Lindhult, Niklas, ”Från Kanslihustävlingen”, Från svenska statsförvaltningen, 1922, s. 43 
och ”Kanslihuset och staden inom broarna”, Från svenska statsförvaltningen, 1924, s. 13. 
272 Lindhult, Niklas, Kanslihuset i Stockholm, 1930, s. 15; Wollin, Nils, ”Det nya Kanslihuset 
i Stockholm”, Nordisk administrativt tidsskrift, 1937, s. 216 f.  
273 Wollin, Nils, Kungl. Maj:ts kanslis historia, 1934, s. 126 f. 
274 Ibid., s. 127. 
275 Ibid., s. 127.  
276 Wollin, Nils, Det nya Kanslihuset i Stockholm”, Nordisk administrativt tidsskrift, 1937, s. 
230, 226 och passim.  
277 Ibid., s. 216, 218.  
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Men Kanslihuset kritiserades också. Den ’mjukare’ inpassning i 

omgivningen som tävlingsförslaget hade uppvisat efterlystes i kritiken av den 

slutliga byggnaden. Även de dekorerade fasader som hade synts i tävlingsförslaget 

saknade man. År 1934 efterlyste Lindhult ”ett något värdigare yttre” för det 

halvfärdiga Kanslihuset. Med denna kritik anslöt han sig till Carl Lindhagen.278 

Carl Lindhagen var kritisk mot den planerade byggnaden och lade mellan oktober 

1928 och april 1929 fram fyra motioner om arkitektur och stadsplanering, varav 

tre berörde området kring Kanslihuset. Kanslihusets infogning i stadsbilden hade 

”misslyckats” ansåg han.279 Dess fasader ”symboliserade” ”tidens tre stormakter: 

fabriken, kasernen och cellfängelset”.280 Kanslihusets västfasad beskrev han som 

”industrialiserad” och talade vidare om ”en kolossal kanslifabrik” ”utan någon 

ädel formation”.281 Han kritiserade den bristande monumentaliteten i byggnaden 

och efterlyste mer dekoration, ”helst en pelarfasad”, en ”fasadutsmyckning som 

påminner om arkitektur och anknyter till stilarten i polishusets bibehållna 

fasad”.282 För Lindhagen förefaller det repetitiva i fasaderna dominera, och 

möjligtvis saknade han de element som hade skalats bort från tävlingsförslaget – 

festonger, pilastrar och den ’mjukare’, lägre rustiken. I utlåtandet tillbakavisades 

emellertid kritiken, bl.a. med hänvisning till planeringsprocessens omfattning. 

Man medgav att den gamla polishusfasaden bidrog till ”en i och för sig önskvärd 

utsmyckning av den nya kanslihusbyggnadens i övrigt tämligen strävt utformade 

och nakna fasadytor”, men försvarade rivningsbeslutet.283  

 

 

 

                                                
278 Lindhult, Niklas, ”Kungl. Maj:ts ämbetslokaler i Stockholm”, Nordisk administrativt 
tidsskrift, 1934, s. 197. Carl Lindhagen, 1860–1946, var 1903–1930 borgmästare i 
Stockholm samt riksdagsledamot 1897–1917 och 1919–1940 för i tur och ordning 
Folkpartiet, Liberala samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sveriges socialdemokratiska 
vänsterparti och återigen Socialdemokraterna. 
279 Protokoll, Första kammaren, Nr 26, 1929, 2.5.1929, s. 5.  
280 Motioner i Första kammaren, Nr 275, 1929, s. 1. I en av motionerna talade han särskilt om 
det planerade kanslihusets fasader. Han tar även upp portikens öde att bli placerad 
framför olika byggnader. Nu stod dessa ”pelare” framför en byggnad med en ”synnerligen 
utarmad fasadbildning”.  
281 Motioner i Första kammaren, Nr 275, 1929, s. 7; Protokoll, Första kammaren, Nr 26, 1929, 
2.5.1929, s. 5.  
282 Motioner i Första kammaren, Nr 275, 1929, s.1.  
283 Statsutskottets utlåtande Nr. 76, 26.4.1929, s. 3. 
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Kanslihuset och politiken  

Arkitekturtidskrifterna förefaller ha övergivit kanslihusfrågan efter tävlingen och 

ordväxlingen mellan Östberg och Lallerstedt. Frågan som Östberg hade 

betecknat som den ”förnämligaste för huvudstaden allt sedan riksdagens 

byggnadsfråga på Helgeandsholmen” verkar ha fallit i glömska.284 Det kan tyckas 

förståeligt att frågan inte behandlades under den period där kanslihusprojektet 

inte synbart drevs framåt, men frågan återupptogs inte heller senare i 

beslutsprocessen, och varken Byggmästaren eller Byggnadsvärlden anmälde den 

färdiga byggnaden. Frågan följdes däremot kontinuerligt av kanslisekreteraren 

Niklas Lindhult i tidskriften Från svenska statsförvaltningen. Senare tillkom ytterligare 

artiklar i Nordisk administrativt tidsskrift och den i samband med kansliets 300-

årsjubileum utgivna boken om kansliets byggnader av Nils Wollin. I alla dessa 

artiklar är det iögonfallande hur ofta byggnadens historia återges, d.v.s. 

berättelsen om Adelcrantz kolonner, Mynthusets användning som kanslihus och 

processen fram till ett nytt kanslihus.285 I skildringarna framgår det att kansliets 

byggnadshistoria har präglats av flyttprocesser, användningen av olika redan 

befintliga palats, undermåliga lokaler och aldrig förverkligade byggnadsplaner.286 I 

ljuset av dessa skildringar framstår 1920-talets kanslihusprojekt som särskilt 

betydelsefullt, då det slutligen försåg institutionen med en ny och egen byggnad. 

För Lindhult var kontinuiteten i bebyggelsen vid Mynttorget en viktig aspekt för 

kansliets ställning i den samtida politiken. Det samtida politiska sammanhanget 

aktualiseras också i byggnadens utsmyckningar.  

 

 

Kanslihuset och den politiska kontexten 

När Niklas Lindhult beskrev tävlingsuppgiften som att ”bevara det gamla goda 

och skapa något nytt och gott” refererade han inte bara till diskussionen om 

stadssammanhanget utan gav uppgiften också en politisk konnotation.287 I 

                                                
284 Östberg, Ragnar, ”Stockholms stad och Kungl. Maj:ts kansli”, Arkitektur, 1922, s. 170.  
285 Exempelvis i Lindhult, Niklas, ”Kanslihusfrågan och Stockholmsarkitektur i 
allmänhet”, Från svenska statsförvaltningen, 1925; ”Kanslihuset och dess kolonner”, Från 
svenska statsförvaltningen, 1927; Kanslihuset i Stockholm: Minnesteckningar inför nybyggnaden, 1930; 
”Kungl. Maj:ts kanslis ämbetslokaler i Stockholm”, Nordisk administrativt tidsskrift, 1934; 
Wollin, Nils, Kungl. Maj:ts kanslis historia, 1934. 
286 Lindhult, Niklas, ”Kungl. Maj:ts kanslis ämbetslokaler i Stockholm”, Nordisk 
administrativt tidsskrift, 1934, s. 192–196. 
287 Lindhult, Niklas, ”Från Kanslihustävlingen”, Från svenska statsförvaltningen, 1922, s. 43. 
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tävlingsprogrammet såg han förutom den tydligt formulerade uppgiften även en 

underförstådd uppgift, nämligen att ”kanslihuset skulle uppföras i 

överensstämmelse med vår författnings anda: departementalstyrelse – samlade 

departement …, ej ministerstyrelse – spridda … ministerier”.288 Och även detta 

såg Lindhult förverkligat i Clason och Gahns tävlingsförslag: ”… deras förslag 

bygger obetingat på bestämmelsen: hänsyn till vad som varit, är och måste bestå 

hos oss – departementalstyrelse”.289 Även i senare artiklar anförde Lindhult 

behovet av ”lokal sammanhållning av departementen i grannskapet av slottet” 

men nämnde även närheten till ”riksdagshuset”, då ”flertalet statsråd” även var 

”medlemmar av riksdagen”.290 Närheten mellan kansli och slott betonade också 

Wollin när han 1937 beskrev en siktlinje mellan Slottet och Kanslihusets 

huvudingång. Riksdagshuset nämnde han inte.291 En bibehållen yttre kontinuitet 

skulle naturligtvis främja den av Lindhult eftersträvade inre, ideologiska 

kontinuiteten. När han beskriver processen fram till ett nytt Kanslihus, pekar han 

således ut 1910-talets förslag, som förlade kansliet till Kungsträdgården eller 

Riddarholmen, som problematiska därför att de ”förlade kanslibyggnaden för 

långt från slottet”.292 Placeringen vid Mynttorget med dess yttre begränsningar – 

närheten till statliga monumentalbyggnader och portiken – garanterade minsta 

möjliga yttre förändringar. Portiken fick därför en viktig roll i säkerställandet av 

kontinuiteten. Både Lindhult och Wollin betonade portikens symboliska och 

historiska betydelse. Lindhult såg ”kolonner” som en ”symbol för 

regeringsmakten” som dessutom bevarade ”minnet av både Gustaf III och 

Adelcrantz”.293 Och Wollin betecknade portiken som ”en milstolpe i den svenska 

konsthistorien”.294 För Niklas Lindhult hade kanslihusprojektet således också en 

politisk dimension. Det skulle vara ett projekt förpliktigat mot den politiska 

traditionen, och det fick en roll i hans försvar av det dualistiska systemet, något 

som även kommer till uttryck i Lindhults övriga artiklar i den av honom utgivna 

                                                
288 Ibid. 
289 Ibid. 
290 Lindhult, Niklas, Kanslihuset i Stockholm, 1930, s. 2 och 1934, s. 192, 196. 
291 Wollin, Nils, ”Det nya Kanslihuset i Stockholm”, Nordisk administrativt tidsskrift, 1937, s. 
216 f.  
292 Lindhult, Niklas, ”Kungl. Maj:ts kanslis ämbetslokaler i Stockholm”, Nordisk 
administrativt tidsskrift, 1934, s. 197.  
293 Lindhult, Niklas, Kanslihuset i Stockholm, 1930, s. 9; ”Från Kanslihustävlingen”, Från 
svenska statsförvaltningen, 1922, s. 10. 
294 Lindhult, Niklas, Kanslihuset i Stockholm, 1930, s. 9; ”Från Kanslihustävlingen”, Från 
svenska statsförvaltningen, 1922 s. 10; Wollin, Nils, ”Det nya Kanslihuset i Stockholm”, 
Nordisk administrativt tidsskrift, 1937, s. 216. 
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tidskriften.295 Hans syn på kanslihusprojektet kan beskrivas som konservativ, en 

hållning som kan ses som typisk för en företrädare för ämbetsmannakåren. 

Projektet blev också en spelplats för ett utbyte av olika uppfattningar om det 

politiska systemet. Juristen Hjalmar Haralds tillhörde förespråkarna för 

Departementalutredningens förslag om ett ministersystem. Med utgångspunkt i 

kanslihusfrågan förde han fram sin åsikt i Från svenska statsförvaltningen. Efter 

inledande hänvisningar till kostnader – ett ”miljonbygge … i dessa trånga 

budgetstider” – och stadens skönhetsvärden – ”en koloss” – framförde Haralds 

sitt huvudargument mot Kanslihuset. ”Kanslihusprojektet”, skrev han, ”strider … 

mot den administrativa byggnadsplan för kansliets utveckling som … är det 

väsentliga resultatet av 1912-års departementalkommitterades arbete”.296 

Eftersom varje departement, enligt honom, skulle förenas rumsligt med sitt 

ämbetsverk, var ett enda kanslihus närmast omöjligt. Utrymmesfrågan borde 

enligt Haralds snarare lösas med ”departementalhus”, förlagda till befintliga och 

nya byggnader på Riddarholmen, till det gamla polishuset och Bondeska 

palatset.297 Kanslihuset uppfattades således av både Haralds och Lindhult som en 

symbol för den politiska makten. Placeringen och gestaltningen av Kanslihuset 

kan således ses som en del av den djupa konflikten mellan företrädare för den 

gamla ämbetsmannastaten och den parlamentariska demokratin. Den kontinuitet 

som Lindhult försvarar handlar således inte bara om stadsbyggnad, utan lika 

mycket om ett bevarande av ämbetsmännens maktposition. 

 

 

Förrummets reliefer 

Enligt planerna från 1927 skulle det nya Kanslihuset stå färdigt år 1934. Detta gav 

Niklas Lindhult anledning att konstatera att färdigställandet då skulle sammanfalla 

                                                
295 Lindhults inställning framgår också i en uppenbarligen ironisk anmärkning till en 
artikel från 1922. Det var många som undrade hur länge ett beslut om ett nytt kanslihus 
skulle dröja, och apropå denna undran skriver Lindhult: ”… innan en kungl. proposition 
eller- som det väl på den tiden blott kommer att heta- en proposition eller måhända 
regeringsproposition …” Lindhult, Niklas, ”Stockholmska byggnadsfrågor. 
Kanslihustävlingen – några synpunkter”, Från svenska statsförvaltningen, 1922, s. 8. 
296 Haralds, Hjalmar, ”Kanslihusfrågan i en återvändsgränd och vägen därur”, Från svenska 
statsförvaltningen, 1923, s. 80. 
297 Haralds, Hjalmar, ”Kanslihusfrågan i en återvändsgränd och vägen därur”, Från svenska 
statsförvaltningen, 1923, s. 83. Lindhult, utgivare av tidskriften, betonar i en fotnot till 
artikeln att innehållet i Haralds artikel ”skiljer sig i allo från de åsikter, som under senare 
år kommit till uttryck i denna tidskrift”. 



93 

 

med kansliets 300-årsjubileum och således skulle kunna erbjuda ett tillfälle att 

”högtidlighålla minnet av Axel Oxenstjernas kanslibildning”.298 Kanslihuset 

färdigställdes emellertid inte 1934. Samtidigt blev det inte 1634 års 

regeringsreform utan Engelbrektsjubileet som satte sina spår i Kanslihuset.299 Det 

gamla Kanslihuset, Mynthuset, markerades som kanslihus bara genom en liten 

tavla som var placerad mycket högt, ovanför det reliefband som prydde fasaden. 

Tavlan övertogs inte i den nya byggnaden. Den nya byggnaden märktes i första 

hand ut som kanslihus genom relieferna med politiska motiv. Det mest 

iögonfallande med dessa är emellertid att de inte återfinns i de utåt vända 

fasaderna utan i det halvöppna förrummet och på den stora gården.  

 

Bror Hjorths reliefer ger Engelbrekt och Hjalmar Branting en framträdande 

position i byggnadens utsmyckning. Valet av Engelbrekt som motiv har en tydlig 

samtidsanknytning, då Engelbrekt i början av 1930-talet uppmärksammades 

genom ett flertal avbildningar och statyer i samband med årsdagarna för 

Engelbrektupproret och även i samband med riksdagens jubileum. Engelbrekt var 

ett motiv som användes av alla politiska grupperingar och som under 1900-talets 

första decennier var föremål för flera omtolkningar.300 Just mötet mellan 

Engelbrekt och Branting var emellertid ett motiv som också återfanns på 

socialdemokraternas valaffisch 1934.301 Reliefen har alltså en tydlig 

samtidskoppling, men även en koppling till ett politiskt sammanhang. 

 

 

 

 

                                                
298 Lindhult, Niklas, ”Kanslihusfrågans lösning?”, Från svenska statsförvaltningen, 1927, s. 48.  
299 Om jubileet 1934 och tolkningar av Engelbrekt i början av 1900-talet se Zander, Ulf, 
Fornstora dagar, moderna tider, 2001, s. 284–293. 
300 Linderborg, Åsa, Socialdemokraterna skriver historia, 2001, s. 272 ff.  
301 Affischen visar Torgny lagman, Engelbrekt, Hans Hjärta och Hjalmar Branting på en 
stigande trappa. Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider, 2001, s. 290; Linderborg, Åsa, 
Socialdemokraterna skriver historia, 2001, s. 282 ff. Linderborg skriver att Torgny lagman och 
Engelbrekt var två historiska personer som socialdemokraterna ”alltid aktivt har försökt 
använda i sina egna syften”, s. 325. Linderborg skriver vidare att relieferna i Kanslihuset 
är en tydlig illustration av socialdemokratins historiemedvetande, s. 326. Hon nämner 
också att Engelbrekt av 1930-talets socialdemokrati åberopades som 
”nationalmedvetandets skapare och folkgemenskapens fader”, s. 282.  
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Kungamakt eller folkstyre  

[bild 23, 40] 

Under Kanslihusets långa planeringsprocess genomfördes ett antal arkitektoniska 

förändringar, men även de yttre ramarna förändrades naturligtvis något. Ett 

förändrat förhållningssätt fanns inte minst hos arkitekterna, där just Wolter Gahn 

förknippas med förändringarna kring 1930 på grund av sitt medverkande i 

Stockholmsutställningen och acceptera. Förändringen i arkitekternas position, och 

även de olika politiska ståndpunkter som Lindhult och Haralds företrädde, kan 

illustreras med två perspektivritningar. Båda är odaterade men lär ha gjorts med 

några års mellanrum någon gång mellan 1927 och 1934.302 Båda visar 

Kanslihusets stora gård men med olika blickriktningar och olika konnotationer. 

Den ena bilden, en blyertsteckning, visar vyn från Kanslihusets stora gård mot 

Bondeska palatset. Kanslihusets fasader har här tävlingsförslagets utformning 

med pilastrar och en låg rustik. Fasaderna syns emellertid bara i bildens utkant. I 

bildens centrum står en stor fontän och en grupp på tre personer. Personerna står 

vända mot fontänen och Bondeska palatset och männen framställs klädda i 

rockar och höga hattar och bärandes käpp. Till sällskapet hör även en pudel. 

Kontrasten mot den senare skissen är stor. Här har fasaderna sin slutliga, 

avskalade utformning. Gården befolkas med enbart en person som är helt klädd i 

blått, bär en röd fana och går mot gårdens kortsida. Genom framställningen av 

personerna och även genom valet av blickriktning berättar de båda bilderna två 

olika historier och väcker olika associationer. Den ’konservativa gruppen’, vänd 

mot den historiska byggnaden, och ’arbetaren’ från 1930-talets början, vänd mot 

den nya fasaden, kan tolkas som symboler för en bakåtblickande, konservativ elit 

å den ena sidan och en icke-elitär, framtidsinriktad position å den andra sidan – 

båda uppträder på Kanslihusets gård, vars arkitektur utgör ramen för det politiska 

spelet. 

 

 

 

                                                
302 Båda i AM, Gustaf Clason, 1992–1913, mapp 4. På den första liknar fasaderna mot 
gården fasaderna i tävlingsförslaget, och den måste således ha gjorts före 1930. En mycket 
likartad skiss i RA, Byggnadsstyrelsen, Verksgemensamma ritningsarkivet, AB7, 7/33 är 
daterad 1927 eller 1929 (svårläst). Den andra skissen är sannolikt gjort mellan 1930 och 
1934. Kanslihusets huvudbyggnad började uppföras 1934. Mellan 1932 och 1934 låg 
arbetena nere p.g.a. strejk, och under denna tid lär ytterligare omarbetningar ha skett. 
Wollin, Nils, Kungl. Maj:ts kanslis historia, 1934, s. 122. Det är således möjligt att även 
gårdens fondfasad omarbetades då. 
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IV. Kungstornen  

 

 

Inledning  

Under 1900-talets första decennier var höghus populära objekt för arkitektoniska 

idéer och utopier i den europeiska arkitekturen. De kunde i debatten betecknas 

som ’Babels torn’ eller den ’nya tidens katedraler’, vilket visar att byggnaderna 

både fruktades och, i ordets sanna bemärkelse, höjdes till skyarna. Jämte de 

utopiska projekten fanns det också en verklig höghusarkitektur, och under 1900-

talets första decennier uppfördes det ett antal höga byggnader i flera europeiska 

länder. Men dessa hade som allra mest sjutton våningar och skiljde sig således 

betydligt från samtida amerikanska höghus. Ändå var de amerikanska höghusen 

en ständigt närvarande referens, med både positiva och negativa förtecken.  

I den svenska arkitekturen från den aktuella perioden var dock både 

debatter om höghus och faktiskt uppförda höghus snarare en marginell företeelse. 

I den svenska arkitekturen från den aktuella perioden finner man således få 

byggnader som kan kallas för höghus eller som tydligt är inspirerade av sådana. 

Det främsta exemplet utgörs av Kungstornen i Stockholm, som ritades av Sven 

Wallander och Ivar Callmander, och som stod färdiga 1923 respektive 1925.  

 

Med höghusen följer ett brett spektrum av associationer. Höghusen kan ses som 

symboler för teknisk utveckling, framsteg i vidaste mening och kommersialism.303 

Dessa aspekter, liksom kopplingen till USA, speglar en del av dåtidens kultur och 

tendenser, där exempelvis influenser från USA blev vanligare och kompletterade 

den tidigare orienteringen mot Tyskland. Betraktade ur ett större perspektiv hade 

höghusen således också en roll i en kulturell positionering, där de stod för något 

mer än en byggnad eller en stadsbyggnadsfråga. Debatten om Kungstornen 

speglar höghusets mångskiftande karaktär: Kungstornen, vars tillkomst var tätt 

förknippad med anläggningen av Kungsgatans nedre del, ansågs vara lösningen 

på ett upplevt stadsbyggnadsproblem, dessutom ansågs de vara karaktärsbärande 

                                                
303 Om höghusens symbolik se exempelvis van Leeuwen, Thomas A.P., The skyward trend 
of thought, 1988; Köth, Anke, ”America and Skyscrapers are synonymous terms” i Building 
America: Die Erschaffung einer neuen Welt, 2005, s. 304 ff. 
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byggnader för den nya gatan. De jämfördes med historiska 

monumentalbyggnader och sågs som investeringsobjekt. Slutligen tillskrevs 

Kungstornen potentialen att utmärka Stockholm internationellt, och de utgjorde 

en utgångspunkt för utblickar mot och jämförelser med USA.  

