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 → Jag är ingen moralist, 
jag vill ge utrymme åt livet.

”Upp i vind!” Så löd mottot för Léonie Geisendorfs tävlings-
förslag till nytt Riksdagshus i Stockholms ström 1971. Uttrycket 
passar även bra för att beskriva Léonie Geisendorfs karriär som 
arkitekt: Yrkeskvinna, företagsledare och arkitekt – under mer 
än ett halvt sekel har hon styrt sin verksamhet med säker hand 
och rakt mot vindögat. Kompromisslös kallar hon sig själv. Men 
för att få igenom en vision från idé till byggnad krävs förstås 
både mod, medvetenhet och styrka. Det har Léonie Geisendorf 
sedan barnsben: ”Jag vill rita hus! Stora, stiliga, starka, stolta, 
vackra hus.”

När Léonie Geisendorf nu fyller 100 år 2014 är hon sannolikt 
den äldsta arkitekten i världen och en förebild för flera generatio-
ner svenska arkitekter. Tillsammans med sin man, schweizaren 
Charles-Edouard Geisendorf öppnade hon kontor i Stockholm 
1950. Arkitektkontoret uppmärksammades i slutet av 1950-talet 
för sin uttrycksfulla och omsorgsfulla hantering av obehandlad 

betong. Entréhallen i S:t Görans gymnasium (sid 28) är ett gott 
exempel liksom Villa Delin i Djursholm (sid 50). I båda fallen en 
stark tredimensionell rumsupplevelse och en särskild ljusföring 
som helt enkelt ger varma och soliga interiörer – av rå betong.

Mästerverket som kontoret arbetade med i 13 år, Katolska 
kyrkan i Kungsträdgården (sid 18), blev tyvärr aldrig byggt. Den 
omsorgsfullt skulpterade fasaden i betong möter gatan med en 
öppen portik i varierande höjder. Portiken silar stilfullt in ljuset 
från väster och ger lyster åt de ståtliga pelarna som bär upp 
kontorsvåningarna ovanför.

Man kan undra varför det inte blivit fler märkesbyggnader  
i Stockholms stad. Var Léonie Geisendorf för tuff, för odiploma-
tisk, gjorde hon sig omöjlig? Eller var det kanske så att Sverige 
vid tiden inte var moget för Léonie Geisendorfs uttrycksfulla 
arkitektur? o
Charlie GUllström

Ovan. Léonie Geisendorf i sin Karmann Ghia på veteranbilsrallyt på Gärdet 1990. 
foto charLie GuLL ström

intrO



stora, stiliga, starka och stolta – 
Léonie Geisendorf älskar hus. nyss 
fyllda 100 år fortsätter hon att 
kämpa för dem. 

Arkitekten Charlie gullström har 
besökt henne i paris och pratat om 
s:t görans gymnasiums ombyggnad, 
stockholms stadsbyggnad och ett 
salongsliv som inte längre finns.

Vänster. Léonie Geisendorf med en modell 
av S:t Görans gymnasium. den ännu 
obyggda samlingssalen syns till vänster 
i anslutning till det höga huset. foto från 
Svd 27/9 1957.
foto HErMan ronninGE
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hennes kropp nu inte längre orkar har huvudsätet flyttats till 
sov rummet som vetter mot gården. Om fönstren är öppna så hör 
hon bruset på Rue du Four. Lite på avstånd, men hon minns väl 
hur det är där nere.

* * *

Den förestående ombyggnaden av S:t Görans gymnasium, 
före detta Yrkesskolan för huslig utbildning och sömnad från 
1961, håller Léonie Geisendorf vaken om nätterna. Svenska  
Bostäder har förvärvat fastigheten och planerar att bygga om  
till studentbostäder. Léonie är inte alls övertygad av Söder
gruppens projekt, som bland annat föreslår en ny entré rakt 
genom musiksalen. 

– Anläggningen är helt amputerad nu. Och lägenheterna är  
så små, verkligen trista. Förmodligen blir de också dyra. 

Rivningsarbetet sammanfaller med Léonies 100årsdag. För 
henne gäller fortfarande att övertyga alla parter om ett bättre 
projekt. Vad gäller argumentation får hon oftast omgivningen 
med sig. Men nu är hon sängliggande och långt bort. Det är  
en utmaning.

– Berätta för Gezelius att vi har färdiga 
ritningar för utbyggnad av anläggningen mot 
gården, alltså samlingssalen som skulle uppfö
ras som etapp två. Den är färdigprojekterad och 

På tredje våningen på Rue du Four har Léonie Geisendorf un
der flera decennier haft sin parisiska utpost. Den ligger ett sten
kast från Boulevard SaintGermain och barerna där det en gång 
begav sig: Les Deux Magots, Café de Flore och Brasserie Lipp. 

Léonie Geisendorf, med full koll på stadslivet nedanför. Nu 
bär inte benen längre. Synen är också sämre, men i övrigt är det 
fortfarande samma klipska och snabba Léonie som alltid minns 
fler detaljer än jag om det mesta. Léonie Geisendorf är arkitekt 
och har ingen ålder – hon har länge lyckats undanröja alla fakta 
kring födelseåret. Vore det inte för det stundande jubileet, skulle 
det fortfarande vara svårt att ta reda på vad många länge undrat: 
född Léonie Kaplan, Warszawa 8 april 1914. 

Som fransktalande arkitektstudent i kosmopolitiska Schweiz 
på 1930talet, som dessutom brann för Le Corbusiers arkitektur 
– det är inte konstigt att Léonie och vännerna lärde känna Paris. 
Hon har beskrivit hur de brukade hoppa på nattåget från Zürich 
för att under en dag sluka allt nytt i stadens utbud. 

Léonies lägenhet i Paris har alltid varit sparsamt möblerad. 
Den är ombyggd från en stor tvåa till en trea  och en svängd 
vägg formar en liten matsalsdel i det stora vardagsrummet, som 
har tre stora fönster mot Rue du Four. Här satt Léonie oftast vid 
ett runt bord närmast fönstret, skrev, läste och planerade resor. 

Efter ett besök i Paris för drygt fyra år sedan blev hon helt 
enkelt kvar. Paris betyder mycket. Pulsen utanför, klimatet 
och möjligheten att få kvalificerad omvårdnad i hemmet. När 

Ovan. Modellen av samlingssalen som aldrig byggdes står fortfarande  
på Léonie Geisendorfs kontor på Engelbrektsgatan i Stockholm.
SaMtLiGa fotoGr afiEr fr ån EnGELbrEk tSGatan av Mat ti  öStLinG
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Nedan vänster. Léonie Geisen-
dorf och kung Gustav vi adolf 
vid invigningen av S:t Görans 
gymnasium 1960.
Nedan höger. Léonie Geisendorfs 
visitkort.

Nederst. Léonie Geisendorf 
med skulptören bertil berggren-
askenström, under arbetet med 
hans väggrelief Järndramatik 
på S:t Görans gymnasium.
foto LEnnart MiLdE
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– Jag var kanske inte lika intresserad av amerikanerna. Men 
Louis Kahn besökte mig på kontoret en gång, när Arkitektur
museet visade en fotoutställning om hans arbeten. Det finns ett 
foto på anslagstavlan där han och Ralph står och snackar.

* * *

L o CE Geisendorf Arkitektkontor ligger på Engelbrekts gatan 
25 vid Humlegården, ett stenkast från Arkitekturskolan. Konto
ret skulle kunna fungera som 
museum, som ett av få kvar
varande exempel på analoga 
arkitektkontor. Sju klassiska 
ritbord i trä med Tlinjaler och 
Caran d’Achepennor i full 
beredskap, färgglada hyllväggar 
med pärmar från projekten och 
tillhörande produktkataloger, 
ritningshurtsar belamrade med 
modeller och presentations
planscher. Samma stillhet som 
i en teatersalong, efter att alla har gått därifrån. Spåren från en 
svunnen arkitektur epok i Stockholm är påtagliga. 

Det finns skisser på stadsbyggnadsprojekt som skulle för
ändrat Stockholm i grunden, om de bara hade uppförts. Många 
sena nätter har det slitits över ritningar och detaljer och bråkats 
med medarbetare. Många fester efter segrar och sena middagar 
på Restaurang Cattelin har det också blivit. Det har klinkats 
piano och tecknats kroki med vännerna. Här odlades ett slags 
salongs kultur, i umgänget med kollegerna som 
en efter en lämnat stafetten: Anders Tengbom, 
Peter Celsing, Holger Blom, Ralph Erskine, Bengt 
Lindroos och många fler. Léonie Geisendorf är 
fortfarande med. 

alla ritningarna ligger på kontoret i hurtsen närmast biblioteket. 
Modellen står på spiselfronten. 

Staffan Gezelius, ansvarig arkitekt på Södergruppen, har  
ännu ingen aning om hur mycket oro som projektet uppbådat  
på Rue du Four.