 Höghusprojekten utmärker sig generellt sett genom att de grupper som 

intresserade sig för höghusen inte var desamma som de som vanligtvis var 

engagerade i byggnadsprojekt. Höghusens konstruktion, deras roll i staden och 

det kommersiella inslaget medförde att ingenjörer och planerare involverades i 

större utsträckning. Vad gäller arkitektgruppen var det de mindre etablerade 

arkitekterna som var engagerade, som exempelvis Kungstornens arkitekt Sven 

Wallander. Under hela planeringsprocessen var höghusen föremål för 

diskussioner bland arkitekter, myndigheter och i dagstidningar. 

 

I detta kapitel beskrivs, efter en inledande översikt över höghusprojekt i 

Stockholm, Kungstornens tillkomstprocess och arkitektur. Sedan undersöks 

historiska motiv i Kungsgatans och tornens gestaltning. Vidare beskrivs debatten 

om Kungstornen och hur de betraktades och beskrevs av olika aktörer. Sist följer 

en positionering av Kungstornen i ett europeiskt sammanhang.  

 

 

Höghus och höghusprojekt i Stockholm under tidigt 1900-tal 

Kungstornen utgör den mest pregnanta manifestationen bland höghusprojekten i 

den svenska arkitekturen från perioden 1910–1930, men inte den enda. Det fanns 

ett antal projekt och förslag för höghus och även några förverkligade 

byggnader.304 Några av dessa presenteras här i korthet. År 1907 föreslog 

exempelvis arkitekten Wilhelm Klemming flera fristående höghus längs 

Sveavägen.305 Mellan 1907 och 1910 uppfördes en hög byggnad vid S:t Eriksbron, 

S:t Erikspalatset, vars gestaltning tydligt refererade till samtidens amerikanska 

höghus.306 Byggnaden fick sin höjd genom att två hus belägna på olika nivåer i 

stadsrummet fogades ihop – ett förfarande som även kom att användas för ett 

                                                
304 Om höga hus i Stockholm i början av 1900-talet se också Rörby, Martin, 
”Controversial Metropolitan Icons: Tall Buildings in the Stockholm Cityscape”, i Hall, 
Thomas, Stockholm: The Making of a Metropolis, 2009.  
305 ”Hur arkitekten Klemming vill bygga framtidens Stockholm. Amerikanska skyskrapare 
för att få mera parker, större planteringar och mera luft”, Dagens Nyheter, 6.4.1907.  
306 S:t Erikspalatset ritades av arkitektkontoret Dorph & Höög. Huset var tänkt att utgöra 
den ena av två byggnader som skulle flankera S:t Eriksbron.  
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tiovåningshus vid Stadsgården307. Under 1910-talet nämndes höga hus åtskilliga 

gånger i samband med planeringen av den nyanlagda Kungsgatan, vars 

nivåskillnader inbjöd till en lösning liknande den vid S:t Eriksbron och den vid 

Stadsgården. År 1915 presenterade Sven Wallander ett förslag med två 

tornbyggnader för den nyanlagda Kungsgatan.308 Dessa torn kom att förverkligas. 

Under tjugotalet presenterades flera andra höghusprojekt, exempelvis ingenjören 

och stadsplaneraren Lennart Palmes förslag för höghus vid Karlaplan och på 

Kungsholmen.309 Utopiska höghusprojekt, som det skissades många av i andra 

länder, var mer sällsynta i det svenska sammanhanget. Ett sådant projekt var 

emellertid Thor Thörnblads förslag för ett höghus med fyrtio våningar på 

Blasieholmen.310 Ytterligare höghus förverkligades 1928 när Sportpalatset byggdes 

som pendang till S:t Erikspalatset vid S:t Eriksbron och 1929 när ett höghus i 

Göteborg färdigställdes.311 Översikten visar att det inte var de mest etablerade 

                                                
307 Byggherre för huset vid Stadsgården var aktiebolaget Drott, 1909. Om detta se 
exempelvis ”Är Söder dömdt att offras?”, Dagens Nyheter, 24.5.1909 och ”Hur man får lof 
att bygga skyskrapor”, Dagens Nyheter , 11.6.1909. 
308 Sven Wallander (1890–1968) hade tagit examina på Kungl. Tekniska högskolan och 
Konsthögskolan 1913 respektive 1915. Han stod således precis i början av sin karriär när 
han 1915 presenterade förslaget på eget initiativ.  
309 Uppgiften om Palmes förslag i Abrahamson, Åke, Stockholm: en utopisk historia, 2004, s. 
174. Byggnaderna skulle vara avsedda för stadsförvaltningen. Lennart Palme, 1881–1971, 
var civilingenjör. 
310 Thor Thörnblad, 1885–1954, var ingenjör. Han engagerade sig inom olika områden 
som politik, stadsplanering, husbyggnad och radio. Thörnblad hade arbetat med förslaget 
för Blasieholmen sedan 1918 och presenterade 1927 skriften En nybyggnads- och 
gaturegleringsplan beträffande en central del av Stockholm. Trots titeln, som snarast annonserade 
ett stadsbyggnadsprojekt, visades här främst ett enda höghus av enorma mått. Planen för 
ett höghus på fyrtio våningar är ett av få överdimensionerade och utopiska förslag för 
höghus i Sverige. Thörnblads utförliga presentation är intressant, då den framför tankar 
om relationen till USA, om höghusets kommersiella sida och om en specifik svensk 
karaktär som inte uttrycktes lika mycket eller tydlig i materialet om andra höghus. 
Förslaget uppmärksammades i olika dagstidningar, t.ex. ”Skyskrapan endast ett luftslott 
anser nya stadsplanedirektören”, Social-Demokraten, 4.10.1927. Thörnblad gjorde också ett 
alternativförslag med enbart 25 våningar. 
311 Sportpalatsets arkitekt var Jean Adrian, byggnaden stod färdig 1935. I den rymdes 
kontor, bostäder, biograf, restauranger och en simhall med en 50-metersbana. Höghuset i 
Göteborg, som ibland benämns ”Otterhall”, hade 14 våningar (16 våningar enligt vissa 
källor). Det byggdes 1927–29. Initiativtagare till byggnaden var ingenjör Karl Alberts, 
arkitekt var Harald Ericson. Huset utgjorde en del av ett större projekt som omfattade en 
länga av höga hus utmed gatan. Likt Kungstornen och Sportpalatset är även detta hus 
tillgängligt från två olika nivåer i staden. Se Branzell, Sten, ”Ett höghus i Göteborg”, 
Arkitektur, 1930. Ritningar finns i Göteborgs stadsmuseums arkiv. Diskussionen om höga 
byggnader rörde också bostadshusens höjd, särskilt den ”sjätte våningen”. Efter denna 
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arkitekterna som var engagerade i dessa projekt, och att höghusen möjligtvis hade 

en något större popularitet hos planerarna än hos arkitekterna. Gemensamt för de 

höga hus som faktiskt uppfördes är att nivåskillnader i staden utnyttjades till att 

foga ihop två byggnader och uppnå en större höjd. Men även utan de tre till fyra 

våningar som utgjorde den nedre delen var höghusen elva till tretton våningar 

höga, vilket är högre än de vanliga bostadshusens fem till sex våningar. Både 

Kungstornen och Sportpalatset ingick i planeringen av större stadssammanhang 

vilket gav höghusprojektet en yttre ram.  

Facktidskrifterna diskuterade ämnet snarare återhållsamt. I 

Arkitektur/Byggmästaren presenterades Wallanders förslag för Kungsgatan och 

även de färdiga Kungstornen. Sportpalatset anmäldes inte förrän 1935 och då inte 

i Byggmästaren utan i Teknisk tidskrifts ’Allmänna upplaga’.312 Övriga förslag, och 

framförallt den internationella höghusarkitekturen, lyser dock med sin frånvaro i 

Arkitektur. Annorlunda var det i Byggnadstidningen och Byggnadsvärlden. Från 1914 

och framåt publicerades i dessa tidskrifter ett antal artiklar om höghus i både USA 

och Europa, framförallt om höghus i Tyskland.313 En möjlig orsak till denna 

fördelning är att Byggnadsvärlden inte främst riktade sig till arkitekter utan till en 

bredare publik inom byggbranschen, där intresset för höghus och dess koppling 

till byggnadstekniska frågor var större. 

 

 

 

Kungsgatan och Kungstornens planering 

Kungstornens tillkomst är direkt förbunden med Kungsgatans tillkomsthistoria. 

Kungsgatan anlades mellan 1905 och 1911 som en förlängning av den redan 

befintliga Kungsgatan mot Stureplan. Anläggningen av gatan och bebyggelsen 

längs denna gata drog dock ut på tiden, och särskilt utformningen av kvarteren 

                                                                                                                 
diskussion krävde fastighetsägare att få bygga en sjunde våning. Råberg, Johan, Doktrin och 
täthet i svenskt stadsbyggande 1875–1975, 1988, s. 224 f. 
312 Nycander, Sven, ”Sportpalatset i Stockholm”, Byggmästaren, Allmänna upplagan, 1935, nr 
13, s. 71. 
313 ”Tidskrift för praktisk byggnadsteknik” ,”Organ för Stockholms byggmästareförening” 
var Byggnadsvärldens självbeskrivning. Tidsskriften rapporterade 1921 och 1922 om 
höghusarkitektur i Tyskland. 1924 rapporterade man om ett höghusprojekt i 
Storbritannien och ett höghus i Dallas/USA. Byggnadstidningen uppmärksammade 1916 
Wallanders förslag för Kungsgatan. 1921 skrev tidningen om ”Skyskrapare” i USA, 1922 
om Auguste Perrets ”Förslag till skyskrapare-aveny i Paris” och 1923 om Chicago 
Tribune-tävlingen. Svenska höghusprojekt nämns i dessa tidskrifter bara i notiser. 
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vid Malmskillnadsviadukten diskuterades länge. Planerarna hade stött på 

’problemet’ hur man skulle hantera höjdskillnaderna vid de ställen där viadukter 

korsade den nya gatan. Historien om Kungstornen börjar således i det offentliga 

med stadsplanenämndens och byggnadskontorets arbete och byggnadsstyrelsens 

granskning. Sven Wallanders förslag för den nya Kungsgatans gestaltning från 

1915 blev avgörande för gatans gestaltning och tornens tillblivelse. I ett senare 

skede blev de även en angelägenhet för de kommersiella företag som var 

byggherrar till tornen. 

 

 

Kungsgatan  

Redan år 1887 formulerades idén om att förlänga den befintliga Kungsgatan. 

Gatan, som då sträckte sig från Kungsbron till Sveavägen, skulle förlängas till 

Stureplan genom Brunkebergsåsen.314 Sprängningen av åsen påbörjades emellertid 

inte förrän 1905, och gatan invigdes nästan obebyggd 1911. Gatans dragning 

genom åsen resulterade i en höjdskillnad mellan den nya Kungsgatan och 

tvärgatorna Malmskillnadsgatan och Regeringsgatan, som låg på åsens övre nivå 

och som nu leddes över den nya Kungsgatan med viadukter. Utformningen av 

byggnadsbestämmelserna för den nya gatan blev en utdragen process, som pågick 

mellan 1909 och 1919. En central fråga i planeringen var bebyggelsen av 

tomterna intill Malmskillnadsgatans viadukt, kvarteren Stuten och Polacken. 

 

 

Kungsgatans bebyggelse och byggnadskontorets förslag  

Utformningen av korsningen mellan Malmskillnadsgatan och Kungsgatan var 

från och med hösten 1909 en fråga för byggnadsnämnden, byggnadskontoret och 

stadsplanekommissionen. I september 1909 lade byggnadskontoret fram ett 

förslag för stadsplanekommissionen beträffande utformningen av korsningen. 

[bild 1, 2] Henning Kinberg på byggnadskontoret skriver i det medföljande brevet 

att man hade uppmärksammat att höjdskillnaden mellan gatorna skulle leda till 

                                                
314 Minnesblad med anledning av Kungsgatans öppnande för trafik mellan Hötorget och Norrlandsgatan 
den 24 november 1911, s. 4. Ett mål med projektet var att förbinda stadsdelarna på båda 
sidorna om Brunkebergsåsen.  
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”synnerligt olämpliga ljusförhållanden … vid trakten av Malmskillnadsgatan”.315 

En tillhörande teckning, undertecknad av arkitekten Joel Norborg, visar 

Malmskillnadsviaduktens norra brofäste med en terrass, uppburen av arkader, och 

en trappanläggning vid viaduktens västra sida. På Malmskillnadsgatan reser sig ett 

torn som verkar ha en kvadratisk grund, och som avslutas med en indragen 

våning och ett torntak. Förslaget följdes av diskussioner, som framför allt 

handlade om gatulinjens utformning och placeringen och gestaltningen av bron 

och dess ”landfästen”.316 Några idéer från detta första förslag, som exempelvis 

trapporna mellan nivåerna och indragningen vid norra brofästets västra sida, tog 

stadsplanekommissionen fasta på. Hur man ställde sig till just tornet förblir 

emellertid oklart; i det slutliga protokollet från januari 1910 skrev man enbart om 

ett ”byggnadsparti … i huvudsaklig överensstämmelse med arbetsutskottets 

förslag”.317 Frågan vilade till vintern 1911/1912, då ”ärendet av särskilda 

byggnadsbestämmelser” blev aktuellt igen, och stadsplanekommissionen lät vid 

det tillfället arkitekten Cyrillus Johansson utreda ärendet.318 Johansson berörde i 

sin utredning gatubredden, tomtindelningen och hushöjden. Han föreslog 

”fixerade taklisthöjder” och ”större hushöjder vid Regeringsgatans bro samt i 

kvarteren Stuten och Polacken”.319 Avslutningsvis konstaterade Cyrillus 

Johansson att bestämmelserna skulle få ”inverkan på försäljningsvärden” samt ge 

”stora fördelar” i gatubilden, då Kungsgatan skulle få en ”mera monumental” 

prägel. Johanssons utredning låg till grund för stadsplanekommissionens förslag 

till bestämmelser för den nya Kungsgatans bebyggelse. I dessa föreslogs ”ett högt 

                                                
315 Henning Kinberg, ”Brev till stadsplanekommissionen den 22.9.1909”, i SSA, 
Stadsplanenämnden, EIa:1, 1909, dnr 20/1909. I stadsplanekommissionens protokoll 
talas om ”sex ritningar”. Av dessa har bara två återfunnits, se SSA, NS 32:49.  
316 Diskussioner om stadsplanens detaljer exempelvis i SSA, Stadsplanenämnden, EIa:1, 
1909, dnr 20/1909 och SSA, Stadsplanenämnden, EIa:2 1911–1912, dnr 18/1911. 
317 ”Kungsgatan och Malmskillnadsgatan, ang. stadsplaneändring vid korsningen av”, 
SSA, Stadsplanenämnden, EIa:1, 1909, Dnr. 20/1909 och protokoll 31.1. 1910 i SSA, 
Stadsplanenämnden, EIa:2 1911-1912, Dnr. 18/1911. Intressant är här en liten 
handskriftlig ändring i texten. I meningen ”…vid vestra sidan af norra brofästet en 
indragning borde göras för att motliggande tornparti skulle framträda, i huvudsaklig 
öfverensstämmelse med arbetsutkottets förslag…” ströks ledet ’torn-’ i ’tornparti’ och 
ersattes med ’byggnads-’.  
318 Stadsplanekommissionens protokoll 15.12.1911. Utdrag i SSA, Stadsplanenämnden, 
EIa:2 1911–1912, dnr 18/1911. 
319 Cyrillus Johansson, ”P.M. rörande utredningsförslag till Kungsgatans bebyggande”, 
februari 1912, SSA, Stadsplanenämnden, EIa:2, 1911–1912, dnr 18/1911.  
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tornparti” på Malmskillnadsviaduktens norra sida men inte på den södra.320 

Kommissionen föreslog också att fasadritningarna till detta parti skulle 

”underställas drätselnämndens prövning”. Kommissionsmedlemmen Nils 

Gellerstedt uttalade sig vid samma tillfälle tydligt för byggandet av höga hus – 

enligt honom kunde det här ”vara lämpligt att bereda möjlighet till uppförande av 

verkligt modärna affärsbyggnader av icke begränsade höjder s.k. skyskrapor”.321 

Frågan om ett högt hus på Kungsgatan var således förankrad i 

gestaltningen av hela gatan, där en hög byggnad skulle utgöra ett förmedlande 

element mellan de båda gatuhöjderna. Under samma tidsperiod, kring 1910, hade 

S:t Erikspalatset och aktiebolaget Drotts hus byggts. Dessa var, som tidigare 

nämnts, sammanfogningar av två byggnader belägna på olika topografiska nivåer. 

Därigenom fanns således redan en modell för att hantera stadens höjdskillnader. 

 

 

Sven Wallanders initiativ 1915 och stadsplanen från 1919  

Efter att den nya Kungsgatan hade öppnats år 1911, och efter att man hade 

diskuterat Cyrillus Johanssons utredning, dröjde det ett antal år innan gatan 

bebyggdes och innan diskussionen kring bebyggelsen vid Malmskillnadsviadukten 

återupptogs. Frågan väcktes till liv i november 1915, när den nyutexaminerade 

arkitekten Sven Wallander på eget initiativ presenterade ett förslag för den nya 

Kungsgatans gestaltning i samfundet S:t Erik. [bild 3, 4] Wallander förklarade sitt 

engagemang i frågan med att han ville att Kungsgatan skulle få bästa möjliga 

gestaltning. Dessutom framförde han sitt missnöje med det arbete som dittills 

hade bedrivits i stadsplanekommissionen.322 Han såg i Kungsgatan ett tillfälle att 

kunna skapa en tillfredsställande stadsbild, helst genom en ”enhetlig och 

karaktäristisk” bebyggelse.323 Wallander föreslog att byggnaderna skulle ha jämn 

taklist, likartade bottenvåningar och utformas i samma ”stil och material”.324 Med 

levande och detaljerade illustrationer skapade Wallander en mycket konkret bild 

av den framtida gatan: vid Malmskillnadsviadukten, där det enligt Wallander 

”behöfves kraftiga och höga byggnadspartier”, placerade han två torn, ett på var 

                                                
320 ”Till byggnadsnämnden”, 7 juni 1912, O.A. Busch, i SSA, Stadsplanenämnden, EIa:2 
1911–1912, dnr 18/1911. 
321 Nils Gellerstedt, 7 juni 1912 SSA, Stadsplanenämnden, EIa:2 1911–1912, dnr 
18/1911. 
322 Wallander, Sven, ”Nya Kungsgatan”, Samfundet S:t Eriks årsbok, 1916, s. 1. 
323 Ibid.  
324 Ibid., s. 2. 
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sida.325 Tornen, som Wallander kallade ”två höga skyskrapare”, stod gränsle över 

gatan, som fördes genom portvalv. Tornen var tio våningar höga och avslutades 

med flacka sadeltak. Karaktäristiska drag i gatans gestaltning var arkader över 

trottoaren och en plantering vid trappan mellan Kungsgatan och 

Malmskillnadsgatan. Förslaget tog således upp teman som stadsplanekomissionen 

och Cyrillus Johansson tidigare hade berört: ’kontroll’ över husens utformning, en 

enhetlig taklisthöjd och möjligtvis även de arkader som hade synts i Joel 

Norborgs ritning från 1909. Även Wallander nämnde, som tidigare Johansson 

och Gellerstedt, den ekonomiska aspekten av höghusen, som enligt honom skulle 

ge stora inkomster vid tomtförsäljningen.326 Wallander reflekterade även över 

användningen av reklamskyltar i gaturummet och redovisade förslag för 

skyltarnas gestaltning.  

 

Wallanders förslag fick stor uppmärksamhet. Förutom i Samfundet S:t Eriks 

årsbok från januari 1916 anmäldes förslaget i Arkitektur och i dagstidningarna.327 

Med hänvisning till Wallanders förslag och Bergstens recension av detsamma 

lades en motion hos Stadsfullmäktige om utredning av ”Kungsgatans enhetliga 

bebyggande”.328 Motionären var Knut A. Tengdahl, som ville att Wallanders 

förslag för Kungsgatans gestaltning skulle förankras i byggnadsbestämmelserna 

för gatan. Både Tengdahl och Samfundet S:t Erik undrade också om inte en 

tävling kring gatans bebyggelse vore önskvärd. Den nyväckta uppmärksamheten 

kring Kungsgatan ledde till att stadsplanekommissionen, tillsammans med 

Wallander, utarbetade en stadsplan som utgick från Wallanders förslag.329 Planen 

hade förenklats i flera avseenden; exempelvis saknades arkaderna, 

trappanläggningen skulle utformas enklare och framförallt kom tornen att stå 

                                                
325 Ibid., s. 1.  
326 Ibid., s. 10. 
327 Bergsten, Carl, ”Kungsgatans bebyggande”, Arkitektur, 1915, s. 121–127; ”Framtidens 
Kungsgata – förslag av arkitekten Sven Wallander”, Dagens Nyheter, 27.11.1915; 
”Kungsgatan än en gång”, Svenska Dagbladet, 2.12.1915.  
328 Motioner väckta hos Stockholms Stadsfullmäktige, År 1916. N:r 9. Återfinns i SSA, 
Stadsplanenämnden, EIa:4, 1915–1916, dnr 15/1916.  
329 I december 1916 utsågs Wallander till ”extra tjänsteman” i byggnadsnämnden. 
”Protokoll 20 december 1916”, i SSA, Byggnadsnämnden, AIa:322, 1916. I februari 1917 
presenterades ett förslag för Stadsplanenämnden. 1916 presenterade Wallander ett förslag 
för ett annat område, Klara Strand, i andra ändan av Kungsgatan. Wallander, Sven, 
”Reglering av Stockholms stora vattengata, Klara Sjö”, Arkitektur, 1916, s. 137–141. Han 
illustrerade också ett förslag av Nils Gellerstedt för att bebygga Kungsbron med arkader 
liknande Ponte Vecchio i Florens. Gellerstedt, Nils, Förslag till Kungsgatsviaduktens utbyggande 
med butiker och arkader, 1916.  
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intill viadukten istället för att gränsla den. Denna stadsplan antogs hösten 1918 av 

stadsfullmäktige och motionen om en eventuell tävling avslogs.330 Inför 

fastställandet av stadsplanen genom Kungl. Maj:t lämnades planen i remiss till 

Byggnadsstyrelsen som var något kritisk. Byggnadsstyrelsen instämde i att 

byggnaderna vid Malmskillnadsviadukten skulle ges ”särskild valör”.331 Även den 

höga höjden gillades, och tornen uppfattades som en markering av gatans 

krökning. Däremot hade Byggnadsstyrelsen föredragit Wallanders ursprungliga 

lösning med torn som stod över gatan och allra helst ett förslag som bara 

innefattade ett torn. Byggnadsstyrelsen tillstyrkte således inte förslaget i sin helhet. 

Sigurd Curman försvarade emellertid tornparet. Han hävdade att två torn, likaväl 

som bara ett, kunde ge ett ”lyckligt konstnärligt resultat”.332 Trots 

Byggnadsstyrelsens invändningar fastställdes stadsplanen på våren 1919.333 Det 

fastslogs emellertid att särskilda bestämmelser skulle gälla för byggnaderna i 

kvarteren Polacken och Stuten, och att ritningarna till dessa kvarters bebyggelse 

skulle underställas Kungl. Maj:ts prövning, något som också Wallander tidigare 

hade antytt när han efterlyste en särskilt sträng behandling av byggnadsnämnden. 

                                                
330 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll, häfte 14, 1918, s. 340 f. Återfinns i SSA, 
Stadsplanenämnden EIa:4, 1915–16, dnr 15/1916. I handlingarna betecknas planen ibland 
som gjord av Per Olof Hallman. Planen är undertecknad av Hallman, men det står också: 
”För planen: Sven Wallander”. Planen är från 31.5.1918, i SSA. 
331 ”Till konungen, angående fastställelse å ändring i stadsplanen m.m. för viss del av 
Kungsgatan i Stockholm”, 15 januari 1919, RA, Byggnadsstyrelsen, Administrativa byrån 
1918–1967, B1:3, 1919. Beslutet undertecknades av ”I.G. Clason, G. Petterson, S. 
Curman, C. Lovén, C.M., Fr. L-t, S.Z.” 
332 ”Till konungen, angående fastställelse å ändring i stadsplanen m.m. för viss del av 
Kungsgatan i Stockholm”, 15 januari 1919, i RA, Byggnadsstyrelsen, Administrativa byrån 
1918–1967, B1:3, 1919. I en tidningsartikel framgår att även Erik Lallerstedt och Ivar 
Tengbom anslöt sig till Curmans åsikt. ”Våra första skyskrapor: Planen för Kungsgatans 
bebyggelse fastställd”, Dagens Nyheter, 26.4.1919. När Wallander 1923 i anmälan av det 
norra Kungstornet i Arkitektur beskrev den byråkratiska processen kring tornens 
tillkomst, nämnde han att det var ”tack vare ett par äldre kamraters hjälp, som vägde 
tungt i vågskålen”, som tornen godkändes. Möjligtvis syftar han på Curmans uttalande 
samt Lallerstedts och Tengboms stöd. 
333 ”Kungl. Maj:ts brev till Överståthållareämbetet, angående ändring i stadsplanen för 
viss del av Kungsgatan i Stockholm m.m. 25.4.1919”, avskrift i RA, Byggnadsstyrelsen, 
Administrativa byrån 1918–1924, E1:1–7. I Sven Wallanders minnen, (1965, s. 18 f.) 
beskriver Wallander beslutsprocessen i korta drag. Han nämner en diskussion med 
Hermann Lamm som argumenterade mot tornens placering över Malmskillnadsgatan. 
Förutom Curmans insats var enligt Wallander också ett besök av honom själv hos 
”dåvarande kommunikationsminister” betydelsefullt för stadsplanens slutliga 
godkännande.   
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Förutsättningarna för gestaltningen av Kungsgatan med Kungstornen hade 

slutligen skapats.  

 

 

Tornen förverkligas 

Redan före stadsplanens antagande förvärvades tomterna vid 

Kungsgatan/Malmskillnadsgatan av byggnadsaktiebolaget Contractor och 

aktiebolaget Stockholmstelefon.334 Tomterna såldes till ett pris som uppfattades 

som högt, och som enligt ett senare uttalande av fastighetsnämnden bara kunde 

sättas i en tid av högkonjunktur och genom ”kraftig konkurrens”.335 Arkitekt för 

det norra tornet blev Sven Wallander, som nu således blev ansvarig för 

åtminstone en del av den gata vars gestaltning i mycket byggde på hans förslag. 

Det södra tornet kom att ritas av arkitekten Ivar Callmander.336 Som ett resultat 

av att det fanns två byggherrar och två arkitekter fick dessa ’tvillingtorn’ något 

olika gestaltning.  

 

Det finns knappt några ritningar från gestaltningsprocessen i arkivmaterialet eller 

i publikationerna från denna tid. En liten inblick i gestaltningsprocessen ger 

emellertid en teckning av Sven Wallander, daterad 1918, som visar det norra 

tornet och ett hörn av det södra.337 [bild 6] Teckningen gjordes möjligtvis alldeles 

efter att tomten hade förvärvats. Tornets gestaltning skiljer sig redan från 

Wallanders förslag från 1915/1916. Tornet har inget tydligt krön men en tydlig 

avslutning i form av flacka gavelfält, som står dekorativt framför det platta taket. 

Lisener i fasaden betonar vertikaliteten, och fönstren är koncentrerade till 

fasadmitten. Entrén utgörs av en hög och smal portal, sammansatt av två 

                                                
334 Fastighetsaktiebolagen köpte tomterna i september 1918. Försäljningskontraktet för 
kvarteret Polacken i LLA, Fastighets AB Norra Kungstornets arkiv, ämnesordnade 
handlingar, 1919–1966, F1:1. Information om försäljningen till Stockholmstelefon finns i 
brev från fastighetsaktiebolaget Stuten till Stockholms stads drätselnämnd, 1.9.1920, i 
FSK, Fastighetskontorets diarieförda handlingar, F1A:14, 1920. 
335 Ernst Eggert, ”Tjänsteutlåtande”, 5.4.1922, i FSK, diarieförda handlingar i 
gatuplaneringsärenden 1885–1955, F2FA:85, 1922. 
336 Ivar Callmander (1880–1951) tog examen från KTH 1905. Före arbetet med 
Kungstornet hade han hunnit rita andra byggnader för LM Ericsson, exempelvis en 
kraftcentral i Älvsjö.  
337 På bilden står det ”Perspektiv av AB Contractors nybyggnad vid Kungsgatan”. Ett 
fotografi av ritningen finns i LLA, Fastighets AB Norra Kungstornets arkiv, 1919–1966, 
F1:1.  
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aedikulor, i hörnet mellan tornet och det anslutande lägre huset. Ytterligare en 

dekorativ detalj utgör en pelare intill tornet. Den når upp till ungefär ¾ av 

tornhöjden. Pelaren utgör basen för en skulptur som föreställer en drake, 

hukandes på piedestalen som om den vore i begrepp att hoppa ner på gatan. En 

motsvarande figur skymtar även vid brons södra sida. I stadsrummet markerar 

skulpturerna en mellannivå mellan bron och tornens topp, och de fungerar på så 

sätt som en medlande länk mellan gatuhöjden och de höga tornen. Det södra 

tornet antyds bara i teckningen, men man ser en rusticerad hörnpilaster och 

takavslutningen, som här inte utgörs av en gavel utan en volut. Wallander 

förefaller således här, när tomterna var sålda och det stod klart att olika arkitekter 

skulle gestalta tornen, ha avvikit från det tidigare förslagets symmetriska 

gestaltning. Olika utformningar till trots kommunicerar tornen på teckningen 

tydligt med varandra – avslutningarna med gavel respektive volut verkar vara 

medvetet konstruerade motsatser: en rak form och en svängd form. Ytterligare en 

kontrast är de släta och rusticerade hörnpilastrarna.  

 

Efter att företagen hade förvärvat tomterna och stadsplanen hade fastställts, 

fördröjdes byggnadsarbetena på grund av en lockout inom byggnadssektorn till 

följd av den ekonomiska krisen.338 Under denna tid reste Sven Wallander som 

stipendiat till New York. Resan gällde i första hand bostadsbyggande, men 

naturligtvis fick han här också en förstahandsupplevelse av de amerikanska 

höghusen.339 Det framgår inte ur det sparsamma tidiga ritningsmaterialet när 

tornen på Kungsgatan fick sin tredelade gestaltning, men resan till USA kan ha 

bidragit till denna förändring.340 Även om tornen nu ritades av olika arkitekter, 

fanns det ett visst samarbete mellan arkitekterna, för att – som Ivar Callmander 

beskrev det – få tornen att ”i vissa avseenden, bland annat höjden å lister etc. 

                                                
338 Olika handlingar i Fastighetskontorets arkiv vittnar om detta, då fastighetsaktiebolagen 
ansökte om uppskov av byggnadsskyldigheten. Exempelvis finns ett brev från 
Fastighetsaktiebolag Norra Kungstornet till Stockholms Stads Fastighetsnämnd 
11.5.1920, återgivet i ”Tjänsteutlåtande”, Ernst Eggert, 19.8.1920, i FSK, diarieförda 
handlingar i gaturegleringsärenden 1885–1955, F2FA:78, 1920. Flera av handlingarna 
erbjuder läsaren en intressant inblick i det ekonomiska lägets konkreta avtryck i början av 
1920-talet, eftersom det i handlingarna redogörs för tillgången på arbetskraft, lönenivåer, 
kostnader och hyresnivåer. Jfr ”Till styrelse i Fastighetsaktiebolaget Norra Kungstornet”, 
brev av byggnadsaktiebolaget Contractor 11.1.1924, i LLA, Fastighets AB Norra 
Kungstornets arkiv, Ämnesordnade handlingar, 1919–1966, F1:1. 
339 Wallander, Sven, Mitt liv med HSB, 1968, s. 81 f. 
340 Illustrationerna till ”Norra Kungstornet” visar en tidigare version av indelningen i tre 
delar. Se Arkitektur, 1921, s. 21–23.  
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åtminstone till viss grad överensstämma”.341 Deras gemensamma arbete följdes 

också av en liten grupp som utgjordes av Erik Lallerstedt, Ivar Tengbom och 

stadsarkitekten Sigurd Westholm.342 Vidare engagerade sig arkitekterna 

gemensamt för en höjning av tornen. Fastighetsaktiebolagen hade, inte minst 

uppmuntrade av Byggnadsstyrelsen, ansökt om att få genomföra en höjning för 

att kunna gestalta ”ur estetisk synvinkel lämpliga” tornavslutningar och för att 

erhålla ”lämpliga proportioner” mellan dessa och tornen.343 Stadsplanenämnden 

biföll dessa förändringar, som också prövades av fastighetsnämnden. Den senare 

skulle utreda om inte höjningen av tornen skulle resultera i en värdeökning, och 

huruvida anspråk på betalningar därmed kunde göras gällande. Ivar Callmander 

skrev till fastighetsnämnden i detta ärende och betonade att det alltid var gatans 

helhetsverkan som stod i centrum för funderingarna beträffande gestaltningen. 

Han underströk också att den planerade höjningen gagnade just denna 

helhetsverkan. Callmander skrev att en höjning av tornen var ”nödvändig” för 

”proportionen mellan tornens undre och övre partier”. Callmander framhöll 

slutligen att det var ”staden … själv” som finge ”den största och verkliga vinsten i 

ökad monumentalitet, en faktor den där icke kan i pengar uppskattas”.344 Av 

fastighetskontorets uttalande, undertecknat av Ernst Eggert, framgår också att 

fastighetsägarna avsåg att inte genomföra förändringarna om betalningar krävdes. 

I övrigt tycks Eggert luta åt att inte kräva några ytterligare betalningar, men 

ärendet lämnades vidare till byggnadsnämnden. Som argument mot eventuella 

betalningar anförde han att den eventuellt tillkommande ytan i relation till 

byggnadens storlek vore oväsentlig. Det skulle dessutom bli ”svårt att få 

kontorslokaler uthyrda under nuvarande depressionstid”, och outhyrda lokaler 

                                                
341 Ivar Callmander, ”brev till Stockholms Stads Fastighetsnämnd den 3 april 1922”, i 
FSK, fastighetskontorets diarieförda handlingar 1919–1964, F1A:30, 1921. 
342 FSK, fastighetskontorets diarieförda handlingar 1919–1964, F1A:30, 1921. Wallander 
antyder i sin presentation av det färdiga tornet 1923 i Arkitektur att samarbetet inte var 
problemfritt. Wallander, Sven, ”Norra Kungstornet”, Arkitektur, 1923, s. 299. Som 
bestämmelserna föreskrev måste ritningarna till tornen godkännas av Byggnadsstyrelsen. 
För Ivar Callmander innebar detta exempelvis en längre diskussion om utformningen av 
krönet. I debatten om krönets gestaltning bad Byggnadsstyrelsen arkitekten Wolter Gahn 
att göra en alternativ ritning, och det var också den som Byggnadsstyrelsen föredrog 
(ritningarna har inte återfunnits). Callmander protesterade mot Byggnadsstyrelsens 
förfarande. ”Till Konungen ang. nybyggnad å tomten Stuten/Södra Kungstornet, 11 juni 
1924”, i RA, Byggnadsstyrelsen, Administrativa byrån 1918–1967, B1:23. 
343 ”Till fastighetsnämnden”, C. Meurling för stadsplanenämnden, 28.3.1922, i FSK, 
fastighetskontorets diarieförda handlingar, 1919–1967, F1A:30, 1921.  
344 Ivar Callmander, ”brev till Stockholms Stads Fastighetsnämnd den 3 april 1922”, i 
FSK, fastighetskontorets diarieförda handlingar 1919–1964, F1A:30, 1921. 
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skulle inte bidra till att ”förränta byggnadskostnaderna”.345 Han anförde vidare att 

det redan betalda priset hade varit exceptionellt högt och något som”under 

normala förhållanden ej torde kunna ernås”, ett resultat av den då rådande 

högkonjunkturen.  

 

 

 

Kungstornen  

[bild 5, 7- 12] 

Kungstornen förefaller vara ett symmetriskt tornpar – tornen är mycket lika i 

stora drag – men det finns även skillnader mellan dem, inte minst genom att det 

södra tornet är något högre. Även krönens och socklarnas utformning ger tornen 

olika karaktärer. Det norra tornet verkar mera massivt och sammanhållet, medan 

det södra har gestaltats med fler detaljer. Framförallt när det gäller krönen kan en 

mer sammanbunden form i det norra ställas mot en mer uppluckrad och detaljrik 

form i det södra. Likartad är däremot uppbyggnaden med sockel, mellanparti och 

krön. Båda arkitekterna kombinerar dessutom höghuset med ett mindre torn med 

annorlunda karaktär. Vid det norra tornet är detta mindre torn utformat som ett 

’portaltorn’ på Kungsgatan, vid det södra finns ett trapptorn i fasaden mot 

Oxtorgsgatan. I tornens bottenvåningar inrymdes från början butiker, på de 

övriga våningarna kontor och i krönen restauranger: Babel i det norra och Pagod i 

det södra.346 På socklarna har tornen, likt alla Kungsgatans hus, blindarkader. 

Socklarna omfattar tre våningar och slutar i höjd med viadukten. Sockeln till det 

norra tornet har en fasad försedd med tunga festonger, sockeln till det södra 

tornet saknar däremot dekoration, dessutom är sockelns rusticering är mycket 

grövre. Båda tornens mellanpartier delas i tre delar av lisener. Partierna är olika 

höga och omfattar elva våningar på det norra och tolv på det södra tornet. Det 

södra tornet har förkroppade hörn och rusticerade hörnlisener, medan det norra 

har släta hörnlisener och saknar förkroppningar. Det norra tornets västfasad 

utmärker sig genom ett smalt fönsterparti som markerar trapphuset. Fönstrets 

                                                
345 Ernst Eggert, ”Tjänsteutlåtande”, 5.4.1922, i FSK, diarieförda handlingar i 
gatuplaneringsärenden 1885–1955, F2FA:85, 1922. 
346 Restaurangen Pagod drevs av Frälsningsarmén. Nämnas kan också restaurangen Sphinx 
på Kungsgatan 29 som, likt Babel och Pagod, också är döpt efter en ’exotisk’ 
plats/företeelse. I norra Kungstornet inreddes även ”filmlokaler” på våning 6. ”Till 
Styrelsen i Fastighetsaktiebolaget Norra Kungstornet”, 11.1.1924, i LLA, Fastighets AB 
Norra Kungstornets arkiv, ämnesordnade handlingar, 1919–1966, F1:1. 
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gestaltning påminner om ett stort burspråk med en karm av mörkt trä och fönster 

indelade i många små rutor. Krönen skiljs från mellandelarna av kraftiga avsatser. 

Husen som ansluter till tornen på Kungsgatan ritades av samma arkitekter. De 

övre våningarna på dessa hus är förbundna med tornen, och entrén till det södra 

tornet är förlagd till den lägre byggnaden. De lägre husens rustik är lik tornens, 

medan den övriga fasadgestaltningen är helt fristående. Tornen är byggda med en 

betongstomme, enligt Sven Wallander ”av krigstidskostnadsskäl”, och inte med 

den i USA vanliga stommen av stål.347 

 

Norra Kungstornets krön 

Krönets fasad bibehåller mittdelens indelning i tre axlar. Krönet omfattar två 

våningar, varav den nedre har dubbel takhöjd. I fasaden binds de båda 

våningarnas fönster ihop till höga rundbågemotiv, flankerade av dubbla kolonner. 

Fasadytan ovanför dessa och den avslutade balustraden är dekorerade med 

geometriska fält. Krönets hörn är något indragna och avsneddade. Högst upp 

ligger takterrassen. I balustradens fyra hörn bildar obelisker tornets högsta 

avslutning. Tornets krön belystes nattetid, och vid en tidpunkt planerades även en 

”rörlig skyltanordning” för restaurangen.348  

 

 

Södra Kungstornets krön 

På krönet fortsätter den i rusticeringen och på hörnpilastrarna anslagna 

detaljeringen. Fasaden domineras här av ett antal koppar- och guldfärgade 

detaljer. Mest iögonfallande är fyra skulpturer i krönets olika hörn. Callmander 

har här övergivit mittdelens fasadindelning i tre axlar och delar i stället upp 

                                                
347 Wallander, Sven, ”Norra Kungstornet” Arkitektur, 1921, s. 21. Även i en intervju med 
tidskriften Vårt hem nämner Wallander den ekonomiska sidan av bygget och de då 
rådande höga priserna: ”Man har med avsikt låtit arbetet bedrivas i ganska långsam takt 
för att bl.a. invänta prisfall på diverse byggnadsmaterialer [sic] och draga nytta därav.” 
”Europas och Stockholms högsta affärshus”, Vårt hem, 18.7.1923, s. 3. Järnpriset nämns 
också i en beskrivning som Contractor författade och som rör kostnadsutvecklingen och 
de utförda arbetena 1920–1923. Här handlade det om armeringsjärn: ”… marknadsläget 
visade en skarp tendens till åtstramning och den allmänna uppfattningen var att järnpriset 
skulle komma att stegras till oanad höjd.” ”Till Styrelsen i Fastighetsaktiebolaget Norra 
Kungstornet”, 11.1.1924, i LLA, Fastighets AB Norra Kungstornets arkiv, ämnesordnade 
handlingar, 1919–1966, F1:1. 
348 Wallander, Sven, ”Norra Kungstornet”, Arkitektur, 1923, s. 299. 



109 

 

fasaden medelst åtta smala fönster, vilka tillhör restaurangvåningen. Våningen har 

en något högre takhöjd och på fasaden avslutas fönstren med en mussla i koppar 

med gyllene ådror. Krönets andra våning rymmer restaurangens kök. Fönstren 

här är små lunettfönster som omges av dekorationer av geometriska former, 

applicerade som lister i koppar och guld. Mellan våningarna finns en gesims, även 

den i koppar, som följer restaurangfönstrens bågformade avslutningar. Överst 

finns en indragen våning och en stor takterrass. Terrassens fyra hörn markeras 

med flaggstänger, även dessa koppar- och gyllenfärgade. Ytterligare småskaliga 

detaljer är gesimser och räcken med balusterdockor.  

Krönets mest iögonfallande detalj är de skulpturer som är uppställda i 

terrassens hörn. Figurerna, som är gjorda av Aron Sandberg, är utförda i koppar 

med gyllene detaljer och föreställer Fortuna, Mercurius, Neptunus och Victoria.349 

Varje figur håller i två attribut. Mest slående bland dessa är en modell av södra 

Kungstornet i händerna på Fortuna och en telefon i händerna på Victoria.  