Man skulle kunna argumentera för att det är roligt att det 
blir studentbostäder i en byggnad som tidigare alltid varit full 
av liv. En ombyggnad till kontor skulle ha varit förödande. Nu 
blir entréhallen fortsatt en central plats för möten bland unga 
människor, och nästintill publik. En försiktig restaurering skulle 
framhäva interiörens lyskraft, igen. Byggnaden har nu stått  
tom i åtta år och förstörelsens spår är omfattande. Möbler och 
inredning har blivit stulna ur förråden. Hemvårdsrummen,  
omsorgsfullt inredda av Léonie Geisendorf och Thea Leonard, 
med skandinavisk design från 1950talet, finns inte längre. Men  
tänk om vi snart igen kunde få sitta i entréhallen och fika,  
blicka upp mot samspelet mellan ljus och betong. 

Léonie Geisendorf menar att det som nu ritats täpper till an
läggningen och att det är en dålig idé att förlägga bostadslägen
heter i Stockholm precis i marknivå. "Anläggning" är ett ord som 
i Léonie Geisendorfs mun låter mycket vackert, men som inte 
används så ofta i dag, åtminstone inte i positiv bemärkelse. 

Med tanke på tidens samhälleliga behov och strukturalis
men som följde är det förstås inte så konstigt att arkitekterna 
under 1950 och 60talen fick intresse för stora program. Léonie 
Geisendorf har noga dokumenterat alla resor i skissböcker och 
fotopärmar. Där redovisas fantastiska och stora anläggningar, 
allt från Brasilia, Kina och Nordafrika.

– Alla resorna till Union Internationale des Architectes kongres
ser runt om i världen var fantastiska. Jag tror inte jag missade 
en enda. Kuba var otroligt. Himlen var helt rosa när vi landade 
och jag minns så tydligt hur Fidel Castro tog emot oss alla. Han 
pratade om behovet av sunda, hälsosamma bostäder; behagliga, 
billiga, bra. Det blev en viktig diskussion under resan.

Nedan vänster. resan till  
kuba 1963. Skiss från hotellet  
i Havanna.

Nedan höger. teckning från 
mötet med fidel Castro, 1963. 

 → Jag minns så tydligt hur 

Fidel Castro tog emot 

oss alla. Han pratade 

om behovet av sunda, 

hälsosamma bostäder.
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Överst. ralph Erskine och den 
amerikanske arkitekten Louis 
kahn på Engelbrektsgatan 1966 
då kahns verk uppmärksam-
mades på arkitekturmuseet.

Överst. Léonie Geisendorf på 
Engelbrektsgatan.
Nederst. teckning, ”till Lola 
från Peter Celsing”. 

mitten. Souvenir från restau-
rang Cattelin, som Léonie 
Geisendorf och vännerna gärna 
besökte.
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– Ja, det hände så mycket i Stockholm på den tiden och vi hade 
ett kul umgänge vi arkitekter, mitt i all debatt.

Berätta om restaurangen du ritade, Rôtisserie Brunkeberg på 
Drottninggatan i Stockholm.

– Det nya med den var ju att det skulle vara lite informellt 
som ett brasseri, det fanns inte så många sådana krogar i Stock
holm på den tiden, där man kunde sitta vid en disk och äta, 
comptoirservering som i Paris. Det var som en öppen grill där 
man kunde se hur fågel och kött halstrades över en öppen eld. 
Det var något nytt med både cocktailbar och vinstuga i källaren. 
Det var rätt enkelt, som ett öppet rum, färgsatt i rött och svart. 
Mycket speglar, glas och puts. Ett roligt under tak. Jag minns inte 
varför den revs. Det var synd, men den lönade sig kanske inte. 

* * *

Jag hittar ritningarna för den aldrig utförda samlingssalen 
på S:t Görans gymnasium. De ligger där de ska på Léonie Gei
sendorfs kontor. Modellen likaså. Allt är i fullständig ordning: 
formgjutnings ritningarna och entréhallens trappa i skala 1:1. 
Det Léonie Geisendorf nu föreslår är att den extra byggrätt som 
erhölls för projektets andra etapp inte borde utnyttjas för stu
dentbostäder, utan för den lilla samlingssalen, färdigritad 1962: 

– Kompositionen för hela anläggningen rinner ut där, det är 
en point d’orgue, som i ett pianostycke. Samlingssalen behövs för 
kompositionen som helhet, säger Léonie Geisendorf.

Jag är förstås redan övertygad. Jag fotograferar och mejlar till 
Svenska Bostäder. 

I ritningslådorna ligger också alla arbetsritningarna till 
Katolska kyrkan på Kungsträdgårdsgatan. De många och 
välgjorda gipsmodellerna från fa
sadstudierna står överallt på kon
toret. Det är en fasad som lyfter 
de omgivande fastigheterna, och 
gatan som helhet, på ett mycket 
kraftfullt sätt. Den som känner 
kvalitetskraven Léonie Geisendorf 
ställer på betongens utförande vet 
att fasaden skulle blivit oerhört 
elegant. Höjdförhållandet till övriga fastigheter längs Kungs
trädgårdsgatan var särskilt viktigt och föranledde en utdragen 
diskussion med Stadsbyggnadskontoret. 

Fasadkompositionen med de höga betongpe
larna fi ltrerar försiktigt in ljuset och gatulivet 
från Kungsträdgården, in i kyrkorummet. 

Uppdraget för S:ta Eugenia katolska försam

Nedan. Léonie Geisendorf med 
icke namngivna herrar på resa 
genom Sverige.

 → Det var rätt enkelt, som 

ett öppet rum, färgsatt 

i rött och svart.

Vänster nederst. om rôtisserie 
brunke berg på drottninggatan 
i Stock holm. restaurangen rita-
des av Léonie Geisendorf 1965–66. 
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Höger. Modell av den kyrka 
som skulle ha byggts av S:ta 
Eugenia katolska församling 
i kungsträdgården.

Nedan höger. Léonie Geisendorfs 
internationella körkort.

 → Fasadkompositionen med 

de höga betongpelarna 

filtrerar försiktigt in 

ljuset och gatulivet från 

kungsträdgården.

ling påbörjades redan 1963 tillsammans med arkitekten Holger 
Blom, och arbetet pågick under hela 13 år. När man tittar på mo
dellfotona i dag är det lätt att känna igen sig i entréhallen från 
S:t Göran, som beskrevs i imponerade ordalag som ”en främman
de fågel” på den svenska arkitekturscenen. Jag tänker att just 
S:t Göran måste varit en utmärkt referens inför arbetet att över
tyga uppdragsgivare, tjänstemän och politiker om ett så pass 
kontroversiellt stadsbyggnadsförslag mitt i Stockholms inner
stad. Men det var kanske inte där den egentliga utmaningen låg.

På kontoret fi nns ett kort 
från Sven Markelius där han 
önskar henne välförtjänt fram
gång med nya kyrkan.

Var det någon som trodde att 
katolska kyrkan inte skulle bli av?

– Nej, jag tror inte det. Vi var 
nog väldigt övertygade själva.

att förklara varför projektet 
till Katolska kyrkan aldrig blev 
utfört är svårt. Oavsett vilken 
förklaringen är, är det sorgligt 
både ur ett privat och publikt 

arkitekturperspektiv. Helt säkert skulle kyrkan ha räknats till 
svensk arkitekturkanon, och naturligtvis hade L o CE Geisendorf 
Arkitektkontor fått många andra prestigeuppdrag som följd. 

Bygglovet erhölls 1967 och under senhösten 1970 var kyrkan 
färdigprojekterad. 1970 var också valår och 
dessutom var Sveriges ekonomi rejält överhet
tad, priserna steg snabbt och bytesbalansen 
visade ett stort underskott. Socialdemokraterna 
gick till val med ett löfte att bekämpa infl atio

nen med en fast ekonomisk politik i stället för skattehöjningar. 
I valet fi ck Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunis
terna gemensam majoritet – men några veckor därefter höjdes 
nästan alla indirekta skatter trots allt. Finansminister Gunnar 
Sträng arbetade fram en ny skatteskala och lät samtidigt införa 
en 25procentig investeringsskatt vilket kom att drabba S:ta Eu
genia församling. Det förestående byggprojektet försenades och 
som alternativ diskuterades ett mindre ombyggnadsprojekt. 
I ritningslådorna fi nns bevarandeförslaget som Léonie Geisen
dorf presenterade 1973 och som huvudsakligen bibehåller 
befi ntliga byggnader, och skapar ett kyrkorum innanför fasaden 
genom en bearbetning av det tidigare projektet. 1975, som var 
Europarådets Byggnadsvårdsår, blev det klart att nybyggnadspro
jektet inte skulle genomföras. Församlingen anlitade i stället 
en dansk arkitekt, Jørgen Kjærgaard, för ombyggnadsprojektet.