 

 

Norra Kungstornets entréportal 

[bild 13] 

Norra Kungstornets entréportal ligger i hörnet mellan tornet och den 

angränsande byggnaden. Portalen är placerad på ett något överraskande ställe och 

överraskar också i sin gestaltning. Den är utformad som ett mindre torn av 

ungefär samma höjd som den lägre byggnaden och byggs upp av tre delar med 

sinsemellan olika karaktär. Den nedersta delen motsvarar, beträffande höjden, 

den lägre byggnadens rusticerade bottenvåning. Här finns portöppningen, som 

flankeras av två atlanter, en ung och en gammal, skulpterade av Eric Grate. Några 

trappsteg och en smal och krökt passage leder till tornets entréhall. Väggarna i 

passagen är av oputsat tegel med tre nischer på vardera sidan. Portalens mittdel 

sträcker sig över tre våningar och består av en aedikula som ramar in ett högt 

rundbågefönster, som i sin tur ligger något indraget bakom en liten balkong. 

Även den översta delen utgörs av ett fönster som flankeras av två kolonner. 

Detta fönster är dock inte indraget utan utbuktande. Formspråket domineras här 

av fönstrets kraftiga mörka spröjsar och indelning i många rutor. Ovanför 

                                                
349 Statyerna är gjorda av Ragnar Myrsmeden efter Aron Sandbergs modell. Harlén, Hans, 
Stockholm från A till Ö – Innerstaden, 1998, s. 247. Harlén benämner statyerna med de 
romerska namnen. I en tidningsnotis i Dagens Nyheter talades det om ”två Hermesfigurer” 
som skulle smycka tornet. ”Nya skyskrapan skall prydas av skulptur – Två Hermesfigurer 
av Aron Sandberg”, Dagens Nyheter, 7.3.1925.  
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fönstret finns en likaledes utbuktande fasaddel, även den försedd med kraftiga 

mörka spröjsar. Entréportalen avslutas med en tornhuv med en gyllene 

stjärnförsedd spira.  

 

 

Södra Kungstornets fasader mot Malmskillnadsgatan och 
Oxtorgsgatan 

Till det södra Kungstornet ansluter en byggnad på Malmskillnadsgatan/ 

Oxtorgsgatan. I fasaden mot Malmskillnadsgatan finns två portar med 

kinesiserande detaljer, som annonserar den kinesiskt inredda restaurangen i 

tornkrönet. [bild 16,17] Framför den ena porten står en portik med två doriska 

kolonner. Gavelfältets sidor är lätt utsvängda och påminner om ett kinesiskt 

pagodtak. Den andra portens dekoration påminner snarare om en barockportal. 

Portöppningen flankeras här av två små, olikt gestaltade, kinesiska lejon i relief. 

[bild 18] Liksom krönets skulpturer är de utförda av Aron Sandberg.350 Fasaden 

mot Oxtorgsgatan utgör närmast en kontrast till Kungstornet. Husets gavel är 

utformad som en avtrappad renässansgavel. Intill denna ligger ett hexagonalt 

trapptorn med torntak. En takspira sticker ut över hustaket så pass högt att den 

även är synlig från Kungsgatan.351 Med gaveln och trapptornet vid Oxtorgsgatan 

åstadkommer Callmander ett uttryck som påminner om Wallanders entréportal. 

 

 

 

Historiska referenser  

I sitt förslag för Kungsgatan från 1915 ville Sven Wallander ge den planerade 

gatan en ”barockkaraktär”.352 En sådan dominerade ritningarna för Kungsgatan 

men kan även urskiljas i de färdiga Kungstornen. Det södra tornets skulpturer 

och de kinesiserande detaljerna är ytterligare referenser som undersöks mer 

noggrant i det följande.  

                                                
350 Lejonen nämns i Tivell, Eva, Bildhuggarna: bröderna Aron och Gustaf Sandberg, 2000, s. 146. 
Ann Lindegren Westerman skriver i Arkitekterna Albin Stark och Erik Stark, 2010, s. 45 att 
det möjligtvis var Albin Stark som stod för Pagods inredning.  
351 Att tornspiran skulle vara synlig från Kungsgatan skriver Callmander också själv i 
”Nybyggnad vid Kungsgatan kvarteret Stuten n:o 16”, Arkitektur, 1921, s. 25.  
352 Wallander, Sven, ”Nya Kungsgatan”, Samfundet S:t Eriks årsbok, 1916, s. 2 ff.   
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Kungsgatans ”barockkaraktär” och de mindre tornen 

I det förslag som Sven Wallander presenterade 1915 hade flera byggnader en 

distinkt historiserande karaktär. I presentationen uppgav Wallander att han tänkte 

sig en byggnad vid Kungsgatans nedre del ”med barockkaraktär afsedt att 

förmedla sammanhanget med de äldre byggnader, som ligga på Norrlandsgatans 

andra sida”.353 Det var således ett tema i den befintliga arkitekturen som 

Wallander använde som grundtema för den nya gatans gestaltning i sitt förslag. 

Det tog sig uttryck i exempelvis tunga hörntorn, burspråk och takkupor. En 

mycket tydlig ”barockkaraktär” har ett hus vid korsningen med Regeringsgatan 

med högt tak och ett mycket högt burspråk. [bild 15] Éntréportalen till det färdiga 

Kungstornet och dess trapphusfönster på västsidan har kvar barockkaraktären, 

men även Callmanders byggnad mot Oxtorget har drag av denna karaktär. I 

Kungsgatans bebyggelse finns några byggnader med renässansgavlar eller 

burspråk.  

 

Intill de färdiga höghusen ställer båda arkitekterna ett mindre torn – Wallander 

entréportalen och Callmander tornspiran vid entrén mot Oxtorgsgatan. Med 

dessa små torn anknyter arkitekterna till den historiska karaktär som Wallanders 

förslag från 1915 visade. Det norra Kungstornets entréportal har den mest 

detaljerade och utstuderade gestaltningen. Den skapar en kontrast mellan 

Kungstornets formspråk, tyngd och porportioner med ett varierade formspråk 

och en instabil karaktär. Instabil förefaller den vara genom sin smala form, de 

utdragna proportionerna i mittdelen och växlingen mellan indragna och 

utbuktande partier. Ett varierat formspråk har den genom kombinationen av en 

mer klassicistisk aedikula med arkitrav och fronton och det mer ’barocka’ 

burspråket med tjocka spröjsar i trä. Ännu tydligare var kontrasten mellan det 

stora tornets stabilitet och entréportalens instabilitet i Wallanders tidigare version 

av portalen, som bestod av två aedikulor utdragna över tre respektive två 

våningar. Den utdragna långsmala formen, som utgör en avvikelse från den 

klassiska proportioneringen, var för övrigt vanlig i periodens arkitektur.354 

Kombinationen av en olikartad karaktär och en instabil karaktär kan också ses 

som ett lättsamt gestaltningssätt, en lätthet som på ett annat sätt återkommer i det 

södra krönet. Entréportalen tillför också gaturummet en viktig funktion, vilket 

                                                
353 Ibid. Se även bild 9 i samma artikel.  
354 Långsmala portaler finns exempelvis i förslag till krematoriekapell i Helsingborg, 
Lewerentz 1914; Konstslöjdshallen vid Göteborgsutställningen 1923, Hakon Ahlberg; 
skolan vid Fridhemsplan, 1925, Georg A Nilsson.  
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framgår väl av Wallanders egen beskrivning; han såg entréportalen som ”en 

förmedlande länk” mellan Kungstornet och den lägre byggnaden och som en 

”pekpinne som visar uppåt”.355 ”Förmedlingen” som Wallander talar om sker inte 

bara genom positioneringen mellan byggnaderna utan även genom att 

entréportalens indelning ansluter till gesimserna på såväl höghuset som den lägre 

byggnaden. Likt en ”pekpinne” leder entréportalen den förbipasserandes 

uppmärksamhet till det stora tornet och styr hans eller hennes blick uppåt. 

 

Samma kontrastverkan mellan det stora tornets karaktär och ett litet torns 

”barockkaraktär” utnyttjar Ivar Callmander i gaveln och trapptornet mot 

Oxtorgsgatan. Callmander själv skrev i anmälan av södra Kungstornet att 

byggnadsdelen mot Oxtorgsgatan hade en helt egen karaktär, ”något mera av 

»Oxtorg«”. Med undantag för tornspiran, skrev Callmander, skulle byggnaden inte 

komma att synas ihop med ”Kungsgatans mer lugna, stora ytor”, och tornspiran 

skulle ”bilda en effektfull konstrast till den massivare tornbyggnaden – 

skyskrapan”.356 Formuleringen av kontraster är här således ett medvetet drag. 

Den varierade karaktär som Callmander gestaltar kan möjligtvis ses som en 

markering av skillnaden mellan Kungsgatan, en modern affärsgata, och Oxtorget 

(av Callmander i texten framhävt genom gåsögon), vars gestaltning kan väcka 

associationer till en mera historisk karaktär.  

 

Genom de mindre tornen tematiserar arkitekterna tornmotivet. Även i debatten 

kring tornen talade man om tornet (i allmänhet) som historiskt motiv, och genom 

de mindre tornen är således en ’historisk version’ av torn fysiskt närvarande även 

i närheten av de stora tornen. De mindre ’barocktornen’ bidrar med en historisk 

dimension och utgör kontraster till höghusen och dessa hus tydliga tillhörighet till 

den ’moderna’ samtiden.  

 

 

Det södra tornets skulpturer  

Det södra Kungstornets krön karaktäriseras dels av småskaligheten och den 

gyllene färgen, dels av skulpturerna som kan ses som exempel på ett mer lekfullt 

förhållningssätt. Guldet och skulpturerna utgör ett blickfång för de 

                                                
355 Wallander, Sven, ”Norra Kungstornet”, Arkitektur, 1923, s. 298. 
356 Callmander, Ivar, ”Nybyggnad vid Kungsgatan kvarteret Stuten n:o 16”, Arkitektur, 
1921, s. 25. 
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förbipasserande, de leder uppmärksamheten till krönet och låter krönet synas, 

vilket också bör sättas i samband med Kungstornets roll som symbol för de 

ägande företagen. Fortuna och Victoria, som håller i föremål som anspelar på 

telefonbolaget, har en särskild karaktär. Föremålen ger figurerna ett på samma 

gång distanserande och humoristiskt anslag, i och med att föremålen, särskilt 

telefonen, förefaller modifiera en strikt tolkning. Här finns således något oväntat, 

något som bryter mot det etablerade. Samtidigt anspelar modellen i Fortunas 

hand på medeltida framställningar där en mecenat avbildas med den aktuella 

byggnaden, oftast en kyrka, i handen. Mycket nära en välkänd figur är Sandbergs 

gestaltning av Merkurius/Hermes, som påminner om Praxiteles staty av Hermes 

som håller Dionysos som spädbarn. Det verkar således finnas ett blandat 

förhållningssätt – Sandberg signalerar genom telefonen i Victorias hand en viss 

humoristisk distans, å andra sidan förefaller statyerna vara valda med viss omsorg, 

då de i sin symbolik – gudar som står som beskyddare för handel, och symboler 

för välstånd och lycka – har en anknytning till det kommersiella.357 Skulpturernas 

gestaltning påminner således mer om receptionen av det klassiska i ett mer 

populärkulturellt sammanhang. Genom dessa små brytningar i skulpturernas 

utformning kan de snarast te sig som hänvisningar till en klassisk reception av 

takskulpturer eller till en mer finkulturell, seriös tolkning av dylika skulpturer. 

En sådan distanserande och lättsam gestaltning som den skulptören Aron 

Sandberg givit Kungstornets skulpturer var för övrigt ingen ovanlighet för 

honom. En liknande gestaltning, där en etablerad referensram bryts genom något 

oväntat, har en relief av samma skulptör i ett dörröverstycke till ett bostadshus på 

Engelbrektsgatan.358 Reliefen föreställer en hinduisk gudinna med sex armar som 

håller i föremål som hör till bygghantverket.359 Rekvisitan från den europeiska 

hantverkstraditionen i händerna på den ’exotiska’ figuren blir en oväntad 

kombination av olika sammanhang. 

 

                                                
357 Att Poseidon valdes som fjärde figur kan ha varit en tillfällighet/ett praktiskt val då 
han var en av de mest kända gudsfigurerna. Det kan dock ändå nämnas att Poseidon är 
kapplöpningsbanans beskyddare, vilket således också placerar honom i ett kommersiellt 
sammanhang – och dessutom ett rätt lättsamt sådant.  
358 Hus på Engelbrektsgatan 15–17. Huset byggdes 1879. Dekorationen tillkom efter en 
omfattande ombyggnad 1922–23 efter ritningar av Ivar Callmander, som även ägde 
fastigheten och bodde där. Om Aron Sandberg se Tivell, Eva, Bildhuggarna: bröderna Aron 
och Gustaf Sandberg, 2000. Om reliefen och arbeten vid Kungstornet står det att läsa på s. 
146.  
359 I händerna håller hon, från vänster till höger: bila, triangel, ett papper (en ritning), 
passare, murarslev och ett lod.  
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Kinesiserande detaljer 

[bild 6, 16–19] 

Liksom Sandbergs relief på Engelbrektsgatan anspelar på det ’exotiska’ hinduiska 

sammanhanget, användes Kina som referens till det södra Kungstornet . Tydligast 

var detta naturligtvis i restaurangens kinesiserande inredning. Restaurangens tema 

anslås redan på tornfasaden genom de små kinesiska drakarna ovanför porten på 

Malmskillnadsgatan och portiken med de lätt utsvängda takfallen. Den senare 

utgör en blandning av ett klassiskt antikt motiv och ett kinesiskt motiv. Drakarna 

finns redan i Wallanders illustration från 1918 inför planeringen av Kungsgatans 

gestaltning. Där utgör de en kontrast till husens strama fasader. Pagod var 

emellertid inte ensam om sin referens till ett avlägset, ’exotiskt’ sammanhang – i 

grannhuset, Kungsgatan 29, inrymdes restaurang Sphinx, och även Babel kan 

räknas hit. Med namnet Pagod aktualiseras naturligtvis också den traditionella 

asiatiska arkitekturens höga byggnadstyp. Södra Kungstornets Kinareferenser är 

emellertid bara ett mindre exempel på kinesiserande motiv, som under den 

aktuella perioden fick sitt tydligaste uttryck i biografen China-Teatern vid Berzelii 

Park, inte långt från Kungsgatan.360 Det förefaller som om Kinareferenserna 

användes främst i publika byggnader med en mer lekfull karaktär och inte förrän 

några år in på 1920-talet. Samtidigt har dessa referenser också en förebild i 1700-

talets kinesiserande arkitektur.  

 

 

 

Diskussionen om Kungstornen  

Kungstornen diskuterades under planerings- och byggprocessen i olika 

sammanhang: av arkitekter och planerare, av myndigheter och i tidningsartiklar. 

Många gånger handlade diskussionerna om tornens relation till sin omgivning – 

Kungsgatan och staden. Men gatan och staden framställs i dessa olika 

sammanhang mycket olika. Där finns dels en stadsbyggnadsmässig blick som ser 

gaturum och byggnadsvolymer, dels en blick som associerar till 

arkitekturhistorien och som ser tornen som monument. Kungstornen och 

                                                
360 Kinateatern ritades av Albin Stark och öppnades 1928. Om teatern se Fallenius, Peder, 
Storbiografens miljöer, 2003, s. 68 ff. Om Albin Stark och hans anknytning till Kina, se 
Lindegren Westerman, Ann, Arkitekterna Albin Stark och Erik Stark, 2010. Om kinesiska 
referenser under den aktuella perioden se även Si, Han, Albin Stark och Cyrillus Johansson, 
2001.  
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Kungsgatan sågs som delar av en storstad och som kommersiell arkitektur. I 

diskussionen, som huvudsakligen fördes under planerings- och byggprocessen, 

uttrycktes olika idéer och visioner om de framtida Kungstornen och Kungsgatan. 

De olika teman som berördes och de olika bilderna som målades upp speglar inte 

minst de olika symbolvärden som tillskrevs höghusen.  

Vilka bilder som frammanades, till vilka föreställningar de kopplades och vilka 

som formulerade dem kommer att undersökas i det följande. Vidare kommer 

Kungstornen och diskussionen kring dem att undersökas mot bakgrund av den 

internationella situationen genom en kort utblick över den amerikanska 

höghusarkitekturen. Även i många europeiska länder fanns, som tidigare nämnts, 

ett stort intresse för höghus. Den europeiska debatten, som var livligast i 

Tyskland, utgör en bakgrund mot vilken Kungstornen och debatten kring dem 

kan placeras i ett europeiskt sammanhang. Detta möjliggör en mer nyanserad syn 

på Kungstornen, som inte bara beaktar byggnadernas höjd, utan också deras 

placering i staden och diskussionen kring dem. 

 

 

Kungstornen i stadsrummet  

En konkret förankring i stadsrummet fick Kungstornen i Cyrillus Johanssons, 

Sven Wallanders och Carl Bergstens resonemang, som handlade om tornens 

proportioner i staden. Den centrala frågan förefaller ha varit hur bebyggelsen vid 

Malmskillnadsviadukten skulle lösas. Johansson, Wallander och Bergsten talade 

om möjligheten till ”större hushöjder”, ett ”behov av kraftiga och höga 

byggnadspartier” och om ”behovet att … i byggnadsmassorna få en tillräckligt 

hög vertikal motsättning till bron”.361 Tornen blir med detta resonemang volymer 

som fyller en specifik funktion i en unik situation, de är en ’lösning’ på 

’problemet’ med höjdskillnaden. På samma sätt diskuterades tornen även av 

Byggnadsstyrelsen, som beskrev tornen som ”klumpigt tvärsäkra främlingar” i 

Stockholms arkitektur och som ”byggnadsmassor” med ”tornliknande 

                                                
361 Cyrillus Johansson, ”P.M. rörande utredningsförslag till Kungsgatans bebyggande”, 
utredning i uppdrag av stadsplanenämnden, februari 1912, i SSA, Stadsplanenämnden, 
EIa:2, 1911–1912, dnr 18/1911. Wallander, Sven, ”Nya Kungsgatan”, Samfundet S:t Eriks 
årsbok, 1916, s. 1; Bergsten, Carl, ”Kungsgatans bebyggande”, Arkitektur, 1915, s. 124. 
Iögonfallande är att diskussionen kring gestaltningen av mötet med viadukten begränsas 
till just Malmskillnadsviadukten. Att en liknande situation uppstår vid Regeringsgatans 
viadukt diskuteras i alla fall inte samtidigt med frågan kring Malmskillnadsgatan. 
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utseende”.362 I stadsrummet, betraktad från Malmskillnadsgatan, kunde 

gestaltningen av tornen enligt Byggnadsstyrelsen verka ”oförståelig” och 

”beklämmande”.363 Tornen diskuterades således här i termer av byggnadsvolymer, 

gatan sågs som en interaktion mellan olika volymer och tornen som ett element i 

detta samspel. Också Wallander och konst- och arkitekturkritikern August 

Brunius gav uttryck för synen på Kungstornen och Kungsgatan som unika 

företeelser, och de betonade att Kungstornen inte skulle komma att utgöra ett 

precedensfall. Wallander skrev att Kungstornen inte skulle komma att utgöra 

”prejudikat” och att planerna för tornbyggnaderna skulle undergå en särskilt 

sträng behandling genom byggnadsnämnden.364 Brunius skrev i sin anmälan av 

Wallanders projekt att situationen på Kungsgatan handlade om ”ovanliga 

förhållanden som kunde motivera ovanliga anordningar”.365 En juridisk 

säkerställning av tornens undantagsställning i staden formulerades slutligen i 

stadsplanen.366  

 

 

Historiska utblickar 

Förutom kritiken mot tornens verkan i stadsrummet riktade Byggnadsstyrelsen 

kritik också mot tornens uttryck – deras ”monumentala högtidliga symmetri” och 

det ”portvalv” de bildade. Detta ”portvalv” jämfördes med exempel från 

arkitekturhistorien:  

… använt redan vid de egyptiska tempelanläggningarna i form av mäktiga 

pyloner på ömse sidor om huvudingången och sedermera vid huvudingångarna 

till kristna tempel både under medeltid och renässans – ett av de tacksammaste 

                                                
362 ”Till konungen, angående fastställelse å ändring i stadsplanen m.m. för viss del av 
Kungsgatan i Stockholm”, 15 januari 1919, i RA, Byggnadsstyrelsen, Administrativa byrån 
1918–1967, B1:3, 1919. 
363 Ibid. 
364 Wallander skrev att höghusen skulle komma att utgöra ett undantag och inte ”tjäna 
som prejudikat för uppförandet af liknande hus på annat håll”. Wallander, Sven, ”Nya 
Kungsgatan”, Samfundet S:t Eriks årsbok 1916, 1916, s. 10. ”Motioner väckta hos 
Stockholms Stadsfullmäktige år 1916, N:r 9”, i Stadsplanenämnden EIa:4 (15/1916) 
365 ”Kungsgatan än en gång”, Svenska Dagbladet, 2.12.1915. 
366 I stadsplanen fastslogs att ritningarna till kvarteren Polacken och Stuten skulle 
underställas Kungl. Maj:ts prövning. ”Kungl. Maj:ts brev till Överståthållareämbetet, 
angående ändring i stadsplanen för viss del av Kungsgatan i Stockholm m.m. 25.4.1919.” 
Avskrift i RA, Byggnadsstyrelsen, Administrativa byrån 1918–1924, E1:1–7. Avskrift även 
i SSA, Stadsplanenämnden, EIa:4 1915–1916.  
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och kraftigaste arkitektoniska medel för att markera och betona huvudentrén till 

en monumental byggnad eller anläggning, bakom vilken entré man har rättighet 

att vänta sig en stegrad utveckling av det kraftigt monumentala anslaget.367  

 

En ”stegrad utveckling” efter bron som motivet ansågs kräva medgav emellertid 

inte Kungsgatan:  

… det som bjudes i detta avseende, när man träder in förbi tornen på andra 

sidan brovalvet, är emellertid intet. […] Att på sådant sätt använda ett av 

byggnadskonstens monumentalaste uttrycksmedel, vars innebörd är lätt 

förståelig för var man och känd sedan urminnes tider, så att det skulle sjunka 

ned till en tom dekoration utan något innehåll jämnbördigt med det 

monumentala i anläggningen finner B.St. betänkligt.368   

 

Byggnadsstyrelsen använde här den historiska sakralarkitekturen som jämförelse, 

men inte för att legitimera tornen, utan för att visa brister i gestaltningen. 

Historiens betydelse förstärktes i argumentationen genom att man formulerade 

ett exceptionellt långt tidsperspektiv, ”sedan urminnes tider”. Motivets betydelse 

underströks genom användningen av superlativen ”byggnadskonstens 

monumentalaste uttrycksmedel”. Sist fördes argumentationen vidare från 

historien till framtiden: 

En dylik arkitektonisk kraftåtgärd måste för kommande släkten ingå som en 

viktig faktor vid bedömandet av vår generation i konstnärligt hänseende, varför 

klokheten bjuder att tillse att den slutliga lösningen av föreliggande uppgift 

präglas av den bästa och mest kultiverade smak.369  

 

Byggnadsstyrelsen förankrade således sin åsikt i ett historiskt perspektiv där både 

historien och framtiden talade emot förslaget. Samtidigt avvisade 

Byggnadsstyrelsen inte höghusen generellt men efterlyste en kraftig motivering 

för sådana. För Kungsgatan pläderade de för en lösning med bara ett högt hus. 

Sigurd Curman försvarade dock motivet med två torn. Han framhöll att det 

monumentala portmotivet över Kungsgatan var ”fullt motiverat” och kunde 

                                                
367 ”Till konungen, angående fastställelse å ändring i stadsplanen m.m. för viss del av 
Kungsgatan i Stockholm”, 15 januari 1919, RA, Byggnadsstyrelsen, Administrativa byrån 
1918–1967, B1:3, 1919. 
368 Ibid. 
369 Ibid. 
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tolkas som en ”av två torn flankerad stadsport”.370 Curman avfärdade också 

argumentet om att portmotivet skulle kräva en ”stegrad utveckling”: ”Huru 

många ståtliga portalanordningar stå icke å de gamla arkitekturorterna blott och 

bart tvärt över en gata utan att fylla det här uppställda teoretiska kravet?” Även 

Curmans begrepp ”stadsport” implicerar en historisk association, möjligtvis till 

den medeltida staden snarare än till de tidigare nämnda sakralbyggnaderna. 

Ytterligare en historisk referens anförde arkitekten Bernt Lundahl. I en artikel i 

Byggnadsvärlden beskrev han Kungstornen som en välkommen utveckling av 

tornarkitekturen, som exemplifieras med kyrktorn, rådhustorn, trapptorn och 

hörntorn: ”[Kungstornen] betecknar … ingenting mindre än inledningen till en 

ny epok i den svenska tornarkitekturens historia”.371 ”Tornarkitekturen … 

behöver växa till sig för att inte dö”, ansåg Lundahl, och i denna situation 

utgjorde Kungstornen en förnyelse, ”ett nytt och välkommet element i vår 

blodfattiga stadsbyggnadskonst”.372 När Lundahl refererade till ’tornarkitekturen’ 

varierade han och breddade det vanligare betraktelsesättet, som placerade in 

höghus i raden av kyrk- och rådhustorn. Hos Lundahl fick Kungstornen 

dessutom en positiv roll som förnyare, emedan han ansåg att den historiska linjen 

präglades av förfall. 

 

 

Kungstornen som monument 

Ytterligare en bild av Kungstornen och Kungsgatan gav Sven Wallander i sin 

anmälan av Norra Kungstornet från 1923. Här kallade han tornen ett ”äreminne” 

och gav dem en särskild konnotation genom att presentera en speciell bild av 

Kungsgatan: 

… har jag ofta föreställt mig hur den skulle se ut en 1:sta maj med arbetaretåget 

dragande fram under brovalvet och med de två tornen resande sig på båda sidor, 

bildande en genomgång och port från den ena stadsdelen till den andra, 

                                                
370 ”Protokoll den 15 januari 1919”, i RA, Byggnadsstyrelsen, Administrativa byrån 1918–
1967, B1:3, 1919Ibid. 
371 Lundahl, Bernt, ”Nya Kungsgatan i Stockholm”, Byggnadsvärlden, 17.5.1919, s. 115 f. 
Också beteckningen ’tornhus’ förekom; det användes i den tyska diskussionen. Lundahl 
föddes 1892, tog examen på KTH 1916 och ritade flera hus i Stockholm. I 
Arkitekturmuseets databas är han omnämnd som Berndt Lundahl.  
372 Ibid., s. 116. 
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samtidigt utgörande ett äreminne över den stora arbetsprestationen som 

genombrottet av Brunkebergsåsen är. 373  

 

Bilden skiljer sig tydligt från Carl Bergstens bild av Kungsgatan med Kungstornen 

som bakgrund till ett pulserande stadsliv, och Wallanders bild skiljer sig också 

från dagstidningarnas beskrivningar av Kungsgatan som stadens 

”huvudpulsåder”.374 Wallanders beskrivning sätter Kungstornen i ett utpräglat 

offentligt sammanhang som betonar gemenskap – som ”äreminne” skulle tornen 

bli en symbol för en gemensam prestation, och i bilden han målar upp utgör 

tornen den offentliga bakgrunden för en gemensam manifestation. I denna bild 

ger Wallander tornen ytterligare en funktion i staden – inte den stadsplanemässiga 

som avser volymer utan en bakgrund för en levande stadsbild. Genom att anföra 

det ’offentliga’ sammanhanget frammanar Wallander en bild som skiljer sig från 

bilden av Kungstornen som skapade för den privata och kommersiella 

användning som Kungstornen faktiskt hade när de stod färdiga.  

 

 

Kungstornen i storstaden 

Bilder av en livligt befolkad Kungsgata frammanades också i en mängd 

dagstidningsartiklar. Här var det emellertid inte förstamajtåg som intog gatan, 

utan trafiken. I takt med att byggnadsställningarna runt Kungstornen växte i 

höjden växte också intresset hos allmänheten och tidningarna rapporterade ivrigt 

om byggets framåtskridande. I dessa artiklar betraktades Kungstornen inte som 

volymer eller som en stadsbyggnadsfråga, utan här placerades höghusen i en 

storstadsmiljö. Redan i dagarna efter stadsplanens godkännande 1919 

formulerades visionen om ”vår första verkliga skyskrapeaveny”. Kungsgatan 

beskrevs också som ”huvudpulsåder”, stadens ”förnämsta huvudgata” och som 

en ”monumental huvudtrafikled”.375 I tidskriften Arkitektur skrev Carl Bergsten, 

                                                
373 Wallander, Sven, ”Norra Kungstornet”, Arkitektur, 1923, s. 299. 
374 Bergsten, Carl, ”Kungsgatans bebyggande”, Arkitektur, 1915; ”Kungsgatans 
fullbordande går raskt framåt”, Stockholms Dagblad, 15.6.1919.  
375 ”Kungsgatans fullbordande går raskt framåt”, Stockholms Dagblad, 15.6.1919; ”Hur nya 
Kungsgatan kommer att bebyggas. Den Wallanderska byggnadsplanen fastställd”, Svenska 
Dagbladet, 27.4.1919. ”Från stadsplanekommissionen till drätselnämndens första avdelning 
31.5.1918”, i SSA, Stadsplanenämnden, EIa:4 1915–1916, dnr 15/1916; Ernst Eggert, 
”Tjänsteutlåtande”, 5.4.1922, i FSK, Diarieförda handlingar i gaturegleringsärenden, 
1885–1955, F2FA:85, 1922.  
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som tidigare citerats, om ett ”jäktande lifv” som skulle komma att fylla 

Kungsgatan.376 När gatan hade börjat ta form och det norra tornet hade uppförts 

beskrev tidskriften Vårt hem Kungsgatan som en blivande ”fashionabel och 

storstadsmässig skiljoväg mellan Stureplan och Drottninggatan, imponerande och 

elegant”.377 Här verkar föreställningar om ett storstadsliv knytas till Kungsgatan 

och ett uttryck av det såg man tydligen i trafiken. Det är mycket möjligt att det i 

detta fall handlar om en önskebild som speglar en utveckling i samtiden som har 

gjort sig märkbar. Bilismen hade börjat öka, och särskilt under 1920-talet ökade 

antalet bilar i Stockholm kraftigt.378 Likaså fanns det under 1920-talet en annan 

öppning mot världen och ett ökat utbud av varor som kunde konsumeras av allt 

fler. Visionen om affärsgatan med storstadsprägel mötte således ett antal trender 

som var på gång. Beskrivningen av Kungsgatan som en betydande och 

”fashionabel” gata avslöjar också avsaknaden av en gata med sådan karaktär och 

önskan om att den funnes. Att realiteten, när det gällde höghusens höjd och 

trafikmängd, inte helt motsvarade de (före)bilder som man såg framför sig 

spelade en underordnad roll. Det var en ovanlig situation att en helt ny gata 

skapades mitt i stadssammanhanget, och den nya gatan gav utrymme åt 

projektioner av tidstypiska önskebilder.  

 

 

Kungstornen som kommersiella byggnader 

Även höghusens ekonomiska roll bör beaktas. Dels möjliggjorde husen höga 

intäkter vid tomtförsäljningen, dels fanns det möjlighet för ägarna att använda sig 

av husens symbolvärde i reklamsyfte. Båda dessa aspekter var närvarande i 

diskussionerna om Kungstornen.  

Höghusens ekonomiska betydelse nämndes redan när man började 

diskutera höga byggnader på den nyanlagda Kungsgatan. Cyrillus Johansson 

konstaterade att tomtpriset skulle påverkas av den höga byggnadshöjden.379 Nils 

Gellerstedt pläderade för ”verkligt modärna affärsbyggnader av icke begränsade 

höjder s.k. skyskrapor”, som skulle medföra ”betydande ekonomiska fördelar för 

Stockholms stad”, och även Sven Wallander nämnde den ekonomiska vinsten för 

                                                
376 Bergsten, Carl, ”Kungsgatans bebyggande”, Arkitektur, 1915, s. 124. 
377 ”Europas och Stockholms högsta affärshus”, Vårt hem, 18.7.1923, s. 3–4, s. 4. 
378 Jfr tabell ”Personbilar 1919–1994” i Hadenius, Stig, Svensk politik under 1900-talet, 1996. 
379 Johansson, Cyrillus, ”P.M. rörande utredningsförslag till Kungsgatans bebyggande”, 
februari 1912, i SSA, Stadsplanenämnden, EIa:2, 1911–1912, dnr 18/1911. 
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staden vid tomtförsäljningen.380 Gellerstedts och Wallanders uttalanden, som 

uttryckligen framhävde fördelar för Stockholms stad, skulle kunna förstås som 

argument för tornbyggandet inför staden som beslutsfattare. Redan 1908 hade 

Wilhelm Klemming refererat till Kungsgatan som en betydande affärsgata, även 

om han då inte nämnde den direkta ekonomiska vinsten vid tomtförsäljningen. 

Han ansåg att Kungsgatan skulle bli ”Stockholms förnämsta affärsgata”, en 

formulering som år 1918 även skrevs in i tomtförsäljningsavtalen för 

Kungsgatan.381  

  

Höghusen lockade fram associationer till teknik och framsteg, och de var därför 

attraktiva för byggherrar och hyresgäster som ville förknippas med just detta. 

Associationerna som höghuset framkallade kunde överföras till de företag som 

inrymdes i det, och för dessa hade höghuset således ett tydligt mervärde jämfört 

med en vanlig byggnad.382 De som visade intresse för Kungstornen och slutligen 

ägde eller flyttade in i höghusen var just utvecklingsorienterade industribolag. För 

byggnadsföretaget Contractor innebar förmodligen engagemanget i höghusen och 

utförandet av byggnadsarbetena ett prestigeuppdrag i framkanten på tidens 

byggnadsteknik. Telefonen och bilen, i Kungstornen representerade av Ericsson 

och en bilsalong i Norra Kungstornet, var två tekniska landvinningar som under 

de aktuella decennierna spreds alltmer till hushållen.383 Även 

Reymersholmsbolaget och Sockerbolaget var framgångsrika industriföretag som 

var de största i sina respektive branscher och som utvecklades ytterligare under 

                                                
380 ”Utdrag av kommissionens i ärendet förda protokoll, innefattande av herr Gellerstedt 
uttalad särskild mening…”, 7 juni 1912, i SSA, Stadsplanenämnden, EIa:2, 1911–1912, 
dnr 18/1911; Wallander, Sven, ”Nya Kungsgatan”, Samfundet S:t Eriks årsbok, 1916, s. 10. 
381 Wilhelm Klemming, ”Plats för spårväg under Kungsgatan”, 1908, i SSA, 
Byggnadskontoret, Gatu- och avloppsavdelningen, FIII f:1. Text för försäljningsavtalen 
för Kungsgatan i ”Till Drätselnämndens första avdelning”, 31 maj 1918, i SSA, 
Stadsplanenämndens arkiv, EIa: 4, 1915–1916, dnr 15/1916: ”För att det må ernås den 
helhetsverkan som svarar mot gatans betydelse som en av stadens förnämsta huvudgator 
åligger det köparen … att rätta sig efter de anvisningar rörande … fasad mot gatan … 
vilka byggnadsnämnden … har att lämna.” Vidare står det: ”Den byggande äger att till 
ledning i dessa hänseenden taga del av de ritningar rörande gatans tilltänkta utseende i 
huvuddrag, som finnas hos hämnden tillgängliga.”  
382 Om företag och höghus se Solomonson, Katherine, The Chicago Tribune Tower 
Competition, 2001, kap. 4.  
383 Stockholm räknades i mitten av 1880-talet som världens telefontätaste stad. 1925 var 
9000 bilar registrerade i Stockholm. Abrahamson, Åke, Stockholm: en utopisk historia, 2004, 
s. 177. Kombinationen bil och höghus förekom också i höghuset i Göteborg, som rymde 
ett garage i de nedre våningarna. Även Hansa Hochhaus i Köln rymde en bilsalong. 
Klemmer, Klemens, Jacob Koerfer, 1987, s. 130. 
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1920-talets högkonjunktur.384 I flera länder var dagstidningar byggherrar för 

höghus, och i Stockholm hade man kunnat läsa rykten som sade att det norra 

Kungstornet skulle ”disponeras av en större daglig tidning”.385 Även det 

amerikanska konsulatet lär, enligt Sven Wallander, ha hört till intressenterna när 

det gällde tornens kontorsutrymmen.386 Wallander kommenterar detta påstådda 

intresse: ”Det är ju mycket naturligt eftersom en skyskrapa även i blygsamt 

format bör väcka intresse hos dem som framför andra ivra för allt som kan kallas 

’the biggest’”. Förutom att Kungstornen utgjorde en representativ plats för 

företagens kontor kunde Kungstornen också användas i reklamen. Exempelvis 

dominerades bilsalongens annonser av bilden på Kungstornet.387 

 

Skyltning i gaturummet är en särskild sorts reklam med särskilda betingelser. 

Wallander tog upp detta i sina artiklar 1915 och 1923. Han var medveten om 

skyltningens betydelse för gaturummet och hans förslag från 1915 omfattade 

även förslag för butiksskyltarnas gestaltning. Det var konstnärligt smidda skyltar, 

som likt mindre flaggor hängde ut från fasaderna och som snarast verkade 

anspela på den tidigare nämnda barockkaraktären. Även en ljusreklam som 

spände över Regeringsgatan hade samma smidesutförande.388 [bild 14, 15] 

Wallanders gestaltning av reklamen kan uppmärksammas för den omsorg han 

visade gatubilden, men det är även intressant att betrakta den i relation till 

samtidens reklam. 1915 var ljusreklam ett inte särskilt utbrett fenomen, och 

                                                
384 Reymersholmsbolaget var 1919 Sveriges största företag inom kemiteknik. 
Reymersholmsbolaget, s. 100. Nämnas kan också att socker under denna period 
marknadsfördes som dagligvara och att Sockerbolaget därmed ökade sin avsättning. Se 
Torell, Ulrika, ”Svenskt välstånd i standardförpackning: lanseringen av socker för 
masskonsumtion”, Burkar, påsar och paket, 2010, s. 121–141. 
385 ”Kungsgatans fullbordande går raskt framåt”, Stockholms Dagblad, 15.6.1919. Det 
främsta exemplet på en tidnings koppling till höghus är naturligtvis Chicago Tribune, som 
1923 med sin internationella tävling engagerade arkitekter från hela världen. Att tidningar 
valde höghus som representativa byggnader blev vanligt i exempelvis Tyskland under 
1920-talet. Se Stommer, Rainer, Hochhaus: Der Beginn in Deutschland, 1990, s. 201–218. Om 
Chicago Tribune se Solomonson, Katherine, The Chicago Tribune Tower Competition, 2001. 
386 ”Europas och Stockholms högsta affärshus”, Vårt hem, 18.7.1923, s. 3. 
387 Exempelvis annonser i Dagens Nyheter hösten 1922: ”Michael & Nordeman 
Automobilutställning Reservdelslager Kontor ’Vi flytta hit den 1 Okt’”; även 28.5.1924: 
”Willys Knight. I norra Kungstornet ligger vår utställning”. Bilden som används är en 
perspektivritning gjord av Wallander.  
388 Att det är en ljusreklam skriver Wallander i presentationstexten. Wallander, Sven, ”Nya 
Kungsgatan”, S:t Eriks Årsbok, 1916, s. 9 f. 
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reklamgestaltningen var ett av ingenjörer dominerat område.389 Wallander tog 

således med sitt förslag upp en ny trend och engagerade sig på ett område som 

arkitekter sällan har befattat sig med. Hans uttalanden om skyltningen vittnar om 

hans avsikt att presentera ett alternativ till den samtida reklamgestaltningen, en 

gestaltning som skulle vara ”kultiverad och konstnärlig” för att ”vara till glädje i 

stället för att, som nu, mest bli förargelseklippor”.390 I sin anmälan av 

Kungstornet i Byggmästaren 1923 återkom Wallander till skyltningens betydelse och 

nämnde sitt samarbete med ”artisten” Knut Hallgren.391  

 

Hallgrens uppfattning om skyltar och hans sätt att utforma dem, som Wallander 

således favoriserade beträffande Kungstornet, presenterades av konstnären själv i 

Byggnadsvärlden 1922. Även han tillskrev skylten en stor betydelse i gaturummet, 

inte minst i relation till den arkitektoniska enhetligheten: ”I dessa dagar då 

arkitekturen … redan samlat sig till en enhetlig stil” kan skyltningen bidra till en 

”mera enhetlig prägel”.392 Artikeln är närmast en betraktelse över skyltens 

historia. Skylten, som ”karaktäriserar affärsföretaget på ett enkelt och framför allt 

förtroendeingivande sätt”, har ”sedan allra äldsta tider” utgjort en ”symbol”, ett 

motiv som direkt anknyter till företagets verksamhet. Denna tradition hade enligt 

Hallgren bevarats genom historien – från Egypten över Herculaneum till 1600-

talet och ända fram till 1840-talet.393 Sedan, i en period av ”större konkurrens”, 

hade de ”gamla symbolerna” försvunnit, till förmån för ”braskande skyltar … 

med motivval, som ej äro så lyckligt funna”.394 Hallgrens berättelse förefaller 

bekant: återigen skildrades ett ’förfall’ och en önskan att anknyta till äldre 

förhållanden. Artikeln illustrerades med fotografier av Hallgrens skyltar, som är 

sirligt smidda och som tydligt tar fasta på traditioner. Dessa historiserande skyltar 

bör närmast ha stått i kontrast till den reklam som samtidens företag skulle ha 

valt. När Wallander använde uttrycken ”kultiverad” och ”konstnärlig” om sina 

skyltförslag implicerade han att samtidens reklam kunde vara okultiverad och 

dilettantisk. Av en anmälan från 1923 framgår det tydligt att gatans skyltning inte 

utföll som Wallander hade önskat.395 Liksom när det gäller höghuset engagerade 

                                                
389 I Stockholm koncentrerades ljusreklamen runt Slussen. Stomatolskylten sattes upp runt 
år 1909. Nilsson, Louise, Färger, former, ljus, 2010, s. 129. Se s. 127–141 om ljusreklamens 
början i Sverige. Om ingenjörerna och reklamen se s. 71 ff.  
390 Wallander, Sven, ”Nya Kungsgatan”, S:t Eriks Årsbok, 1916, s. 2, 10.  
391 Wallander, Sven, ”Norra Kungstornet”, Arkitektur, 1923, s. 299.  
392 Hallgren, Knut, ”Skyltens anpassning”, Byggnadsvärlden, 1922, s. 291 f.  
393 Ibid.  
394 Ibid., s. 292. 
395 Wallander, Sven, ”Norra Kungstornet”, Arkitektur, 1923, s. 298 f.  
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sig Wallander, via sitt intresse för reklamen, på ett område som kunde hänföras 

till populärkulturen, ett område som väckte tydliga associationer till USA, 

dominerades av ingenjörer och som var mycket aktuellt. I ljuset av denna 

populärkulturella koppling framstår den historiska associationen i skyltförslagen 

från 1915 som en kontrast. Även fasadbelysningen var förknippad med reklam. 