– Det fi nns ingen enkel orsak till att Katolska kyrkan inte 
byggdes. Beroende på vem man frågar får man olika svar. Jag tror 
kanske några tyckte att jag hade intrigerat för mycket i slutet. 
Men prästen är död nu, så han kan inte förklara. Alva Myrdal 
tyckte vi skulle fl ytta allt till S:t Jacobs kyrka. Det ville inte jag, 
säger Léonie Geisendorf.

Efter 13 års arkitektarbete var slaget om Katolska kyrkan 
vid Kungsträdgården alltså över. När det gäller byggnadsvårds
diskussionen måste Almstriden 1971 också ha vägt in, det var ju 
precis utanför, och handlade om allmänhetens oro inför föränd
ringar av Stockholms stadsbild. Planeringen inför Norrmalms
regleringen intensifi erades och väckte stor debatt i media. 

Léonie minns inte att Almstriden särskilt skulle ha påverkat 
projektet – men så var hon själv i högsta grad engagerad i ett 
antal omvälvande stadsbyggnadsprojekt under samma period. 
Till exempel EGTgruppens Corsoprojekt (1965–67), ett fl anör

Nedan vänster. brev från vännen 
och arkitekten Sven Markelius.
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 → Ju mexxxx

stråk från Sergels torg till Gustaf Adolfs torg; och den föreslagna 
nybyggnaden i tävlingen om riksdagshuset, som hon placerar 
mitt i Strömmen (”Upp i Vind”, 1971), där hon verkligen visar vad 
hon vill med sin arkitektur för Stockholm. Ännu ett exempel 
på en främmande fågel i Stockholm. Och ännu ett projekt, som 
fortfarande känns aktuellt i dag. 

I prydliga pärmar på kontoret finns mängder av tidningsklipp 
som belyser omdaningen av city och de kontroversiella förslag 
som vägdes mot varandra. Arkitekterna var i hetluften och inte 
minst fick EGTgruppen (tävlingssamarbetet mellan Erskine, 
Geisendorf och Tengbom) försvara sig gentemot Peter Celsings 
vinnande projekt i den allmänna idétävlingen om Sergels torg. 
Medan Celsings projekt följde 1962 års Cityplan, så avvek EGT
gruppens tävlingsförslag helt från denna, men köptes in för 
vidare bearbetning. 

Med sitt förslag Corso argumenterade EGTgruppen för ett 
sammanhängande gångstråk i Sveavägens förlängning, det 
vill säga även söder om Sergels torg, medan Cityplanen – och 
Celsings Kulturhus – satte ett klart stopp vid Sergels torg.

Debatten som följde i media spelade antagligen stor roll för 
utfallet: Celsings kulturhus byggdes men det är värt att notera 
att Cityplanen faktiskt sedan fick en bearbetning till förmån  
för fotgängarnas trafiksituation. Corsoprojektet har trots allt 

satt sina spår. I ljuset av tiden som gått är det inte svårt att se 
att den lilla, sylvassa, snabba och klipska arkitekten Léonie 
Geisendorf ibland framställs som en katt bland hermelinerna. 
Några andra kvinnor än hon är svåra att skönja på den svenska 
stadsbyggnadsscenen vid den här tiden. Kanske sågs hon som 
före trädare för något nytt, lite utländskt, äventyrligt och farligt, 
medan Peter Celsing som professor vid KTH hade en annan slags 
auktoritet i sin framtoning. Självklart säger valet av arkitekt,  
och projekt, en hel del om tidsandan. 

1967 var alla beslut fattade. Borgarrådet Yngve Larsson som 
inledningsvis stöttade EGTgruppen hade bytt sida vilket var 
avgörande. Debatten i Svenska Dagbladet leddes av Gotthard 
Johansson, följd av Ulf Hård av Segerstad och i Dagens Nyheter 
skrev Eva von Zweigbergk, signaturen Colomba. Hon var mer 
positiv och en av dem som ofta lyfte fram Léonie Geisendorf  
i debatten.

Léonie Geisendorf har alltid vetat att hon skulle bli arki
tekt. Hon hade en tydlig vision av arkitektyrket 
redan som barn. 

– Jag ville bygga hus! Stora, stiliga, starka, 
stolta, vackra hus. Vackra hus höjer ju ens 
sensibilitet. Man upplever att man blir mer 
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skärpt, när man upplever ett vackert hus. Lika mycket som man 
bli glad av att titta på konst, men det är vi mera vana vid. Folk är 
uppfostrade att titta på målningar  och skulpturer, det är svårare 
med hus. En arkitekt tar ju oerhörda risker, det är ju hemskt 
att tycka att man har förstört en miljö. Drivkraften är ju att 
förbättra och försköna. 

Har det faktum att du är kvinna spelat roll för att du byggt mindre?
– Det vet jag inte, det kan ju hända. Jag sade ju att jag var 

omedgörlig och gjorde mig omöjlig kanske, inte diplomatisk, 
det kanske är ett kvinnligt drag, att prompt vilja genomföra 
någonting?

Léonie har återgett sina erfarenheter från den 40 meter långa 
korridor som utgjorde Le Corbusiers kontor på 35, Rue de Sèvres, 
i många sammanhang. Hon kan fortfarande berätta om � era 
skojiga ögonblick.

– Den svarta katten, den satt där alltid på 
mitt bord när Corbu kom till kontoret vid halv-
tvåtiden. Jag såg alltid till att vara där när han 
kom, men han var nog lite sur för att katten 
gillade mig. Han blev också lite sur när katten 

klev omkring i kolhögen, som användes för uppvärmning, och 
sen lämnade tassavtryck på ritningarna.

Bland annat hjälpte hon till att färdigställa Le Pavillon des 
Temps Nouveaux inför den stora världsutställningen i Paris 1937. 
När hon sedan själv besökte utställningen var hon en av många 
unga arkitekter som beundrade det svenska bidraget.

– Sven Ivar Linds hus var klart som ett facit. Jag tjusades av 
dess asketiska renhet, av den arkitektoniska gestaltningen, som 
byggde enbart på rumsupplevelse, ett sätt att skapa som är obun-
det av tid, stilart eller formspråk. I Stockholm sökte jag plats 
hos Lind och stannade på hans kontor några år. Kriget kom med 
dåliga tider, men jag lyckades hålla mig kvar på olika kontor, och 
min man kom från Schweiz, befriad från sin beredskapstjänst. 
De � esta unga utländska arkitekterna reste hem under eller 
strax efter kriget. Vi stannade.

Léonie Geisendorf kom till Sverige sommaren 1938, körandes 
i en Bugatti. Det var många arkitekter som sökte sig till Sverige 
under krigsåren. Den nära vännen Ralph Erskine, årsbarn med 
Léonie Geisendorf, kom samtidigt. I Sverige fanns vid den här 

Höger. Léonie Geisendorf 
och Dick Lindberg på Engel-
brektsgatan, vid en modell 
av Katolska kyrkan.

Nedan. Det skrevs en hel del 
artiklar om Léonie Geisendorf 
och hennes arkitektur under 

1960- och 70-talens diskussioner 
om Stockholm. 
Nederst. Porträttfoto. 
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Våren 1966 började jag jobba hos Léonie Geisendorf på 
Engelbrektsgatan i Stockholm. Anledningen att man söker sig 
till ett så pass krävande kontor som Léonies är att man känner 
behov av att för en period gå i lära hos en briljant person. Kanske 
också för att få en direktkontakt med vårt europeiska arv. 

Léonies projekt till kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm 
hade publicerats några gånger och här fanns vad jag sökte. En 
känsloladdad expressiv arkitektur i ett disciplinerat och harmo
niskt utförande kombinerat med ett materialval som tog fasta 
på det enkla och naturliga. 

Bara några timmar efter anställningsintervjun satt jag och 
svettades över tidiga skisser och ritningar. I tre år arbetade jag 
med kyrkan tills dåvarande fi nansminister Sträng lade locket 
på ett av denna tids viktigaste projekt i Stockholm. 

Jag trivdes hos Léonie. Jag kände mig i ”fas” med den 
intensiva, kreativa process som föregick varje arkitektoniskt 
ställningstagande i projekteringen. Jag fi ck lära mig vad skiss
ning innebär: en ofta genial men vag första idé från Léonies 
hand förädlades genom en oändlig serie av papper på papper för 
att – då tanken grott och fått form – återvända till ursprungs
idén och börja om processen igen tills slutskissen ”satt där”, 
omsorgsfull, själfull och glasklar. Resultatet låg på bordet – 
timmen var ofta mycket sen – och hela rummet stod som 
i ”en sky” av skisspapper och blyerts. 

kyrkan inte bara skissades – den skulpterades fram i en 
serie av modeller. Vissa modeller skildrade helheten, det vill 
säga spelet mellan ut och insida.

Invändigt arbetades med detaljerade modeller för studie av 
rumsförhållanden, ljusstämningar och materialstrukturer. 
Den gjutna, formade betongen i sin nakna och kärva gestalt var 
huvudtema i kyrkans materialbehandling.