På Kungsgatan gjorde belysningen av tornkrönen höghusen till ’reklampelare’ för 

företagen även i mörker. 396  

 

Att man uppfattade Kungstornen som representanter för kommersiell arkitektur 

finns det ett exempel på i en artikel av Albert Lilienberg, som där diskuterar 

Konserthusets placering.397 Lilienberg ser en kontrast mellan 

”kulturinstitutioner”/”kultursamhället” och ”affärshus”, här representerade av 

Konserthuset och Kungstornen. Lilienberg anser att höghusen ”dominerar” 

stadsbilden, till nackdel för ”kulturinstitutionerna”.398 I en förändrad stadsplan 

däremot skulle Konserthuset ”kunna ta upp konkurrensen med skyskraporna vid 

Malmskillnadsgatan”.399 Beskrivningen av byggnadernas inbördes relationer i 

termer av motsatser och konkurrens är möjligtvis ett uttryck för en upplevd 

kontrast mellan det dominanta, kommersiella, amerikanskt inspirerade höghuset 

och kulturbyggnaden med sin förankring i den europeiska traditionen.400  

 

 

                                                
396 Wallander nämnde 1923 belysningen av det norra tornets krön. Se Nilsson Färger, 
former, ljus, 2010, särskilt s. 127–140, om belysning i reklamsyften i allmänhet.  
397 Lilienberg, Albert, ”Konserthusets placering”, Arkitektur, 1921, s. 16. 
398 Denna dominans ser han som en följd av en generell process där ”affärshus och 
banker genom egen kraft erövra de förnämsta byggnadsplatser i Stockholm”. Lilienberg, 
Albert, ”Konserthusets placering“, Arkitektur, 1921, s. 16. Lilienberg syftade möjligtvis på 
bankpalatsen vid Kungsträdgården. 
399 Lilienberg, Albert, ”Konserthusets placering“, Arkitektur, 1921, s. 17. 
400 I Konserthuset samsades det kommersiella och det kulturella. Butikerna i 
Konserthusets bottenvåning spelade en viss ekonomisk roll för Konserthusets 
verksamhet. I Konserthusets affärslokaler inrymdes även en bank. Det färdigställda 
Konserthuset uppvisade således de motsättningarna Lilienberg åsyftade. Uthyrningen av 
Konserthusets butikslokaler, läget vid Kungsgatan och gatans karaktär diskuterades även 
vid Konserthusets planering. Det ansågs att Konserthuset hade möjligheten att bli ”det 
finaste butiksläget i trakten”, ”bättre än Kungsgatan”, även namnet ”Konserthuset” 
ansågs vara en fördel. Uttalanden av generaldirektör May, återgiven i protokoll 22.3.1924, 
i RA, Konserthusarkivet, A2B:1. I de europeiska konserthusen var det ovanligt att 
integrera butiker efter 1800-talets slut. I de få fall där detta ändå gjordes var det 
verksamheter med anknytning till konserthuset – agenter, notförlag och framförallt 
pianosalonger – som inhystes. Om detta se Glogau, Hans-Ulrich, Der Konzertsaal, 1989. 
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Kungstornen och den internationella höghusarkitekturen  

En naturlig referenspunkt för höghusarkitekturen var USA. Där hade 

byggnadstypen sitt ursprung, och där fanns de flesta höghusen. Samtidigt riktades 

i diskussionen jämförande blickar även till det europeiska sammanhanget. 

Diskussioner om höghus pågick under 1910- och 1920-talen i flera europeiska 

länder, och ett flertal höghus uppfördes. I Sverige diskuterades höghus inte i 

någon större utsträckning. För att kunna placera yttrandena om Kungstornen i ett 

europeiskt sammanhang presenteras här i korta drag den samtida tyska 

höghusdiskussionen. Därefter betraktas hur Kungstornen förhöll sig till den 

internationella höghusarkitekturen och höghusdiskussionen. 

 

 

Kungstornen och höghuset som byggnadstyp 

Till höjden har Kungstornen aldrig varit i paritet med amerikanska höghus, som 

under 1910-talet kunde uppnå mer än fyrtio våningar. Utöver höjden skiljer de sig 

också åt beträffande konstruktionen. De amerikanska höghusen har ofta uppförts 

med stålskelett, medan Kungstornen har byggts med betongskelett. Fasadens 

indelning i sockel, mittdel och krön är emellertid ett i den amerikanska 

höghusarkitekturen vanligt gestaltningssätt.401 Många av de amerikanska höghus 

som uppförts med stålskelettkonstruktioner har fasader som domineras av 

fönsterytor mellan de av konstruktionen givna vertikala och horisontella 

elementen på fasaden. Detta ger byggnaderna en tydlig vertikalitet. Kungstornen 

får i stället den karaktäristiska vertikala betoningen genom fasadens lisener, som 

speglar konstruktionens betongpelare, vilket Wallander påpekade: ”De kraftiga 

lisenerna vilja således angiva de därbakom verkande krafterna”.402 Det är 

emellertid bara i mitten av fasaden som lisenerna markerar betongpelarnas 

faktiska placering. På Kungstornens fasader upptas väggytorna mellan lisenerna 

inte helt av fönstren, utan här finns större väggytor. Detta skiljer också 

Kungstornen från många stålskeletthöghus, som har större fönsterytor. Tornens 

lisener understryker å ena sidan vertikaliteten och höghuskaraktären, å andra 

sidan bidrar de tillsammans med festongerna till att höghusens fasader liknar 

Kungsgatans övriga fasader, som i flera fall är dekorerade med lisener eller 

pilastrar.  

En väsentlig skillnad mellan höghusen i USA och Kungstornen var – när 

det begav sig – att Kungstornen, likt de flesta andra europeiska höghus, inte 

                                                
401 Gestaltningen brukar förknippas med arkitekten Louis Sullivan. 
402 Wallander, Sven, “Norra Kungstornet”, Arkitektur, 1923, s. 294.  



126 

 

byggdes utifrån behovet av effektiv markanvändning i en trång innerstad. 

Tvärtom innebar höga materialkostnader (stål) och behovet av avancerad 

byggteknik att höghusprojekten ofta blev en oproportionerligt stor investering.403 

Kungstornen utmärkte sig också genom sin uppbyggnad från två olika 

marknivåer, i stället för att vara helt fristående torn. Topografins roll i 

höghusbygget gav tornen en speciell förankring i staden och även en speciell 

ställning i diskussionen, då tornen kunde ses som en praktisk lösning på ett 

topografiskt problem. Att höghusbyggandet i Sverige hade andra förutsättningar 

och utgångspunkter än höghusarkitekturen i USA illustrerades i en artikel i 

Byggnadstidningen från år 1922.404 Författaren framhöll att skälen för att uppföra 

”skyskrapare” i USA var att man ville utnyttja marken maximalt och kunna samla 

olika lokaler på ett ställe. I Sverige däremot, anförde han, var det andra skäl som 

hade ”framtvingat” höghus, här var det främst ”höjdskillnaden” mellan två gator 

som kunde ”nödvändiggöra” en högre bebyggelse.  

 

 

”Biggest in the Europe” – samtidens utblickar mot USA och Europa 

Kungstornen utgjorde en utgångspunkt när Sverige riktade blicken mot USA och 

Europa. Kungstornen jämfördes med höghusen i andra länder, och det förefaller 

som om de också framkallade en känsla av tillhörighet till ett internationellt 

sammanhang. Inställningen till USA var under 1910- och 1920-talen emellertid 

kluven. En beundran för tekniska prestationer och ett intresse för den 

amerikanska kulturen existerade samtidigt med ett avståndstagande från denna 

kultur; ’Amerika’, ’populärkultur’ och ’masskultur’ var begrepp som både 

begeistrade och avskräckte.405 USA:s – och särskilt New Yorks – 

höghusarkitektur är en ofta anförd referens i dåtidens tidningsartiklar om 

Kungstornen. Däremot lyser denna så självklara referens med sin frånvaro i 

exempelvis Wallanders och Byggnadsstyrelsens yttranden. När tidningarnas 

blickar riktades mot USA innebar det oftast en jämförelse, och orden ’högst’ och 

’först’ är mycket vanligt förekommande. Men även byggnadstekniken och 

höghusens framtida användning jämfördes. Exempelvis uppmärksammades 

restaurangen i Kungstornens krön och utsikten från takterrassen. Även här drogs 

paralleller till USA: ”På torntaket skall det bli restaurant … en utmärkt idé, som 

                                                
403 Köth, Anke, ”Amerikanismus und Achitekturkritik. Zur deutschen Rezeption 
amerikanischer Baukunst in den 1920er Jahren”, Brodocz m.fl., Institutionelle Macht, 2005, 
s. 478.  
404 ”Förslag till skyskrapare-aveny i Paris”, Byggnadstidningen, 1922, s. 81 f.  
405 Om amerikanism se Alm, Martin, Americanitis, 2003, exempelvis s. 227 ff.  
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med stor framgång praktiserats i Newyork och minst lika mycket i exempelvis 

Brooklyn, därifrån utsikten kan bli ännu styvare”.406 Jämförelsen mellan 

Stockholm och New York pekade naturligtvis också ut de svenska höghusens 

olikhet, framförallt när det gällde höjden. Men, trots att man var medveten om att 

Kungsgatans höghus inte helt var i paritet med de amerikanska när det gällde 

höjden, gav man de Stockholmska höghusen ändå en distinkt och jämbördig 

plats:  

Den högsta av Newyorks skyskrapor, Woolworth, är nämligen något mer än tre 

gånger högre än denna stockholmska … Men här äro de omgivande husen så 

låga, att Kungstornen, … kommer att få fullt likartad verkan med en av 

husjättarna i Newyork.407  

 

Även SvD ville se Kungstornen som likvärdiga med höghusen i USA: ”Visserligen 

bygger man i Amerika ännu fortare, men vår första skyskrapa är konstruerad på 

ett annat sätt och av solidare material”.408 Världens då högsta byggnad dök upp 

som referens både i text och bild. På en illustration till en artikel i SvD avbildades 

Woolworth building bredvid byggnadsställningarna runt Norra Kungstornet.409  

 

Annorlunda beskrevs Kungstornen i det europeiska sammanhanget. Här ansågs 

de vara unika. De presenterades som ”Stockholms första”, ”den Gamla världens 

första skyskrapa” eller ”Europas och Stockholms högsta affärshus”.410 Som unika 

i Europa skulle höghusen utmärka Stockholm internationellt, eller, som det 

formulerades i DN: ”… egentligen … den enda skyskrapan i Europa. 

Kontinentens andra storstäder ha andra raffinemang att bjuda”.411 Även Vårt hem 

placerade Kungstornen i ett internationellt sammanhang, och tidningen avslutar 

artikeln om Norra Kungstornet med att självsäkert beskriva Kungstornen som ” 

                                                
406 ”Kungstornet – Stockholms enda riktigt amerikanska skyskrapa”, Stockholms Dagblad, 
4.11.1922.  
407 Ibid. 
408 ”Skyskrapan vid Kungsgatan har nu nått tolfte våningen …”, Svenska Dagbladet, 
2.6.1922.  
409 Ibid. 
410 ”Vår första skyskrapa beräknas fullt färdig, utan och innan, 1923”, Dagens Nyheter, 
1.7.1922. ”Skyskrapan – huset utan trappor, som måste stå tomt om nätterna”, Svenska 
Dagbladet, 28.1.1923. ”Europas och Stockholms högsta affärshus”, Vårt hem, 18.7.1923, s. 
3–4.  
411 “Mellan Stockholm och solen – En vårutflykt till den blivande takrestaurangen på 
Kungsgatans skyskrapa”, Dagens Nyheter, 29.4.1923. 
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två fyrkantiga jätteblock, biggest in the Europe”.412 Även Sven Wallander talade 

om tornen som de högsta i Europa:  

Torde var det högsta affärshuset på denna sidan atlanten. Torn finnes det 

naturligtvis som äro högre – redan i Stockholm förresten – men icke 

affärshusbyggnader. Ryktesvis berättas att man någonstans i Holland skulle ha 

uppfört mycket höga affärshus, […], i Berlin har man haft planer på en 

skyskrapa som dock ännu ej kommit till utförande.413  

 

Om Norra Kungstornet vid sitt färdigställande 1923 verkligen var högst i Europa, 

innehade det den titeln bara något år. Under åren 1924 och 1925 färdigställdes 

Borssig-Hochhaus i Berlin och Hansa-Hochhaus i Köln, som med 65 meter var 

högre än Norra Kungstornet, vars höjd Wallander angav som ”från marken … 

nära 60 meter”.414 Kungstornen förefaller således ha varit byggnader i takt med 

tiden och det europeiska höghusbyggandet.  

 

 

Diskussionen om höghus i Tyskland 

Att den samtida diskussionen om höghus i Sverige inte var särskilt omfattande 

eller ansågs vara särskilt intressant speglas inte minst i tidskriften Arkitekturs 

uppenbara ointresse för höghusarkitekturen. Annorlunda var det i flera andra 

europeiska länder, exempelvis i Tyskland. Där hade höghusarkitekturen under 

1900-talets första decennier en position och popularitet som inte hade någon 

motsvarighet i något annat land.415 Sedan sekelskiftet 1900 hade höghus 

intresserat industrin, fastighetsägare och spekulanter, senare också arkitekter och 

                                                
412 ”Europas och Stockholms högsta affärshus”, Vårt hem, 18.7.1923, s. 4. 
413 Ibid., s. 3. 
414 Ibid. Uppgifterna om byggnadernas höjd kommer från Neumann, Dietrich, »Die 
Wolkenkratzer kommen!« Deutsche Hochhäuser der zwanziger Jahre, 1995, s. 136 och 178. 
Borssig-Hochhaus i Berlin är ett kontorshus med 12 våningar, 65 m högt och färdigställt 
1924, ritat av Eugen G. Schmohl för verkstadsindustribolaget Borssig A.G. Hansa-
Hochhaus i Köln är ett kontorshus med 17 våningar, 65 m högt och färdigställt 1925, 
d.v.s. samtidigt med Södra Kungstornet. Det ritades av Jacob Koerfer som även var 
byggherre. Jfr Klemmer, Klemens, Jacob Koerfer, 1987. Dessa båda höghus var inte, som 
Kungstornen, uppförda med tillgänglighet från olika marknivåer. År 1929–32 byggdes ett 
höghus i Antwerpen, ritat av J.R. van Hoenacker, som med 87,5 m och 24 våningar tog 
över titeln som Europas högsta byggnad. Alla dessa höghus titulerades i sin samtid som 
”Europas första”. 
415 Man talar rentav om en ”Hochhausfieber” som rådde under dessa år. Neumann, 
Dietrich, »Die Wolkenkratzer kommen!«, 1995, s. 5. Neumann beskriver den tyska 
entusiasmen som unik i Europa sett till dess omfattning, se s. 33 i anförda verk.  
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stadsplanerare, och redan före första världskriget hade flera höga hus planerats 

och några hade även byggts.416 Noteras kan att begeistringen för höghusen var 

spridd i flera olika grupper – hos konservativa likaväl som hos mer 

framstegsinriktade arkitekter, hos både USA-vänner och USA-motståndare.417 I 

enlighet med höghusens ställning var det här ofta etablerade, namnkunniga 

arkitekter som ritade höghusen eller satt i tävlingsjuryer. 

Skälen för begeistringen var även här många – höghuset var av intresse 

för sitt ekonomiska värde, för sin potential som symbol för en världsstad eller för 

att det erbjöd en monumental byggnadsuppgift.418 Karaktäristiskt för den tyska 

höghusdebatten var avvisandet av amerikanska höghus. Diskussionerna handlade 

bland annat om hur man skulle att skapa en bild av höghuset som kunde fungera 

som ett alternativ till den rådande föreställningen om vad ett höghus var, en 

föreställning som helt dominerades av förebilden i USA.419 Inte minst 

beteckningen ”Turmhaus”, i stället för det engelska ’skyscraper’, positionerar 

höghuset i den inhemska kontexten.420 Utmärkande för den tyska debatten var 

också en koppling till den samtida politiska situationen: efter första världskriget 

kunde höghusen bli till symbol för viljan till återuppbyggnad och en 

uppbrottsstämning, och även för nationalism och självhävdelse.421 Viljan att 

hävda sig kom bland annat till uttryck i den starka kritiken mot de amerikanska 

höghusen, som beskrevs som underlägsna de tyska.422 Både i USA och Europa 

                                                
416 Exempelvis höghus för Zeiss Jena, tio våningar innehållande verkstäder och kontor. 
Neumann, Dietrich, »Die Wolkenkratzer kommen!«, 1995, s. 12. Tidigare hade även 
industribyggnader som gasklockor eller magasin uppnått höjder på upp till tio våningar.  
417 Neumann, Dietrich, »Die Wolkenkratzer kommen!«, 1995, s. 13. 
418 Ibid., s. 12. 
419 Köth, Anke, ”Amerikanismus …”, Brodocz m.fl., Institutionelle Macht, 2005, s. 478. 
Även Neumann, Dietrich, »Die Wolkenkratzer kommen!«, 1995, s. 20 och 62 ff. 
420 Detta uppmärksammades av Olof Holmberg i ”En idétävlan om en skyskrapa”, 
Byggnadsvärlden, 1922, s. 133: ”… skyskrapans, eller med försöksvis något mer europeisk 
beteckning: »tornhusets« inplantering från dess hemland Amerika i den gamla världens 
rätt olikartade jordmån.” 
421 Neumann, Dietrich, »Die Wolkenkratzer kommen!«, 1995, s. 20. Neumann kopplar 
’höghusbegeistringen’ till följderna av Versailleskontraktet, s. 13, 21. Ett uppfört höghus 
skulle kunna tolkas som ett ”tecken på makt” för hela landet. Köth, Anke, 
“Amerikanismus“, i Brodocz m.fl., Institutionelle Macht 2005, s. 478. Ett samtida uttalande 
om höghusbyggandet kan exemplifiera återuppbyggnadstanken: ”Sicher würden derartige 
Bauten das Volk mit neuem Lebensmut … erfüllen und ungezählten Arbeitslosen 
Gelegenheit zu neuer Betätigung bieten“. Uttalandet återfinns hos E.G. Friedrich i 
Bauwelt, 1920, efter Köth, “Amerikanismus“, i Brodocz m.fl., Institutionelle Macht, 2005, s. 
477. 
422 Köth, Anke, ”Amerikanismus”, i Brodocz m.fl., Institutionelle Macht , 2005, s. 476. 
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skulle höghuset förankras i (arkitektur)historien. Den vanligaste historiska 

referensen jämförde höghusen med katedraler, som med höga torn och spiror 

strävade mot himlen, men även pyramider nämndes i samband med 

höghusdebatten.423 Om de kommersiella företagens höghus och framförallt om 

världens då högsta byggnad, Woolworth building, präglades uttrycket ’kommersens 

katedraler’. Speciell för den tyska diskussionen är en variant av 

katedraljämförelsen som talar om ”Tempel der Arbeit” eller som ”Verherrlichung 

des Gedankens der Arbeit”.424 Höghuset kunde också jämföras med ett 

monument.425 Ett annat inslag i den tyska höghusdebatten var stora visionära 

höghusprojekt, s.k. Volkshäuser, offentliga byggnader som betonade tanken på 

gemenskap och således utgjorde en kontrast till det kommersiella höghuset.426 

Även om dessa idéer slutligen inte var dominerande i de faktiskt uppförda 

byggnaderna, var de ett mycket väsentligt och tongivande inslag.  

De faktiskt uppförda byggnaderna präglades emellertid av helt andra 

aspekter. Höghusen omfattade som högst sexton eller sjutton våningar – till sin 

höjd och utformning befann de sig därmed naturligtvis långt ifrån de djärva 

förslagens utseende.427 Företag och investerare dominerade som byggherrar, även 

om det fanns några byggnader som uppfördes för den offentliga förvaltningen.428 

När det gällde husens placering i staden ville man i diskussionerna ofta bygga 

höghusen på speciella platser, där de skulle utgöra accenter, bilda en intressant 

siluett eller utgöra fonden för ett torg. I verkligheten var det dock sällan möjligt 

att placera byggnaderna på platser där de kunde anses utgöra ett välmotiverat 

                                                
423 Om katedralliknelsen i Tyskland se Neumann, Dietrich, »Die Wolkenkratzer kommen!«, 
1995, s. 15 ff. Om egyptiska pyramider skrev Zadow, 1926, efter Neumann, Dietrich, »Die 
Wolkenkratzer kommen!«, 1995, s. 20. Se även Köth, Anke, ”America and Skyscrapers are 
synonymous terms”, i Köth m.fl., Building America. Die Erschaffung einer neuen Welt, 2005. I 
den amerikanska höghusdiskussionen formulerades en likhet med Mayatempel i syfte att 
berätta historien utifrån den amerikanska kontinenten.  
424 Berg, 1921/22 och Wohler 1924, båda efter Neumann, Dietrich, »Die Wolkenkratzer 
kommen!«, 1995, s. 20. 
425 Neumann, Dietrich, »Die Wolkenkratzer kommen!«, 1995, s.15 ff. Idéerna om höghus 
som monument kan kopplas till de planer för nationalmonument som förekom under det 
tidiga 1800-talet. Dessa monument var ofta utformade som stora zikkuratbyggnader, 
exempelvis Schinkels ’Denkmalsdom’ från 1814.  
426 Ibid., s. 15. 
427 Ibid., s. 121. De högsta var Hansa Hochhaus i Köln med sina 17 våningar och, 
’Tagblatt-Turm’ i Stuttgart med sina 16 våningar. Inte heller dominerar en ”konsekvent 
historism”. Expressionismen kommer exempelvis till uttryck i Fritz Högers Chilehaus i 
Hamburg.  
428 Exempelvis Städtisches Hochhaus i München, Hermann Leitensdorfer, 1928–29. Ibid., s. 
121. 
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stadsbyggnadsmässigt inslag.429 De utförda byggnaderna hamnade, i motsats till 

idéerna och planerna, snarare på ganska ’tillfälliga’ platser, exempelvis i 

industriområden.430 När det gäller höghusens arkitektur var det bara enstaka 

höghus som reste sig som torn över en mindre yta. Mer typiskt för den tyska 

höghusarkitekturen var byggnader där tornet utgjorde en del av ett större 

byggnadskomplex.431  

 

 

Kungstornen i det internationella sammanhanget  

I diskussionen om Kungstornen dyker samma eller liknande tankar upp som i den 

tyska höghusdiskussionen. Här finns referenser till historien, en lokal förankring 

av byggnaden och uppfattningen om höghus som monument. Även en viss 

självhävdelse kommer till uttryck i de svenska kommentarerna. I diskussionen om 

Kungstornen förankrade Byggnadsstyrelsen byggnaderna i historien med referens 

till den historiska sakralarkitekturen, även om man kan notera att själva ordet 

’katedral’, som annorstädes var vanligt, inte nämndes. Även Bernt Lundahls 

formulering om den ”svenska tornarkitekturens historia” innebär en historisk 

förankring, men även en nationell, lokal förankring.432 En sådan förankring kan 

också skönjas i Wallanders uttalande om Kungstornen som ”äreminne” över 

Brunkebergsåsens genombrytning.433 Denna formulering är också ett exempel på 

att Kungstornen uppfattades som monument. När Wallander dessutom skrev att 

tornen skulle vara monument över en ”arbetsprestation” och placerade 

förstamajtåget på Kungsgatan, skapade han en koppling till ’arbete’ och även 

’gemenskap’ som liknar de formuleringar som användes beträffande många tyska 

höghusprojekt. När det gäller självhävdelsen mot USA fanns det i Sverige 

naturligtvis inte samma politiska eller ekonomiska skäl för ett sådant uttryck, men 

spår av en sådan tanke kan man exempelvis se i den nämnda tidningsartikeln, som 

framhävde Kungstornens särart positivt i förhållande till de amerikanska 

höghusen.434 Man kan i detta sammanhang också notera avsaknaden av en 

                                                
429 Ibid., s. 123.  
430 Exempel på sådana höghus är Ullstein Hochhaus i Berlin, Borssig Hochhaus i Berlin, 
förvaltningen för kraftverket Klingenberg i Berlin och Zeiss Hochhaus i Jena.  
431 Neumann, Dietrich, »Die Wolkenkratzer kommen!«, 1995, s. 123.  
432 Lundahl, Bernt, ”Nya Kungsgatan i Stockholm”, Byggnadsvärlden, 17.5.1919, s. 116. 
433 Wallander, Sven, ”Norra Kungstornet”, Arkitektur, 1923, s. 299. 
434 ”Skyskrapan vid Kungsgatan har nu nått tolfte våningen …”, Svenska Dagbladet, 
2.6.1922. När Thörnblad presenterar sitt Blasieholmsprojekt 1928, betonar han starkt det 
specifikt svenska. Han talar också om USA. Möjligtvis är det beror detta på att Thörnblad 
inte tillhörde gruppen etablerade arkitekter utan var ingenjör. 
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referens till USA, en referens som ändå borde ha varit rätt så självklar, i 

arkitekternas och Byggnadsstyrelsens yttranden.435 Särskilt tydlig är denna 

avsaknad i Wallanders anmälan av norra Kungstornet från 1923, som skrevs bara 

tre år efter hans resa till USA. Detta utelämnande skulle kunna tolkas som ett 

medvetet försök att formulera något eget, svenskt, eller mer allmänt som en 

möjligen kritisk inställning mot den amerikanska kulturen, som kunde förknippas 

med populärkultur eller förflackning. Något som möjligtvis tyder på det senare är 

att Wallander även formulerade en kritisk hållning till reklamen som också (likt 

höghusen) förknippades med USA. Det förefaller som om det var först i 

tidningsartiklarna som referensen till USA togs upp.  

 

Under 1900-talets första decennier byggdes det flera höga hus i Europa, och det 

är svårt att avgöra vilket som var först eller högst. Kungstornen – möjligtvis de 

första höghusen med 17 våningar – utmärker sig, förutom genom höjden, genom 

placeringen. Kungstornens tillkomst hängde, som tidigare visats, nära ihop med 

Kungsgatans planering, och stadsrummet och stadsplaneringen förefaller ha 

spelat viktiga roller i planeringsprocessen. Kungstornen är centralt belägna i 

staden och har en tydlig funktion i stadsrummet. En sådan placering kunde sällan 

förverkligas i de tyska höghusprojekten. Även utnyttjandet av stadens topografi 

för höghusbyggandet förefaller utmärka de svenska byggnaderna. 

Sammanfogningen av byggnader på två olika nivåer gav höghusen en tydlig 

förankring i staden. En sådan sammanfogning hade före Kungstornen redan 

genomförts vid Stadsgården och vid S:t Eriksbron och användes även 1929 i 

Göteborg. Den är således ett drag som förenar de svenska höghusen. 

Kungstornens anknytning till de lägre byggnaderna är, som tidigare beskrivits, 

inte tydlig i det yttre, men framgår av planritningarna. Kombinationen av en 

tornbyggnad och en lägre byggnadskropp finns, förutom i Kungstornen, även i 

det senare Sportpalatset och höghuset i Göteborg. I detta liknar de höghusen i 

Tyskland, där det var ett typiskt drag att tornen var delar av ett större 

byggnadskomplex.436 Liksom många samtida höghus, i både USA och Europa, 

blev Kungstornen i slutändan kommersiella byggnader som användes av företag, 

en användning som också inbegrep att tornen användes i reklamsyfte. 

 

                                                
435 D.v.s. Sven Wallander, Cyrillus Johansson, Carl Bergsten och Byggnadsstyrelsen i det 
material som jag har undersökt. 
436 Neumann, Dietrich, »Die Wolkenkratzer kommen!«, 1995, s. 123.  
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V. Avslutning  

 

 

Variation och omsmältning 

I 1910-talets arkitekturdiskussion formades och formulerades en ram av idéer och 

ideal inom vilken arkitekterna kunde röra sig förhållandevis fritt med sina 

gestaltningar. Det finns en påfallande stor spännvidd inom och mellan 

byggnaderna beträffande hur arkitekterna utnyttjade föreställningsramens 

möjligheter. Det talades om en ”omsmältning” av historiska former till ”modern 

… byggnadskonst” och om att se ”klassiska stilscheman” som grunden för 

vidareutveckling.437 Denna omsmältning kunde naturligtvis göras på olika sätt och 

användningen av formerna rörde sig mellan ett mer imiterande och ett mer 

kreativt förhållningssätt – mellan ett bekräftande av den kulturella traditionen och 

betonandet av en egen tolkning. Historien var emellertid betydelsefull på flera sätt 

– genom konkreta arkitektoniska detaljer, genom de historiska referensernas 

karaktär, genom de associationer som var förbundna med de historiska 

referenserna och sist men inte minst därigenom att den även kunde spela en roll i 

legitimerandet av utformningen och därmed påverka mottagandet.  

 

Denna omsmältningsprocess innebar också en kontinuerlig dialog med samtiden 

och en uttolkning av den. Den arkitektoniska föreställningsramen kom således 

också att interagera med samtidens frågeställningar. Arkitektoniska ideal som 

enkelhet och enhetlighet kunde få resonans i moderna uttryck som det rationella, 

anonymiteten och distansen. Samtidens kulturella, politiska och ekonomiska 

förhållanden var stadda i förändring, och de förändrade omständigheterna krävde 

nya ställningstaganden och nya förhållningssätt. Dessa omständigheter 

återspeglades med viss självklarhet i de olika byggnadsprogrammen, där de kan 

skönjas i navigerandet mellan ’traditionalisternas’ och ’modernisternas’ positioner.  

I applicerandet av den nämnda föreställningsramen, denna mycket breda 

och teoretiska föreställningsram, förändrades och förnyades samtidigt olika 

konnotationer, så att exempelvis idealet om enkelhet även kunde förknippas med 

                                                
437 Grut, Torben, ”Sveriges nyare arkitektur”, Byggnadsvärlden, 1923, s. 302; Benckert, Elis, 
”Ett hem på Djursholm”, Ord och Bild, 1912, s. 216.  
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så olika företeelser som betongen, kriget respektive ekonomin. Närmast implicit i 

diskussionen fanns en mångfald i tolkningen av enkelhet. Formerna kan och bör 

nog inte tolkas som skapade inom ett och samma koncept, utan det gemensamma 

för dem är att de speglar ett möte med historien, under en period som präglades 

av förändringar och moderniseringsprocesser. De befinner sig också, givetvis, i 

spänningsfältet mellan ett kritiskt och ett utvecklande förhållningssätt till 

samtiden. 

Avståndstagandet från händelser och företeelser runt sekelskiftet blev en 

inspirationskälla för den klassicistiska vändningen, och det kompletterades av 

viljan att formulera något nytt. Men att det nya både kunde förankras i och födas 

ur historien var inte en isolerad svensk företeelse utan ett fenomen som var väl 

rotat i det europeiska sammanhanget, där liknande ideal formulerades på flera håll 

under 1910- och 1920-talen. Unik för det svenska sammanhanget var dock den 

rika variationen av byggnader som uppfördes inom den aktuella 

föreställningsramen. En tyngdpunkt i arbetet har därför varit att visa hur denna 

omsmältning gestaltades, vilka strategier, tolkningar och förhållningssätt som 

fanns i adaptionen av det klassicistiska formförrådet och hur dessa kan beskrivas i 

relation till de dåtida moderniseringsprocesserna.  

 

 

 

Historiska referenser 

Referenser till många epoker  

Klassicismen och dess egenskaper dominerade i arkitekternas diskussion om 

tidens arkitektur. I de byggnader som betraktas i denna studie ser vi emellertid 

referenser till arkitektoniska former från många olika perioder – barocken, 

klassicismen och, förvisso som ett undantag, den mykenska lejonportalen (i 

Bergstens anspelning på denna).  

1600-talets palats återklingar i Kanslihusets fasader, och barockens 

gavlar, torn och burspråk återfinns både i förslaget till Kungsgatan och i de 

färdiga Kungstornen. Referenser till arkitekturen från perioden runt sekelskiftet 

1800 återfinns i alla byggnaderna. Ivar Callmander beskrev dessa referenser som 

motsatta naturer: en ”säregen planform” vid Oxtorget och ”lugna stora ytor” på 

Kungsgatan.438 I fasaden mot Malmskillnadsgatan med de två portalerna, den ena 

                                                
438 Callmander, Ivar, ”Nybyggnad vid Kungsgatan kvarteret Stuten N:o 16”, Arkitektur, 
1921, s. 25.  
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mer ’klassisk’, den andra efterliknande en barockportal, återfinns de båda 

referenserna emellertid i omedelbar närhet till varandra. Detsamma gäller 

Wallanders entréportal med aedikulor i den nedre delen och den ’barocka’ 

avslutningen. 

 

 

Omgivningens betydelse  

I valet av vilka historiska referenser som skulle användas förefaller byggnadernas 

omgivning ha haft mer eller mindre stort inflytande. I Liljevalchs konsthall 

återklingar Djurgårdens empirarkitektur och i Kanslihuset Gamla Stans palats. I 

sitt förslag för Kungsgatan valde Wallander att knyta an till en befintlig byggnad. 

Det var en liten och inte särskilt tydlig referens, men den fick ändå ett genomslag 

och finns kvar i de färdiga Kungstornen. Mest explicit styrda av omgivningen 

blev emellertid Clason och Gahn. Hos dem fick anknytandet till platsens 

historiska arkitektur en särskild funktion – att möjliggöra och förenkla 

uppförandet av en ny byggnad på platsen. Bibehållandet av omgivningens fasader 

och graden av kontinuitet uppskattades, ur såväl ett stadsplanemässigt som ett 

politiskt perspektiv.  

 

Några tydliga ’krav’ på anpassning ställdes emellertid aldrig på Carl Bergsten vid 

uppförandet av konsthallen. Likväl underlättade närheten till Djurgårdskaraktären 

troligen både acceptansen och receptionen av byggnaden när det gäller såväl 

tävlingsförslaget, arbetsprocessen som den färdiga byggnaden. Däremot förefaller 

det precisa anknytandet ha uppfattats som mindre viktig – när tävlingsjuryn 

konstaterade att det fanns en ”Djurgårdskaraktär” i Bergstens förslag, uttalades 

detta om en byggnad som i mycket skilde sig från den färdiga byggnaden, 

samtidigt som recensenterna trots allt kände igen omgivningens karaktär. I 

anmälningarna är dubbelheten iögonfallande – nästan genomgående betonas 

konsthallens anpassning till omgivningen, samtidigt som något av de ’icke-

historiska’ elementen lyfts fram, exempelvis den nya tekniken eller likheten med 

en industribyggnad. Hade recensenterna inte kunnat skriva om konsthallens 

anpassning till omgivningen, hade möjligtvis kritiken mot den moderna 

karaktären övervägt. Anpassningen till omgivningen kan således möjligen tolkas 

som en legitimerande gest av Bergsten, där syftet skulle kunna vara att skapa en 

motvikt till den mer självständiga och avvikande industrihallsliknande 

skulpturhallen. De historiska referenserna kunde således också ha funktionen att 

förankra en byggnad i omgivningen.  
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Den konkreta användningen 

I byggnaderna finns många variationer i bruket av historiska referenser. Det finns 

både exempel på mer självständiga eller nyskapande tolkningar, som ingår en 

sorts dialog med förebilden, och mer underordnande, imiterande förhållningssätt. 

En självständig tolkning kunde innebära ett brott mot den etablerade receptionen 

och förväntningarna. Bergstens placering av portiken kan ses som ett kraftfullt 

brott mot ’det etablerade’, en placering som i samtidens reception rätt och slätt 

beskrevs som ’fel’. Andra exempel på gestaltningar som skulle kunna ses som 

självständiga tolkningar är konsthallens entréportal – som fritt varierar den 

mykenska lejonportalen – och Clason och Gahns gestaltning av fondfasaden mot 

gården – där den historiska palatsfasadens schema enbart utgör ett underliggande 

mönster vars beståndsdelar varieras. I både Bergstens och Clason och Gahns 

arkitektur dominerade ett abstraherande, reducerande förhållningssätt och 

därmed en motsvarande tolkning av de historiska referenserna. Ett sådant 

abstraherande förhållningssätt är exempelvis tydligt i Bergstens betoning av den 

konstruktiva karaktären i klassicismens kolonner och lisener.  

 

Ett annat återkommande drag är kontraster som bryter av de abstraherande 

gestaltningarna. I konsthallen uppstår sådana kontraster exempelvis genom 

skillnaden mellan gårdsportikens abstraktion och den bakomliggande arkadens 

lätta detaljering och i portikens mutuli, som bryter mot portikens abstraktion och 

skala. Mot den omgivande fasadens abstraktion och skala bröt också Clason och 

Gahns fönsteromfattningar på kortsidan mot den stora gården. Dessa delars 

utformning och placering låter dem framträda ur helheten – plötsligt finns där en 

annan skala eller en annan detaljeringsnivå. Formernas framtoning annonserar 

samtidigt en oklar avsikt och öppnar upp för möjligheten att tolka dem som ett 

slags ’skämt’ eller en humoristisk blinkning. Denna användning av kontraster 

skulle man kunna beskriva som en ”kritisk, ironisk distans”.439 Vi finner också 

kontraster mellan andra ’former’ än de arkitektoniska detaljerna. I konsthallen står 

exempelvis industrihallassociationen mot mer traditionella förväntningar på en 

konsthall, och intill höghusen utgör de små ’barocktornen’ en kontrast både till 

byggnadstypen höghus och till den mer ’klassicistiska’ karaktär som höghusen 

                                                
439 Så beskrev Ulrich M. Schumann vissa drag i den samtida tyska arkitekturen. Detta 
förhållningssätt förhindrade, enligt honom, att periodens arkitektur slog över i historism. 
”Territorien traditionalistischen Bauens”, i Krauskopf, Kai, Lippert, Wolfgang & 
Zaschke, Kerstin, Konzepte einer antimodernen Moderne in Deutschland von 1920 bis 1960, 2009, 
s. 65.  
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har.440 Här bidrar således formerna till ett mångtydigt budskap, då de dels 

anknyter till och förankras i omgivningens historiska arkitektur, dels särskiljer sig 

från omgivningen och därmed åstadkommer en möjlig distansering till samma 

omgivning.  

Ett speciellt förhållningssätt kännetecknar också skevheterna som finns i 

Liljevalchs konsthall och i Kanslihuset. De är så subtila och omärkliga att de 

förefaller vara resultatet av ett mycket medvetet tänkande. Ser man skevheterna 

som en anspelning på medeltida byggnaders oregelbundenheter, föreligger här 

snarare en ’förhöjd’ tolkning, en artificiell version av något som ursprungligen 

handlade om ett tillkortakommande. Återigen skulle vi kunna tolka dessa 

företeelser som en form av distansering hos arkitekten till det egna skapandet.  

Förskjutningen eller modifieringen av proportioner är ett annat drag som 

ofta förekommer i denna arkitektur, där Wallanders entréportal utgör ett tydligt 

exempel. Portalens långsmala proportioner är typiska för tiden; de finns också i 

Liljevalchs konsthall, och de förekommer i flera byggnader från perioden.441 

Denna modifikation av proportioner kan se ut på olika sätt. En något annorlunda 

form av förskjutning av skala och betydelse finner vi också i ett reliefband i en 

femvåningsfasad som placerats näst högst upp, så att det liksom ’hänger i luften’. 

Placeringen gör att reliefbandet egentligen inte kan uppfattas i själva gaturummet.  

 

Andra exempel på hur man valde att förhålla sig till de historiska referenserna 

finner vi i tävlingsförslaget till Kanslihuset och i förslaget till Kungstornen och 

Kungsgatan. Tävlingsförslaget till Kanslihuset visar fasader som har ett mer 

underordnat förhållningssätt som närmast imiterar grannbyggnaderna. I 

Kungstornen, och även i Wallanders förslag från 1915, finns ingenting av 

konsthallens och Kanslihusets abstraktioner, utan i stället en mångfald av detaljer 

och olika material. Detsamma gäller andra ’barockreferenser’ som användes under 

perioden, som exempelvis de barockreferenser som finns i ’klocktornet’ på 

Enskilda Bankens gård eller i bostadshusens burspråk och hörntorn, som ofta är 

försedda med träpanel eller spiror. Knut Hallgrens skyltar för Kungsgatan präglas 

synbarligen av ett närmast regelrätt imiterande av historiska perioder, vilket 

                                                
440 En liknande kontrast mellan en utpräglad ’modern’ byggnadsform och ett barocktorn 
gestaltade också August Hahr för ASEA i Västerås. 
441 Det långsmala finns på Liljevalchs även i entréportalen. Den långsmala formen blev 
vanlig i periodens arkitektur. Det uppmärksammas också av Bengt OH Andersson i 
”Manierism i det tidiga 1900-talets svenska arkitektur”, i Alenius m.fl., Manierismer, 1980, 
s. 36.  
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överensstämmer med Hallgrens egen beskrivning av skyltarna.442 Detta gäller 

samtidigt inte alla likartat utformade former. En detalj med en tydlig 

barockanknytning som snarare har en överdriven karaktär är exempelvis en stor 

’barocklanterna’, fäst på fasaden på ett bostadshus i hörnet av Rådmansgatan och 

Karlavägen.  

 

Aron Sandbergs skulpturer på södra Kungstornet vittnar om ytterligare ett 

förhållningssätt till de historiska referenserna. Skulpturerna har nämligen ett 

släktskap med klassiska statyer, samtidigt som Sandberg, med uppenbar lekfullhet 

och frihet, har försett två av dem med påtagligt ’moderna’ föremål i form av en 

telefon och ett höghus. I skulpturernas utformning, placering och attribut finns 

återigen en mångtydighet, där konstnären både närmar sig referensen och lyfter 

fram den i ett annat sammanhang. Gestaltningar som så konkret ställer ’det 

klassiska’ (Sandbergs skulpturer) mot ’det moderna’ (telefonen) är däremot inte så 

vanliga. En liknande kontrastverkan uppnår dock även en relief på ett bostadshus 

på Ulrikagatan, där den ’klassiska idrotten’ och en ’modern’ stadsscen ställs mot 

varandra. I reliefens vänstra del står en man bredvid en öppen bil framför höga 

och smala höghusliknande huskroppar, medan den högra delen föreställer två 

män, där den ene håller en fackla i handen och den andre springer mot ett 

altare.443 

 

 

Den abstrakta användningen 

Förutom att konkret bära upp gestaltningen fyllde de historiska referenserna 

också särskilda ’funktioner’ i byggnaderna. En sådan funktion var att förankra en 

byggnad i dess omgivning. En annan funktion var att legitimera byggnaden i sig 

genom att hänvisa till historien. Ytterligare en funktion bestod i de historiska 

referensernas karaktär och symbolik. Den historiska kopplingen kunde också 

användas som ett ställningstagande i förhållande till samtiden. 