De arkitektoniska intentionerna in och utvändigt underströks 
av golvlandskapets ofta dramatiska lutning och detaljbehandling.

Den asymmetriska kompositionen balanserades av skulpturala 
element i fasad och i rummen. Pelarnas placering i portiken, 
bågen utanför kyrkporten, tabernaklets slanka resning och 
försänkningen kring dopfunten – alla är kraftfulla detaljer som 
bildar en självklar del av helheten. 

Var man inte i fas med Léonie, var det lika bra att söka något 
annat arbete. Desto härligare var det när nya entusiaster kom 
som smälte in i arbetsrytmen. Under vissa besjälade perioder när 
alla parametrar stämde så skapades också den mest spännande 
arkitekturen. Då kom belöningen för alla sena kvällar och nätter.

Det hände att jag ibland knappt lämnade kontoret på en 
vecka då någon internationell tävling skulle avslutas. En ung 
familj hade beställt ett ”brutalt” (uttrycksfullt) betonghus vid 
Strandvägen i Djursholm. Det blev ofta föremål för arkitektur
diskussioner under sena kvällar och var välbehövliga avbrott 
i ”katedralbyggandet”. Då Léonie var trött kunde hon ibland 
bli lika fnissig som en skolfl icka. 

Ledighet ingår inte alltid i Léonies vokabulär. Menings
skiljaktigheterna slutade ibland med att Léonie försvann genom 
rumsfi len utmed Engelbrektsgatan alltmedan dörrarna for igen 
längre och längre bort i fjärran där den privata lägenheten till 
sist satte stopp. Någon timme senare öppnades dörrarna en efter 
en – och Léonie dök upp med en stor fl aska champagne och 
vargsmil. Och problemet var löst (om jag fi ck ledigt eller inte, 
minns jag inte längre)!

Jag har aldrig sett Léonie så i sitt esse som under striden om 
EGTplanen i Stockholm. Den efterföljande debatten om Stock
holms centrum blev framförallt en politisk kamp i olika media 
där Peter Celsing till slut vann.

Fortfarande saknas en expressiv äkta ”Lola” 
i Stockholms innerstad – ja inte bara där. o
DiCk LiNDBErG är arkiTEkT.

Att gå i lära på 
Engelbrektsgatan 25

m E r  O m
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Leonard som bland annat  
ritade flera möbler. Mattor av 
Ulla Percy-Schumacher.
foto SUnE SUndaHL

Överst. villa ranängen i djurs-   
holm från 1951. Léonie Geisen-
dorfs första utförda projekt. 
Landskapsarkitekt Sylvia Gibson 

gestaltade trädgården. På bilden 
beställaren titti Leyton.
Nederst. inredningen i villa 
ranängen utfördes i samarbete 
med inredningsarkitekt thea
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 → Över huvud lade vi ner mycket 

omsorg på den här bostaden. 

Titti var en fantastisk 

uppdragsgivare med mycket 

tydliga funktionella behov.

Nedan. Villa Ranängen i Djurs-   
holm. Foto från 2014.
Foto mik ael ol sson

tiden, till skillnad från i övriga Europa, ett politiskt och socialt 
klimat som gav möjlighet att koncentrera sig på arkitekturen. 

Tillsammans med maken Charles-Edouard Geisendorf star-
tade hon egen arkitektverksamhet 1950. De var framgångsrika  
i några tävlingar men det första egentliga uppdraget var en villa 
i Ranängen i Djursholm för en polioskadad kvinna, Titti Leyton. 
Villan stod klar 1951 och är minutiöst präglad av de speciella 
krav som sjukdomen ställde på bostaden. Byggnaden är i ett plan 
med öppna rumssammanhang och utblickar åt alla håll. Alla 
bostadsrum har direkta utgångar mot trädgården som utfor-
mats av landskapsarkitekt Sylvia Gibson. Inredningen utfördes 
i samarbete med Thea Leonard, som senare även medverkade 
i projek teringen av S:t Görans gymnasium. Villans inredning 
var mycket modern, med fondväggar i ljusa lätta kompositioner, 
smalspårig panel av furu i taket och ett flackt betongskal som en 
samlande kupol över vardagsrummet. Titti Leyton hade en helt 
unik inredning med möbler av Josef Frank och mattor av Ulla 
Percy-Schumacher. När Léonie Geisendorf påminns om detta 
talar hon om hur värdefullt det är för helheten, när man får ett 
bra samarbete mellan olika formgivare.

– Jag minns så väl den öppna spisen. Den ritade jag själv och 
tycker den blev så vacker. Det välvda taket har du väl sett? Det 
blev också mycket bra. Över huvud taget lade vi ner mycket om-
sorg på den här bostaden. Titti var en fantastisk uppdragsgivare 
med mycket tydliga funktionella behov förstås. Hon fick polio  

i unga år och vistades mycket i hemmet och den egna trädgården.
Från 1957 vilade ansvaret för kontoret i Stockholm på Léonie, 

efter att Charles-Edouard Geisendorf tillträtt en professur på 
ETH i Zürich och öppnat en filial där. Dessförinnan hann de 
genomföra en rad inred-
nings- och ombyggnads-
uppdrag tillsammans, 
till exempel för Nordisk 
Resebureau vid Sture-
plan och för Swissair på 
Strandvägen. Parallellt 
tävlade kontoret flitigt.

Charles-Edouard 
Geisendorf deltog i en 
utredning om radhusbyg-
gande som professor Nils 
Ahrbom ledde på KTH. Ett 
uppdrag i Bagarmossen 
följde och kontoret sysselsattes 1953–56 med 114 hyresbostäder 
grupperade kring fyra gårdsbildningar på en tallbevuxen höjd  
i närheten av Skogskyrkogården. Mellan 1966 och 1970 arbetade 
Léonie med villan på Strandvägen i Djursholm. 
En ung läkarfamilj önskade ett hus i betong 
och mer än 100 kvm skulle de inte ha råd med. 
Huset är inpassat på en smal tomt vid strand-
kanten. Från sjösidan ser vi rakt igenom den 

»
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Än är det inte dags att ge upp. Léonie Geisendorf anser att 
utställningen på Arkitektur och Designcentrum bör flyttas 
till S:t Göran. Det är det enda rätta, menar hon, för att rädda 
byggnaden.

– Det är huset som behöver ställas ut, inte jag. Entréhallen 
finns ju där redo för utställning. Det är viktigt, tycker inte du det?

På Södergruppen har arkitekt Gabriel Herdevall tillsammans 
med Staffan Gezelius arbetat med S:t Göran i snart två år. Gabriel 
tycker att huset är fantastiskt. Han beundrar Léonie Geisendorf 
och erbjuder att förklara och försvara projektets kvaliteter för 
henne vid en planerad resa till Paris i början av februari. Léonie 
Geisendorf är villig att träffa honom. Besöket går bra, båda parter 
har haft behållning av samtalet. Léonie låter avslappnad och Gab
riel berättar att lite av den svidande kritiken förstås gick in.

Gabriel vill gärna utreda möjligheten att uppföra samlings
salen, förutsatt att Svenska Bostäder är villiga att låta några 
studentlägenheter utgå. Han har tagit upp frågan på ett projek
teringsmöte. Léonie blir glad när jag berättar för henne. 

– Du får bjuda dem till kontoret allihop, visa dem. Argu
menten att framföra är att det är samma situation som med 
gymnastiksalen, samlingssalen blir en resurs för de boende om 
den finns. Speciellt vid ”entrétorget”, Södergruppen har hittat 
på det uttrycket, inte jag. Det är inget torg. På torg säljer man 
grönsaker. Det är själva upplägget på S:t Göran, kompositionen 

tvåvåningshöga hallen ut mot trädgården på andra sidan. Där 
står den stora asken som huset ställt sig invid. Till bottenvåning
en förlades läkarmottagningen och köket runt hallen. Sovrum
men en trappa upp. På kvällen lyses huset upp från väster och 
blir en lykta. Betongen fångar ljusets skiftningar och följer solens 
rörelse. 

Från 1970 och en bit in på 1980talet arbetade kontoret, som 
de flesta andra arkitektkontor i Stockholm, med uppdrag som 
fördelades av Byggnadsstyrelsen. Det var utredningsuppdrag 
och parallella uppdrag för domstolsväsendet, försvaret, museer 
och utbildningsinstitutioner. Ibland var man lyckosam och fick 
projektera och bygga, ibland inte.

* * *

Det har gått några veckor och jag talar med Léonie Geisen
dorf i telefon. Mycket snart landar vi i ombyggnadsprojektet av 
S:t Görans gymnasium.

Vid det här laget har Svenska Bostäder förklarat att de vill 
utnyttja byggrätten för studentbostäder och inte för att uppföra 

samlingssalen: ”Vårt uppdrag är att med stor 
respekt och hänsyn till de befintliga kvalité
erna omvandla huset till studentboende vilket 
sker i nära samarbete med staden, länsstyrelsen 
och våra arkitekter på Södergruppen.”

Ovan. anslagstavla på Léonie Geisendorfs arkitektkontor på Engel-
brektsgatan i Stockholm. Här finns det mesta fortfarande bevarat.

* l É o n i e
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behövdes, till exempel när det skulle ritas ett litet hus för Léonies 
barnbarn på en brant sjötomt på Dalarö, där Léonie Geisendorf 
själv haft ett enkelt fritidshus i många år. Det var det allra sista 
uppdraget, och skissarbetet pågick från och till 2005–07. 

Léonie Geisendorf och Bengt Lindroos satt och skissade till
sammans på sängkanten på Sophiahemmet, eftersom hon blev 
kvar där en tid. Léonies tidigare skisser för tomten var redan 
kvadratiska, på ett sätt som påminde om Bengts manér, så det 
var kanske både lätt och roligt för dem att knåda ut planen till
sammans. Tyvärr byggdes huset aldrig då det i stället beslutades 
att tomten skulle säljas.

Det är vår i Paris. Utanför lägenheten, på Rue du Four, varvas 
flanörer och turister med snabbklackade parisiskor och gatu
musikanter. Tjutande sirener hörs i bakgrunden. Den varma 
luften är fuktig och vid metrons mynning vid Mabillon blir den 
bekanta blandningen av tobak och avgaser särskilt uppenbar. 

Ett galler från underjorden påminner om det minst lika inten
siva stråket under mark. Flera metrolinjer korsar varandra. Och 
precis här skär Boulevard St Germain med sina breda trottoarer 
genom den äldre stadsmassan och bildar de 
spetsiga hörn och små platser som är så typiska 
för Paris. o
CHarLiE GuLLSTrÖm är TEkN Dr OCH arkiTEkT. 

VErkSam SOm FOrSk arE OCH Lär arE ViD kTH. 

som helhet, som är stilig. Här ska samlingssalen ligga som en 
point d’orgue för hela anläggningen, man ser det när man tittar 
på modellen. Hur är det med modellen, behöver den renoveras? 

– Förr i tiden när lagen var strong, då fick man inte bygga så 
nära marken, det skulle vara minst 80 centimeter över marken för 
att bygga. Nu står de där med fötterna i marken, deras bostäder 
står och doppar fötter i marken. Det inte hälsosamt, det blir inte 
bra, billiga och behagliga bostäder… men jag kanske ska hålla tyst?

* * *

arkitekt Léonie Geisendorf är upprymd av diskussionerna. 
Hon gnolar en stund på den trudelutt vi ofta återkommer till  
i samtalen, en studentsång på latin. Tillsammans försöker vi 
minnas hur texten lyder:

Gaudeamus igitur, 
Juvenes dum sumus; 
Post jucundam juventutem, 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus!

Alldeles nära, på armlängds avstånd vid sängkanten, står kuvertet 
med födelsedagshälsningen från arkitekten Bengt Lindroos från 
april 2010. Det är en rolig bild med texten: ”Bengt släpper upp två 
ballonger och en drake till din ära”. Bengt Lindroos och Léonie 
Geisendorf stod varandra mycket nära. Även han ryckte in då det 

Ovan. På Engelbrektsgatan finns fortfarande tydliga spår, både av  
Léonie Geisendorfs arkitektur och krokikvällarna med vännerna.
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mästerverket som   borde ha byggts
kungsträdgårdens puls anas i det monumentala och vackra 
kyrkorummet i betong. Dagsljuset silas in genom portiken 
och lyser upp de höga pelarna. katolska kyrkan skulle, om 
den blivit av, varit en av landets stiligaste.
Förslag till katolsk kyrka, stockholm · léonie Geisendorf

ProJekt
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kommentar t o m a s  l a u r i

Hur ska man bygga mitt inne i en stad som redan kan  
betraktas som färdig? Ibland kan det tyckas som om det bara 
finns två modeller för det i Sverige. Ena modellen kan kallas för 
ikonvägen. Den fick en renässans med Frank Gehrys Guggen-
heim i Bilbao (1997). Nybygget ska vara ett tydligt tillskott, så  
att det är lätt att skilja på nu och då. Inte sällan sker det med 
kravet om en absolut unicitet. Som om det var frågan om en 
världshändelse. 

Den andra modellen kan den engelske arkitekten Tony Fretton 
exemplifiera. Hus som smälter in, och kameleontiskt assimilerar 
omgivningen. Att leta efter House and Studio for Brad Lachore 
(2007) i London är ett litet detektivarbete. Närmast skarvlöst 
samsas det nya och det gamla. Bara rena murfogar avslöjar huset. 

Det går inte direkt att säga att det ena eller det andra är att 
föredra. Det är inte heller lätt att hävda att den ena modellen 
passar bättre här än där i svenska städer. Alltför ofta kommer en 
stads årsringar upp som argument, och med det den inskränkta 
tanken att det som är väldigt nytt bara passar där modernismen 
fick fäste, som i Stockholms city, medan nya stilar är omöjliga 
där ett äldre bestånd dominerar, som i 1800-talets stenstad. 

men kanske måste man börja lära sig att bättre värdera 
det enskilda huset eller tillägget och ibland lägga det generella 
stadsbyggandet åt sidan. Där finns en gråzon i dag. Mycket  
landar i en tolkningsfråga om vad som strider mot ett kultu- 
rellt bevarandevärde. Det är sunt att skydda områden. Hela  

Léonie Geisendorfs förslag till katolsk 
kyrka skulle ha berikat Stockholm och 
bildat skola för hur en stad ska byggas till. 

Föregående uppslag. Modell  
av Katolska kyrkan fotograferad 
på Léonie Geisendorfs kontor. 
För att med ett modernt form - 
språk leva upp till de omgivande 

husen studerades Kungsträd-
gårdsgatans front mycket noga  
i olika modeller. Den nya fasaden 
skulpterades försiktigt fram  
i gips. 

»
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Plan 1:400 

lÄnGDsektion 1:800

FasaD mot kYrkoGrÄnDen 1:800

”Alltsammans kröns av ett knippe 

smala, höga pelare som bär sten-

baldakinen över det ställe där man 

inne i kyrkan förvarar sakramentet 

i tabernaklet på sitt altare, det 

katolska helgedömets heliga ort.”

lÉonie GeisenDorF oCH HolGer Blom 

i arkitektur nr 3 1965

Vänster nederst. Den skulpte-
rade fasaden, utförd i betong, 
möter gatuplanet med en öppen 
portik i varierande höj der. 
Portiken bildar ett förrum till 

Höger överst. Kyrkans bakre 
del med dopfunt och orgel. 
Modellfoto.
Höger nederst. Kyrkorummet 
sett mot altaret och tabernaklet. 
Modellfoto. 

kyrkorummet. Visionen, som 
Léonie Geisendorf samman-
fattar den, var att göra ”kyrko-
rummet uppfattbart och direkt 
tillgängligt från gatan”. 

»
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”Det som karakteriserar denna enhet-

liga, mycket medvetna gatubild är inte 

så mycket de enstaka husens starkt 

varierande formspråk, som den för alla 

gemensamma viljan att ge ett monu-

mentalt uttryck för vad de innehåller.” 

lÉonie GeisenDorF oCH HolGer Blom 

i arkitektur nr 3 1965

nederst. Kyrkan sedd från 
Kungs trädgården. Illustration 
av Léonie Geisendorf. Utma-
ningen låg i att få ett kontorshus 

nedan. Modell på kvarteren vid 
Kungsträdgårdsgatan. 
FOTO MAT TI  ÖSTLING

”med den föreskrivna, banala 
tremeters våningshöjden och de 
praktiska fönsterindelningarna, 
att leva upp till grannhusens 

 23
upp i vind

geisendorf 2014

k at o l s k a  k Y r k a n

Stockholms innerstad utgör till exempel ett samlat riksintresse 
i egenskap av politiskt, administrativt och kulturellt centrum 
sedan medeltiden.

Men beslut strandar lätt i en formfråga om storlek och stil, 
om att låta det gamla ha företräde. Konservering. Staden får på 
så vis svårt att utveckla sig och gå vidare. Möjligheten att bara 
göra mer av samma sak, fast lite sämre, som ett slags urvattnad 
kopia, ökar dessvärre. 

 Svårigheten att värdera det enskilda tillägget märks också 
tydligt på hur tävlandet utvecklats. För att försäkra sig om att 
det nya verkligen är bra arrangeras tävlingar med världsarkitek-
ter. Nobel Center i Stockholm och Karlavagnstornet i Göteborg 
är två exempel. Det hela speglar kanske mest en framtids-
ängslan, som dessutom lätt leder till att det som uppenbart 
härmar världsarkitekturen lyckas smita igenom. Whites 
samverkans central i Stockholm Park 1, som bär drag av OMAs 
Seattle bibliotek, exemplifi erar det. 