Bergsten och Milles använde sig möjligen också av de mytologiska 

figurernas symbolik för att ge konsthallens entré en oväntad, eller överraskande, 

karaktär och för att knyta an till de i samtiden vanligt förekommande 

undergångsreferenserna. Explicit för åberopandet av en speciell karaktär kan Ivar 

Callmander ha valt gestaltningen av fasaden mot Oxtorget. När Callmander skrev 

                                                
442 Se kapitlet om Kungstornen. 
443 Huset på Ulrikagatan nr 11 uppfördes 1930–31 och ritades av Bo Hedvall. 
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att han vill ge fasaden mot Oxtorget en egen karaktär, ”något mera av »Oxtorg«”, 

antyder det att han associerade till en mer rustik, ’medeltida’ stämning.444 Carl 

Bergsten uttryckte med den mykenska referensen en orientering mot den då 

nyligen gjorda upptäckten av Mykene, med åtföljande omvärdering av de tidiga 

antika perioderna. Denna orientering kan också ses som ett uttryck för en 

hållning där samtiden upplevdes som präglad av förfall och de arkaiska 

perioderna som ett möjligt alternativ, vilket exempelvis Rudolf Röding gav 

uttryck för. Kurt Hallbergs och Sven Wallanders hållning visavi reklamen, samt 

deras uppfattning om reklamen och deras utformning av den, kan ses som ett 

aktivt avståndstagande från dåtidens reklam, och ur ett större perspektiv 

möjligtvis också som ett avståndstagande från USA och populärkulturen. När det 

gäller Kungstornen var den historiska förankringen av byggnadstypen höghus 

central i diskussionen om tornen. Det kunde ofta handla om en allmän förankring 

av byggnadstypen höghus i historien genom hänvisningar till arkitekturhistoriens 

monumentala torn. Den typ av förankring i en historisk traditionslinje som 

Johannes Dahl hade formulerat i mer allmänna drag konkretiserades av Bernt 

Lundahl när han skrev att Kungstornen inledde ”en ny epok i den svenska 

tornarkitekturens historia”.445  

 

 

 

Tradition och modernisering 

I alla byggnaderna kan vi se någon form av förhållningssätt till de breda 

förändringstrenderna i samtiden. Industrins stora betydelse, demokratiseringen, 

kommersialismen och populärkulturen var moderniseringsprocesser som i 

varierande grad fick genomslag i byggnaderna.  

 

Carl Bergsten åberopade industriarkitekturen i sin konsthall. Industrin växte och 

blomstrade under 1910-talet och sågs allmänt som en möjlighet att lyfta Sverige 

ur fattigdom och skapa välstånd. Varken inom makteliten eller inom stora delar 

av kultureliten fanns det något större motstånd mot den växande 

industrialiseringen. Däremot utmanade Bergsten föreställningarna om hur en 

utställningsbyggnad skulle se ut. En utmaning som han emellertid lyckades med, 

                                                
444 Callmander, Ivar, 1921, ”Nybyggnad vid Kungsgatan kvarteret Stuten N:o 16”, 
Arkitektur, 1921s. 25. 
445 Lundahl, Bernt, ”Nya Kungsgatan i Stockholm”, Byggnadsvärlden, 17.5.1919, s. 115 f. 



140 

 

kanske inte minst på grund av konsthallens uppenbara förankring i Djurgårdens 

arkitektur.  

 

Demokratiseringen – också den ett uttryck för moderniseringen – mötte däremot 

ett visst motstånd hos den gamla konservativa ämbetsmannaeliten. I Lindhults 

utsagor och direktiv om Kanslihusets utformning, med dess underordning till 

Kungliga slottet, speglas traditionalisternas seger i frågan om ministersystemet 

och bibehållandet av det gamla fördemokratiska systemet. Vid Kanslihusets 

gestaltning var det således till stor del den traditionella fördemokratiska, eller till 

och med antidemokratiska, elitens idéer som styrde när man krävde ’kontinuitet’ 

– ett krav som i många avseenden fick genomslag, både vad gällde placeringen 

och byggnadens gestaltning. Samtidigt hade säkert en gestaltning i stil med 

tävlingsförslaget inneburit ett än mer underordnat uttryck, och Clason och Gahn 

kunde trots allt i slutändan ge Kanslihuset en till viss del självständig utformning. 

Efter Lindhults yttrande vid mitten av 1920-talet får det demokratiska 

genombrottet ändå ett uttryck i den slutliga gestaltningen av Kanslihuset genom 

dekorationen i förrummet. Även Kanslihusets fasader tolkades av exempelvis 

Lindhagen som ett uttryck för moderna tendenser, och i Kanslihusets dekoration 

avtecknade sig aspekter av det moderna.  

 

Utvecklingen av kommersialismen och företagsamheten var kopplad till det 

växande ekonomiska välståndet. Samtidigt fanns det ett motstånd inom 

kultureliten mot det kommersiella och mot reklamen, som ansågs företräda ’det 

moderna’. Motståndet kom bland annat till uttryck i Albert Lilienbergs jämförelse 

mellan Kungstornen och Konserthuset. Även populärkultur och ’amerikanism’ 

mötte motstånd hos kultureliten. Att Kungstornen, som företrädare för den 

’moderna’, amerikanska byggnadstypen höghus ändå kom att förverkligas 

illustrerar ett genomslag för idéerna om höghus, som ju i mycket var förknippade 

med USA. I arkitekternas och planerarnas diskussioner kan man emellertid tolka 

in en viss tveksamhet, då de betonar de stadsplanemässiga aspekterna men inte 

öppet talar om de ’moderna’ aspekterna och därmed snarare ansluter sig till en 

europeisk hållning som formulerade egna idéer om höghus. Vidare innebar 

möjligtvis Wallanders och Hallgrens gestaltning av reklamen på Kungsgatan ett 

ställningstagande mot samtidens reklam, och i Wallanders presentation av det 

norra tornet kan man också läsa in en lätt distanserande hållning till höghusens 

kommersiella symbolik och möjligtvis även till höghusens USA-koppling. För 

beställarna och den breda publiken uppfyllde höghusen emellertid helt och hållet 
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förväntningarna på en ’riktig’ storstad, på utblickar mot USA och på 

kommersiella symboler.  

 

Vi kan också betrakta de här beskrivna byggnaderna – som på olika sätt knyter an 

till historien – och arkitekternas olika förhållningssätt som deltagare i en 

moderniseringsprocess, där traditionen, enligt Shmuel Eisenstadt, spelar en 

särskild roll. Eisenstadt problematiserar ju bilden av en klar och tydlig 

motsättning mellan ’tradition’ och ’modernitet’ och framhäver i stället den 

mångfald av uttryck som både det moderna och traditionen kan anta. Därmed, 

menar han, kan traditionen spela en aktiv roll i själva utvecklingen.446 Hos 

Eisenstadt blir alltså tradition och modernitet inte nödvändigtvis varandras 

motsatser, utan kan i stället ses som komplementära fenomen. Det som kan sägas 

vara utmärkande för dessa moderniseringsprocesser är alltså förmågan att 

använda ’det traditionella’ för flera olika syften. I tider av stark förändring skapas 

ett behov av trygghet som kan tillfredsställas av det välkända i form av traditioner 

synliggörs. Genom att på olika sätt bibehålla välkända element blir det därför 

möjligt att undvika en alltför radikal och kanske skrämmande framtoning i ’det 

moderna’ samtidigt som detta välkända, traditionella kan fungera som produktiva 

och progressiva inslag i själva moderniseringen. Bergstens formulering om 

klassicismens roll i utvecklingen av den kommande arkitekturen och hans 

betonande av den konstruktiva innebörden av pelar- och pilastermotiven skulle 

kunna ses som en sådan process, där historien bär upp det moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
446 Detta görs av den tyske arkitekturhistorikern Ulrich Maximilian Schumann i artikeln 
”Territorien traditionalistischen Bauens”, i Krauskopf, Kai, Lippert, Wolfgang & 
Zaschke, Kerstin, Konzepte einer antimodernen Moderne in Deutschland von 1920 bis 1960, 2009; 
Eisenstadt, S., Tradition, Wandel und Modernität, 1979 [Tradition, Change, Modernity, 1973].  
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English summary 
 
Introduction 
The starting point of the thesis consists of a number of statements from 1913 by 

prominent representatives of the cultural elite characterising neo-classical 

architecture as “the modern architecture”. In the following years Swedish 

architecture was dominated by references to classical historical architecture 

focussing on the ideal of “simplicity”, which in turn formed a wider conceptual 

framework of ideas and ideals for architectural creation. This new conceptual 

framework could be seen as a counteraction to the previous one to which new 

ideals like “unity” and “clarity” were added. The simple reason why the classical 

historical architecture became something of a role model was that it represented 

all these new ideals.  

 

The main purpose of the thesis is to study how the chosen architects made use of 

the more prominent ideals in the new conceptual framework. A secondary 

purpose is to describe and analyse the three chosen buildings in detail. All three 

buildings are well known but they have hitherto not been the focus of more 

systematic studies. A third purpose is to situate these buildings into the broader 

national context. The buildings under study are Liljevalchs konsthall (Liljevalchs 

Art Gallery), Kanslihuset (The Government Offices) and Kungstornen (The 

Towers). They were built at different times during the period between 1910 and 

1930, which means that they cover the entire period under study. They also 

represent different types of buildings, thus covering most of the variations of the 

architectural ideational creative standpoints. More importantly, each building has 

an obvious connection between the building program and the social changes of 

the time: the Art Gallery not featuring a traditional program of a museum, the 

Government Offices trying to obscure the introduction of Parliamentary 

Democracy, and the Modern Shopping Street (Kungsgatan) with the two Towers 

featuring a half-hearted version of a skyscraper.  

 

In order to present this classicism at the beginning of the 20th century I have 

chosen the ideas of the historian of architecture Ulrich Maximilian Schumann and 

the philologist James Porter. Schumann is basing his analysis of the architecture 

in question on the ideas of the sociologist Shmuel Eisenstadt where ‘tradition’ is 

seen as an essential part of modernity, rather than simply an opposing position. 



144 

 

The contribution of Porter to the interpretation of classicism is his suggestion of 

a “symptomatic reading” where the focus is shifted from the specific traits of 

classicism to the “locating of the problem its adoption was meant to face”. 

According to Porter classicism is not to be viewed as subordinate to the past. 

Classicism is rather an active force that is using, manipulating and negotiating the 

past with the purpose of securing “strategic identities”. 

 

The analysis of how the historical references are used in the buildings under study 

is inspired by the researcher in general literary studies Dubravka Oraić Tolić. 

According to Tolić the usage of established historical references can be viewed 

on a scale with two extreme positions – one position representing that of a  

conventional, imitating or ‘citational’ attitude and the other the direct opposite 

attitude. 

 

 

 

Chapter 1 – The Architecture and contemporary 
ideas 
The architecture of the period under study was not a self-defining ‘movement’ 

with a shared manifesto or distinct leadership. Instead the contemporary 

conceptual framework gradually developed from the statements of different 

architects. In this chapter the framework is presented based on examples from 

the contemporary architectural debate. The most important parts were the 

opposition to the traditional ideals in combination with the formulating of the 

new ones like simplicity, unity and clarity as well as an orientation towards the 

historical national architecture and an open attitude towards new techniques. 

Central to the usage of the basic of elements of the historical architecture was 

that of transformation rather than that of imitation. The common view meant 

that role models and basic creational elements of the past were regarded as 

opportunities for new developments as well as providing a legitimacy to the new 

architecture. In the beginning of the 1920s the concept of ‘simplicity’ was given 

new connotations in the debate. The consequences of the severe economic crisis 

forced the architects to turn their attention to more simple (and cheaper) building 

materials such as concrete. The chapter is concluded firstly with a presentation of 

the contemporary reception of the classical antiquity, which was a necessary 

prerequisite for a historical or classicistic turn, and secondly with a social 

contextualisation of the architectural ideals. 
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Chapter 2 – Liljevalchs Art Gallery 

During the first decade of the 20th century the ‘art community’ in Stockholm 

expressed the need for larger and more modern premises for different exhibition 

purposes primarily for contemporary art. A generous donation by the business 

man C. F. Liljevalchs finally made this possible. The architect Carl Bergsten won 

the architecture competition in 1913 and three years later the Art Gallery was 

completed. 

 

This chapter presents the history of the Art Gallery and its architecture including 

the application of different historicalal motives as well as the connections to 

industrial architechture.  

 

The Art Gallery is constructed with three rectangular buildings and a sculpture 

hall. The most prominent features of the Art Gallery are the entrance portal, the 

sculpture hall and a large portico facing the yard of the Art Gallery. The 

construction, the separate architectural elements and the historical references are 

described and analysed in detail. Special attention is given to entrance portal, the 

portico, the sculpture hall and the common theme for the entire Art Gallery 

consisting of light coloured pillars and lisenes. 

 

The architecture of the Art Gallery is characterised by ambivalences and contrasts 

achieved by a combination of very different historical references such as 

Mycenaean architecture, empire architecture and the contemporary industrial 

architecture. The entrance portal displays associations to the Mycenaean lion 

portal. The original form is however slightly changed and the lions have been 

replaced by the three-headed Cerberos. The design of the portal is discussed in 

relation to the contemporary reception of the earlier stages of the classical 

antiquity. The associations to empire architecture consists for instance of the 

application of pilasters and decorations of the façade which in turn connects the 

Art Gallery to its specific environment. Furthermore the sculpture hall is 

discussed in view of its connections to the contemporary industrial architecture 

due to the industrialisation. The intriguing aspect here is of course the breach 

with more conventional ideas for an Art Gallery. One of the main characteristics 

of the Art Gallery is the abstracting presentation of different elements. Carl 

Bergsten managed to apply these historical references in a very creative and 

personal way. 
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Chapter 3 – The Government Offices/Kanslihuset  
During the 1920s plans were discussed for the building of new Government 

Offices at Mynttorget in the Old City of Stockholm. The initiative raised many 

questions due to the culturally and historically sensitive environment dominated 

by the Royal Palace and the old House of Parliament and whether to preserve an 

old portico from 1792. In 1921 the two architects Gustav Clason and Wolter 

Gahn won the architecture competition but the actual planning process dragged 

on into the 1930s and the building was not completed until 1937. One reason for 

this lengthy process was the fact that the issue of the new Government Offices 

was regarded as something more than just an architectural question. The issue 

had obvious political aspects since Sweden did not become a fullfledged 

parliamentary democracy until 1921. The different and sometimes conflicting 

considerations that entered into the debates about the new Government Offices 

can therefore best be described as a struggle between the ‘old’ and the ‘new’ 

regime.  

 

The chapter presents the planning process, the contribution to the competition 

and the completed building. The application of the historical references and their 

relations to the historical buildings in the immediate environment are analysed in 

some detail. The analysis further situates the practical and symbolic aspects of the 

building in the contemporary ‘struggle’ between the ‘old’ regime and its ‘liaison’ 

to the monarchy and the old civil service on the one hand and the newly 

established parliamentary democracy with popularly elected politicians.  

 

The Government Offices consist of a main building with a circular inner 

courtyard and two wings framing a rectangular courtyard. The portico from 1792, 

designed by Carl Fredrik Adelcrantz remained at its original place while it at the 

same time was integrated into the main façade of the new building. The most 

interesting part in architectural terms is however the façade facing the rectangular 

courtyard. 

 

The architecture of the building is analysed in great detail. Special attention is 

given to the changes between the propositions put forward in the contribution to 

the architecture competition and the finished building and to the above 

mentioned façade facing the retangular courtyard. The main focus is on the 

application of the historical references. As in the case of the Art Gallery the 

historical references are closely connected to the immediate environment. The 
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main means of communication with the environment is of course through the 

facades of the building. These relations between the actual building and the 

environment display a high degree of variation from a more conserving and 

subservient one to a more distant and contrasting one. While the original 

propositions in the contributions to the competition tended towards a more 

subservient and imitating position in relation to the environment, the completed 

building displays a more independent one.  

During the long planning and building process there were several 

proponents for the idea that the new Government Offices first and foremost 

ought to symbolize stability and continuation from both an architectural and a 

political aspect. In other words some of the proponents preferred a solution 

which would down-play the arrival of a new democratic political order. This 

break with the old regime was however made visible in some of the decorations.  

 

 

 

Chapter 4 – The Towers/Kungstornen    
In 1911 a new street, Kungsgatan, King’s Street, was constructed in the centre of 

Stockholm. During the planning of the buildings along the new street a young 

architect named Sven Wallander, inspired by the American skyscrapers, suggested 

the building of two towers on each side of the viaduct across the street. The 

suggestion was by no means uncontroversial and after a lengthy public debate the 

decision to build the Towers, Kungstornen, was made and they were completed 

in 1923 and 1925.  

 

The chapter describes the planning process of the Towers and their architecture, 

followed by an analysis of the historical references used for King’s Street and the 

Towers. The lively debate about the Towers is also presented, and the chapter 

ends with a contextualisation of the Towers into the wider European 

environment.  

 

The original suggestions by Wallander for the Towers were to a large extent 

implemented. The north Tower was designed by Wallander himself and the south 

Tower by Ivar Callmander and they were both built by industrial companies. 

Although the architectural design is rather similar for the two Towers there are 

certain differences in the facades and the top of the Towers. The most obvious 

feature of the north Tower is a portal designed as a small tower. The portal has 
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an unusual form that combines motives from both classical and baroque 

architecture. The south Tower is in turn fitted with guilded decorations and 

sculptures as well as many details of Chinese inspiration. Wallander wanted the 

Towers to be associated with the baroque “style”, and examples of that style can 

be found in details of the decorations. This effect is however achieved by very 

detailed realistic ‘representations’ rather than any abstractions in combination 

with hints of irony and exaggeration. The two rather modern Towers are 

complemented by miniature ones featuring the baroque style.  

The skyscraper as a special type of building was extensively debated by 

the architectural community at the time. The skyscraper as a symbol for 

modernity and technological progress was at the same time something of an 

oddity within an architectural trend concerned with historical references. When 

architects and representatives from government authorities debated the 

skyscraper their main perspective was city building at large – a perspective they 

shared with their German contemporaries. While the more general media debates 

were dominated by the original American example and visions of big cities, these 

issues were totally absent among the former groups.  

 

 

 

Concluding remarks 
The main ambition of this study has been to shed some light on how the 

architects used the classical historical references and the strategies, interpretations 

and attitudes that can be traced in their adaption within the larger framework of 

the contemporary modernising processes. 

 

Classicism and its traits was the dominating theme in the architects’ discussions. 

In the buildings under study there are however references to architectural forms 

from different periods like for instance the baroque period. The allusion to the 

Mycenaean lion portal in the Liljevalchs Art Gallery is however a solitary 

example. The actual choice of historical references seems to have been more or 

less influenced by the buildings’ environment. These three buildings display a 

great variety of historical references and there are examples of both the more 

imitating, subordinate attitude and the more independent and innovating one. 

The architecture of both Bergsten and Clason & Gahn was dominated by an 

abstracting and reducing attitude which was reflected in their interpretation of the 

historical references. Another recurring trait is the way that they applied more 
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concrete, almost ‘functional’ but contrasting aspects to these abstract creations. 

One example is the above mentioned way that they linked the buildings to their 

immediate environment – others the character and symbolism of the historical 

references, which also could be used to legitimate the building as such. The 

historical connections could also be used to demonstrate a clear stance to 

contemporary issues. All three buildings display some kind of statement in 

relation to the broader societal trends of the time. The growing industrialisation, 

the democratisation, the beginning of commercialism and popular culture were all 

part of the modernising processes which were reflected in the three buildings. 
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Tackord 
Det är många, både på arkitekturskolan KTH och utanför, som har bidragit till att 

detta arbete kunde påbörjas, genomföras och avslutas. På arkitekturskolan vill jag 

först och främst tacka min handledare professor Johan Mårtelius som 

uppmuntrade mig att söka till forskarutbildningen och som med stort tålamod var 

ett kontinuerligt stöd under arbetets gång. Med tacksamhet tänker jag på min 

biträdande handledare, Lena Villner, vars goda råd har följt mig ända till arbetets 

färdigställande. Jag tackar Anders Bergström för en ingående, noggrann 

granskning av det slutgiltiga manuset och för konstruktiva kommentarer. Särskilt 

tackar jag också Helena Mattsson för hennes engagemang i arbetets slutskede. 

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse tackar jag för att huvudsakligen ha 

finansierat detta arbete. Jag är vidare mycket glad att ha fått möjlighet att delta i 

kurser på Svenska Institutet i Rom och Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. 

Det var inte bara lärorika och inspirerande månader utan också en tid som jag 

kommer att bära med mig som ett mycket gott minne från doktorandtiden.  

 

Utanför skolan har vänner och familj varit ett oumbärligt stöd. En utmärkt 

introduktion till vetenskapligt skrivande har jag fått av Eva Haldén. Henne tackar 

jag för att hon med största generositet och tålamod har delat med sig av sina 

kunskaper. Saker och ting ter sig oftast annorlunda när man betraktar dem från 

håll. Så vill jag tacka min syster, Kaja von Campenhausen, för hennes realistiska 

och nyktra syn på mitt arbete. På nära håll är Sara Borgström en vän och 

problemlösare utan like som aldrig tvekade en sekund att bistå mig med kreativa 

lösningar och uppmuntran. Till henne och hennes familj vill jag rikta ett stort tack 

för att ha bidragit med så mycket glädje. Carolina Nordwall tackar jag för 

korrekturläsningen av det färdiga manuset. Sist men inte minst vill jag tacka mina 

föräldrar för deras osvikliga stöd. 
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