Problemet med att värdera och förstå det nya har accen-
tuerats sedan 1930-talet, då framtid och förändring började bli 
samhällets stora drivkraft. Léonie Geisendorf har som få svenska 
arkitekter fått känna av det hela. Hon var alltid djärv – lite för 
mycket för det land som såg sig som modernast i världen. 

När hon skulle rita en ny katolsk kyrka vid Kungsträdgården 
(1963–76) löd en av de frågor som ganska snart klev fram: 
Hur nytt får det nya vara? I uppgiften låg att både åstadkomma 
en kyrka som ”smälter in” och som ”entydigt vill annonsera 
sin närvaro”.  

Hon utgår från det som är stenstadens essens och bärkraft. 
Som volym är den katolska kyrkan anpassad till den närmast 
rigida, juridiska, stränga ram som innerstaden är. 

Inom den utsatta ramen tar hon sig friheter, undviker konven-
tioner. Den fi nmejslade betongfasaden sticker ut. Men kanske 
ligger mer av det skrämmande och hotfulla med förslaget, som 
också är dess enorma styrka, i behandlingen av gaturummet.  

Besökaren leds in genom en hög portik i varierande höjder 
varifrån man kan ta sig in i kyrkan eller ända bort till en inner-
gård i kyrkans ände. En zon mellan ute och inne skapas. 

Uppdraget att rita en katolsk kyrka 
och kontorsbyggnad för S:ta Eugenia 
församling i kv Katthavet vid Kungs-
trädgården i Stockholm påbörjades 
1963 i samarbete med Holger Blom 
(arkitekt, landskapsarkitekt och 
även Stockholms Stadsträdgårds-
mästare 1938–71).

S:ta Eugenia katolska kyrka 
låg tidigare på Norra Smedje-
gatan men skulle rivas 1968 som 
följd av Norrmalmsregleringen för 

att till exempel ge plats åt Gal-
lerian. Församlingen erbjöds då 
en fastighet som staden ägde på 
Kungs trädgårdsgatan, mittemellan 
Jernkontoret (arkitekt Ivar Tengbom 
1915) och Kontrollstyrelsens hus 
(arkitekt Erik Lallerstedt 1918). 
Fastigheten var från 1886 och 
i mycket dåligt skick varför upp-
draget handlade om nybyggnad. 

Bygglovet var klart 1967 och 
i slutet av 1970 var byggnaden 

färdigprojekterad. En ny investe-
ringsskatt ledde dock till försenad 
byggstart och under tiden inleddes 
en diskussion kring bevarande av ur-
sprungsbyggnaden. 1973 utformade 
Léonie Geisendorf ett förslag där 
den befi ntliga fasaden bibehölls och 
visade att kyrkorummet och stora 
delar av programmet ändå kunde 
inrymmas. 1975 var Europarådets 
Byggnadsvårdsår och debatten efter 
Norrmalmsregleringens rivningar 

i city engagerade många Stockhol-
mare. Det stod klart att projektet 
inte skulle genomföras. Församlingen 
anlitade den danske arkitekten Jør-
gen Kjærgaard 
för ett ombygg-
nadsprojekt som 
blev klart 1982.

Projekt till katolsk kyrka, Kungsträdgården, Stockholm

Fakta

Strukturellt är det som om två byggnader har sammanfogats. 
En kyrka med sitt klocktorn och en administrativ överdel. Det 
var också så det var tänkt att fungera.

På skisserna ser det ut som om kyrkan är intryckt i den 
administrativa byggnaden och löser upp den. Kyrkan pekar på 
en plats bortom stadens offi ciella fasad. Som ett djup, ett svart 
okänt hål, eller en vilopaus. 

Det är varken Frank Gehrys bombastiska språk eller Tony 
Frettons mer försynta som det handlar om. Snarare kravet om 
att få utveckla staden genom distinkta enskilda hus som sätter 
invanda gränser på spel, ruckar på dem. Något en redan färdig 
stad klarar av. Den behöver sina injektioner. 

Kyrkan skissades fram när framåtandan i samhället var som 
störst och fi ck göra halt när konjunkturen vände i mitten på 
1970- talet. I efterhand kan man med sorg betrakta hela proces-
sen. Projektet borde ju ha blivit byggt. o
tomas lauri

nedan. Planperspektiv på 
kyrkan. 

monumentala gest med över 
fyra meters våningshöjd. De är 
oerhört stabila, fast förankrade, 
kraftfulla, rikt modellerade, 
förmögna hus”. 

»
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I Léonie Geisendorfs verk är förändringen 
av Stockholm central. I två ogenomförda 
projekt finns ett nytt city och ett 
riksdagshus som tar plats i strömmen.

Ett annat 
Stockholm

projEkt

tillsammans med Anders tengbom och Ralph Erskine läm-
nade Léonie Geisendorf under namnet EGT in ett förslag till den 
nordiska idétävlingen 1965–66 för bebyggelsen söder om Sergels 
torg. Deras förslag Corso var en protest mot 1962 års Cityplan som 
de menade riskerade att bli ”en del av staden i vilken man inte 
kan röra sig fritt, gå utan att påköras av bilar”. De skrev: ”Sergels 
torg klipper av norra Norrmalm från södra Norrmalm i onödan. 
Människor som fritt rör sig i Hötorgscity och däromkring liggande 
gator, tvingas att gå ner i underjorden via rulltrappor innan de 
kommer i tillfälle att använda sig av Sergels torg, och än en gång 
i denna källare anvisas de åt alla möjliga håll för att komma ut 
därifrån. Denna lösning är ovärdig tycker vi.”

Med sitt förslag argumenterade EGT-gruppen för ett sam man-
hängande gångstråk i Sveavägens förlängning, medan Cityplanen 
– och Peter Celsings Kulturhus – satte ett klart stopp vid Sergels 
torg. Debatten som följde i media spelade antagligen stor roll för 
utfallet: Celsings kulturhus byggdes men cityplanen fick sedan 
en bearbetning till förmån för fotgängarnas trafik situation. 
Corso-projektet har trots allt satt sina spår.

Ännu mer oväntat är Léonie Geisendorfs förslag till nybygg-
nad av Riksdagshuset vid en annan nordisk arkitekt tävling 
1971. Hennes förslag Upp i vind framstår i sin djärvhet närmast 
osannolikt också i vår tid. Byggnaderna känns igen från Hansta-
förslaget (sid 43 ) och reser sig med trappsteg ur Strömmen.  
Prisnämnden uppskattade förslagets ”möjligheter till vackra rum 
och god inre miljö” men menade att den hårt bundna formen 
skulle påverka funktionen på ett oförmånligt sätt. 

1979 gör Léonie Geisendorf ett förslag till terrassering av  
Helgeandsholmen öster om det ombyggda Riksdagshuset. Hon 
uppmärksammar utgrävningarna i samband med att ombyggna-
den av Riksdagshuset har frilagt äldre bebygglese: ”En dramatisk 
och tydlig ruin av den medeltida staden klarlägger relationen till 
Norrmalm”. Tio år senare, 1989, gör hon ytterligare ett förslag till 

omgestaltning av borggårdens 
fasad mot Norrbro, utifrån  
en pelargång med inspiration 
från Palais Royale i Paris. 
dAn hAllEmAr

höger. EGTs – Erskine, Geisen
dorf, Tengbom – förslag för 
området söder om Sergels torg 
1965–66.
ILLuSTr aTIon STEfan SaL amon

C o r S o
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Vänster. upp i vind. Léonie 
Geisendorfs tävlingsförslag för 
nybyggnad av riksdagshuset 
i Stockholm 1971. förslaget har 
tre huvuddelar: ledamöterna 
och utskottens rum i två höga 
kontorshus och plenisal i en 
egen byggnad. alla byggnader 
nås från en ”riksplan”, mellan 
Stallbron och riksbron som 
i sin tur är en utvidgning av 
riksgatan (Drottninggatan). 
notera att norrbro är borttagen 
i förslaget.

1. Stockholms slott
2. Kungliga operan
3. Drottninggatan

2

1
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nya Yrkesskolan, senare s:t Görans gymnasium, kom med en 
frisk internationell fl äkt till stockholm. Med synlig stomme 
av platsgjuten betong och en gymnastiksal högst upp i huset.
s:t Görans gymnasium, stockholm
léonie och charles-edouard Geisendorf

stadens starkaste 
modernist 

proJekt

 29
upp i vind

geisendorf 2014

stadens starkaste 
modernist 
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  1. huvudentré
  2. vaktmästare
  3. skolgård
  4. entré till yrkesskolorna
  5. entré till samlingssalen
  6. entré till deltidskurserna
  7. entré till utställningshallarna
  8. plats för barnparkering
  9. bollplan
10. hall
11. foajé och kapprum
12. terrass
13. samlingssal
14. läkarmottagning
15. snabbköpsbutik
16. musiksal
17. bar
18. kök
19. hembageri
20. bröd- och matbutik
21. lagerexp
22. hatt- och klädbutik
23. bilnedfart
24. utställning
25. sysal
26. vävsal
27. sängklädeskurser
28. lägenhet
29. entré till elevhem
30. elevhem

bottenplan  1:600

Föregående uppslag. den resliga 
entrén där betongen dominerar 
och färg och trä ger en kontrast.
foto åke e:son lindman

Höger. spiraltrappan  
i entréhallens övre plan. 
foto åke e:son lindman
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tanken var att skapa en helhet. men även 
var för sig visar skolans delar höga ambitioner.

inför ombyggnaden av S:t Görans gymnasium till student-
bostäder har Léonie Geisendorf själv framhållit byggnaden som 
en del av en komposition. Hon saknar särskilt samlingssalen som 
aldrig uppfördes på gården. Lika mycket går det att sakna den 
förvaltningsbyggnad, det elevhem och det daghem som aldrig 
blev uppfört. I dag är den delen av tomten bebyggd med bostäder. 
Men att byggnaden är en komposition är ändå ställt utom tvivel. 
Det låga står mot det höga. 

En av anledningarna till utformningen var, enligt henne själv, 
ett alldeles för stort program som bara gick att stapla på höjden. 
En genomgående medelhög byggnad som anknöt till stenstadens 
skala, en stadsnära skapelse, hade nog varit möjlig i stället för 
en som står ut och sätter upp nya gränser för staden. Men det 
hade varit mindre dynamiskt.

Få byggnader i Stockholm kan mäta sig med gymnasiet när 
det kommer till modernistisk kraft. Konsekvensen i genom-
förandet hjälper mycket till. Släktskapet med Le Corbusiers 
verk, som Unité d’habitation i Marseille, är tydligt. Där � nns 
en pelarsockel. Rakt igenom är stommen av platsgjuten betong 
framhållen. Också programmatiskt är släktskapet mer än 
tydligt. Bara det att förlägga gymnastiksalen högst upp. 

Bearbetningsgraden är imponerande. Som de komponerade 
fasadelementen klädda med härdat glas. Men inte minst 
interiört märks hur genomritad byggnaden är på detaljnivå. 
I den tre våningar höga entrésalen är betongpelarnas placering 
hellre en komposition än ett nödvändigt sätt att bära upp 
bjälklagen ovanför. Ett annat exempel är de böjda takbalkarna 
i gymnastiksalen, som ser ut att hänga ner mot golvet. 

de fl esta ingående material är obehandlade för att 
understryka dem som naturliga. Det karakteristiska golvet 
i entré hallen där materialen skiftar skvallrar om det. Den 
ursprungliga lösa inredningen togs fram tillsammans med 
inredningsarkitekten Thea Leonard till Yrkesskolan för huslig 
utbildning och sömnad som gymnasiet först hette. Ambi-
t ionen var hög. 

Möbler av dåtidens mästare, som Kaare Klint, Carl Malmsten, 
Bruno Mathsson, Aalvar Aalto, Josef Frank och Arne Jacobsen. 
En kraftfull komposition eftersträvades – precis som i alla 
av byggnadens ingående delar. o
toMas lauri
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M e r  o M+

Ingen � nlemmad funkis 
i det konsekventa s:t görans gymnasium blir ett europeiskt 

arkitektoniskt 1900-tal synligt, skriver Karin Winter.

1990: det sanna spelet mellan kroppar i ijuset...” I kanten 
av Kungsholmens stadskvarter i Stockholm reser sig ett skivhus, 
en byggnad av ovanlig kraft med höga glasade fasader. Denna 
skolbyggnad som hyser stadens yrkesutbildning för husligt 
arbete och yrkessömnad kom till i en period då modernismens 
prestige vuxit till självklarhet och pionjärtidens utmaningar låg 
långt tillbaka i tiden. Men byggnaden ger uttryck för en moder-
nitet av annat kynne än den � nlemmade svenska funktiona-
lismens och förmedlar en ovanligt nära kontakt med en av den 
europeiska 1900-talsmodernismens källådror.

den står på pelare och pelarna reser sig fritt genom inte-
riörens olika rumsligheter. Väggarna förhåller sig oberoende till 
den bärande stommen och de olika våningsplanen har kunnat 
lösas fritt efter verksamhetens behov. Fasaderna har utformats 
med prefabricerade betongramverk i moduler som redovisar 
våningshöjden och delningar av denna. På taket � nns en terrass 
för utegymnastik – ventilationshuvar och annat nödvändigt har 
givits medveten form.

Det är Le Corbusiers fempunktsprogram för arkitektur från 
början av 1920-talet omsorgsfullt, nästan ömsint tillämpat och 
med vackert resultat. Den konsekventa användningen av arme-
rad betong, genomgående obehandlad i stomme och fasadramar, 
knyter an till traditionen från Auguste Perret, Tony Garnier 
och Le Corbusier. Den kraftiga reliefen i fasaden och de stora 
balkongelementen som livar upp ytorna och ger skuggor, djup 
och elasticitet. 

Léonie Geisendorf arbetade som ung, nyutexaminerad arkitekt 
i ateljén på Rue de Sèvres i Paris, konfronterades med Le Corbusi-
ers skaparkraft och engagemang och inte minst med tillblivelsen 
av hans Œuvre complète, hans samlade verk som sägs innehålla 
svaret på alla problem en arkitekt kan ställas inför. I en � n 
artikel om sin tid där beskriver Léonie Geisendorf de laddade 
ögonblick då hon vidareutvecklar en skiss av Le Corbusiers hand 
för en norrfasad som dramatiseras med stora indragna partier 
och organiseras med en ”tracé regulateur”.

Det är som om yrkesskolan i Stockholm fötts redan där på 
ritbordet i Paris 1938. Till och med en svalvingeliknande, ode� ni-
erad krumelur, som Le Corbusier då markerade på det skissade 
taket, har överlevt på skolbyggnaden som gymnastiksal med ett 
mjukt format tak, en funktionsidé som faktiskt också uppstod 
redan den gången. 

Direkt efter praktiken hos Le Corbusier reste Léonie Geisen-

dorf till Sverige 1938. Med i bagaget fanns då också erfarenheter 
från en krävande utbildningstid på ETH i Zürich och från ett 
avantgardistiskt kulturliv i centrum av Europa där bland andra 
Alfred Roth, Marcel Breuer och Max Bill företrädde den nya 
formgivningen och arkitekturen och där Sigfried Giedion kodi-
� erade och beskrev dem. I det mer perifera svenska kulturläget 
mötte en modernism, som i Asplunds efterföljd höll kontakten 
med den egna traditionen.

sven ivar lind, som blev Léonie Geisendorfs första arbets-
givare i Sverige, framstår som något av Le Corbusiers motsats 
med ett förhållningssätt där intresset för stora perspektiv och 
kulturmönster förefaller ha tunnat ut energin i mötet med arki-
tekturproblemen.

Det svenska 1950-talet sedan älskade variationen, dock inte 
utvecklad med geometrisk systematik, utan den synbara till-
fälligheten snarare än tracén.

Vad ett sådant möte mellan olika kulturella attityder egentli-
gen innebär är intressant men svårt att riktigt bedöma. Léonie 
Geisendorf vidhöll sina lärdomar och byggde nära 20 år senare 
med stor skicklighet huset på Kungsholmen. Bilden av den stora 
entréhallen i skolan som den tolkades på 1960-talet av Sune 
Sundahl lever starkt i mitt minne, vid ett återbesök visade den 
sig vara alldeles riktig. Runt de lätta kaféborden i fri formation 
på botten av det öppna stora rummet sitter ungdomar, utanför 
på terrassen radar � ickorna upp sig mot en mur i vårsolen.

30 år har gått, byggnaden står uttrycksfull och oskadad. Inte 
ens klottrad på. En önskan ilar förbi att vi förunnats mer av 
denna karaktärsstarka arkitektur.

Sedan dess har andra projekt och byggnader blivit till; bo-
städer, kontor, kyrkor, fångvårdsanstalter som speglar kunskap 
och erfarenheter och kanske mötet mellan olika europeiska 
förhållningssätt. Ett arbete som fortgår. Flera projekt har byggts 
i en första etapp men ännu inte fullbordats. Tänk om vi kunde 
förunnas dessa i sin helhet. Och andra nya starka. o
k arin Winter Är arkitekturHistoriker. artikeln skreVs 1990. 

tillägg 2014: nu har ytterligare 24 år gått. nya yrkesskolan blev s:t görans 
gymnasium, fortfarande med praktisk inriktning. länge kunde man äta elev-
producerade luncher i anslutning till den magnifi ka entréhallen och handla 
bröd och bakverk i skolans butik i den låga längan mot s:t görans gatan. så 
övergavs byggnaden av skolförvaltningen och stod skrämmande tom under 
fl era år. 2014, när léonie geisendorf fyller 100 år, och 
fortfarande anser att fasaderna är fulländade, är ambi-
tionen att genomföra en ombyggnad till studentbostäder 
med stor respekt för husets karaktär och uttryck.

Vänster. entréhallen sträcker 
sig över tre våningar och var 
tänkt ”som en fortsättning av 

Föregående uppslag. léonie 
geisendorf kallar s:t görans 
gymnasium för ”en anläggning”, 
nu ska huset byggas om till 
studentbostäder.
foto åke e:son lindman

skolgården och gatan och man 
hoppas att den ska pulsera av 
liv”, skrev léonie geisendorf.
foto åke e:son lindman
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sina bågformade takbalkar 
ligger högst upp i byggnaden. 
en idé som léonie geisendorf 

nederst. en stor del av den fasta 
inredningen är i trä. inredningar 
byggdes på verkstad och 
monterades färdiga på plats.
foto åke e:son lindman

”vid utformningen av detaljerna 

eftersträvades att de så litet som 

möjligt skulle skymma de större sam-

manhangen. det gick dock inte alltid 

att på byggnadsplatsen förhindra 

den konventionella finish, som slätar 

över alla skavankar; det ofullkomli-

gas omedelbarhet och äkthet har få 

anhängare. att fånga i flykten råbyg-

gets efemära friskhet att bevara de 

stora dragens enkla uttryckskraft för-

blir väl en ouppnåelig arkitektdröm.” 

léonie ocH cHarles-edouard  

GeisendorF i arkitektur nr 9 1960

utvecklade redan under sin tid 
hos le corbusier 1937 (se s 47).
foto åke e:son lindman
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s:t görans gymnasium, stockholm
Fakta

adress: sankt göransgatan 95, 
stockholm. arkitekter: léonie och 
charles-edouard geisendorf.
Fasta inredningar: arkitektkontoret.
Fristående inredningar: arkitekt-

kontoret genom thea leonard.
byggherre: stockholms stads lärlings- 
och yrkesskolstyrelse.
bruttoarea: ca 75 000 kvm.
byggnadsår: 1954–60.

”redan då stockholms stads nya skola 

för husligt arbete och yrkessömnad 

var under byggnad stimulerade den 

betraktaren. betongstommen tecknade 

kraftfullt husets volym, de prefabrice-

rade betongelementen klättrade upp 

för att fullfölja det arkitektoniska te-

mat i samma material. i le corbusiers 

arbeten från de senaste femton åren 

har denna expressiva fas i byggnadens 

tillblivelse permanentats och präglar 

helt det färdiga verket. i sin nästan 

ogenerade anknytning till den store 

mästarens verk är denna byggnad en 

främmande fågel i svensk arkitektur. 

att ha genomfört den i strid mot våra 

gängse estetiska och tekniska uppfatt-

ningar är en prestation som impo-

nerar. resultatet är en av de mest 

karaktärsfulla byggnaderna i efter-

krigstidens stockholm.” 

sVen siloW i arkitektur nr 9 1960

1. hall övre del
2. demolab
3. rök- och läsrum
4. teorisal
5. grupprum
6. lärosal
7. tvättstuga
8. verkstad

  9. hemvårdsrum
10. hemkök och matsal
11. omklädning
12. elevmatsal
13. skolkök
14. lärare
15. elevhall
16. tvättstuga

17. sysal
18. dusch
19. tork
20. gymnastiksal
21. redskap
22. ritsal
23. material
24. takterrass

plan 2 1:800

plan 4 1:800

plan 10 1:800

nedan. till interiören, som 
ritades tillsammans med thea 
leonard, valdes möbler av 
dåtidens designikoner.  
foto sune sundahl  

nederst. teckningssalen på 
plan 10.
foto sune sundahl  
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Samlingssalen, som planerades för anläggningens andra etapp 
men aldrig byggdes, skulle fullborda kompositionen av S:t Görans 
gymnasium, menar Léonie Geisendorf (se intervjun på sid 4). När 
skolan byggs om till studentbostäder � nns alla möjligheter att 
uppföra den i efterhand, enligt de detaljerade ritningar som � nns.
Förslag till samlingssal S:t Görans gymnasium, Stockholm 
Léonie och Charles-Edouard Geisendorf

Pricken över i
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S :T  G Ö R A N S  G Y M N A S I U MNedan. Aulan till St Görans 
Gymnasium är helt genomritad. 
Léonie Geisendorf menar att 
den är anläggningens ”point 

d'orgue”, pricken över i. 
Gårdsfasaden från 1956, plan 
och fasader från 1962. 
FOTO MAT TI  ÖSTLING

GÅRDSFASAD MOT ÖSTER

BOTTENVÅNING SAMLINGSSALEN 1:250 FASADER SAMLINGSSALEN 1:250
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Varje gång jag hörde Léonie Geisendorf prata om arkitektur 
och stadsbyggnad och eventuella misstag som modernisterna  
i allmänhet och Le Corbusier i synnerhet hade gjort hävdade hon 
att vi hade ”missförstått Le Corbusier.” Var det ett sätt för henne 
att rädda en mästare eller ville hon oss något annat? Jag tror att 
vi kan hitta ett svar på den frågan om vi tittar noga på hennes 
arkitektur. I synnerhet i S:t Görans gymnasium och stadsplanen 
för Hansta, som också kallades Järva City.

Förförelse. I en intervju en gång svarade Léonie Geisendorf  
på frågan hur hon gör arkitektur att först kommer man på en idé 
– sen sätter förförelseprocessen in. Att alls tänka att det skulle 
ha något att göra med att hon är kvinna i en mansdominerad 
bransch – alltså inte bara för vi talar om byggbranschen i stort 
utan just i arkitekturen – det vore en analfabetisk läsning.  
Det finns all anledning att lyssna noga och uppfatta det som  
ett råd. Förförelsen som produktionsprocess. Så kan vi förstå 
Léonie Geisendorfs arkitektur. I synnerhet i hennes mest för
föriska verk, S:t Görans gymnasium från 1960 och stadsplanen  
för Hansta från 1967 (tillsammans med Ralph Erskine  

och Anders Tengbom).
Sättet att förstå Léonie Geisendorfs tal om 

förförelsen liknar det sätt som Jean Baudrillard 
tänker om förförelsen. Vi försöker förstå världen 
genom att det vi, människorna, gör, våra ord och 

produkter, får en direkt kontakt med objekten i världen. Många 
har kritiserat den här möjligheten till en omedelbar och enkel 
relation, från Marx och framgent. På 1970talet talar Baudrillard 
om vår relation till objekten som en förförelserelation. Relationen 
uppstår i första hand inte i materian själv utan mellan de tecken 
som materian formar, tecken som får sin mening inte genom 
en enkel direkt kontakt utan genom att de skiljer sig från andra 
tecken. Trädet får inte sin mening genom en direkt kontakt med 
en del av trädmaterian utan genom hur det relaterar sig till andra 
tecken. Trädet är ungefär någonstans i skärningspunken av inte
hund; intekatt; inteberg; intehav  osv.

Om vi tittar på Léonie Geisendorfs arkitektur med de ögonen 
så ser vi hur hennes tal om förförelsen har flyttats från ett sätt 
att sälja in ett uppdrag till byggnaderna själva. Vare sig vi ser  
S:t Görans gymnasium  som Kungsholmens vackraste eller 
fulaste byggnad så kommer vi inte undan det pockande; vare sig 
vi ser Hansta som en förlorad möjlighet eller som ett värdefullt 
naturområde som räddats undan bebyggelse så lämnar det oss 
inte utan beröring.

Nu kan vi ana ett första moment av det missförstånd som en
ligt Léonie Geisendorf fördunklat Le Corbusier. Omedelbart när 
man börjar titta på Le Corbusiers arkitektur så möter man stora 
parker av formuleringar. Ständigt samlade han sina byggnader  
i små skrifter; byggnaderna var aldrig bara det som stod där 
på sin plats, de var också alltid en samling tecken. Om och om 

I dag formar sig arkitekturen inte sällan i en 
tvekamp mellan myndighetsregler och rå ekonomi. 
Léonie Geisendorf hade aldrig lämnat ifrån sig den 
makten, skriver Lars Mikael Raattamaa.

Höger. S:t Görans gymnasium 
från 1960. Längst bort. Diplom
utdelning i entréhallen 1960.
foto Sune SunDahL (näRMaSt), InGvaR 

L aRSSon (L änGSt boRt)
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igen formulerade han olika regelsystem, system som inte sällan 
motsade varandra. Baudrillard skrev sin text om förförelsen i en 
tid när några decennier av Marxläsning antingen ersattes eller 
kompletterades med ett intresse för begäret. För Baudrillard 
själv så ersatte närmast hans tankar om förförelsen de tidigare 
huvudsakliga förklaringsmodellerna där världen främst skulle 
förstås som produktion. Men vi behöver inte se dem som mot
satta. Hos Le Corbusier, eller hos Léonie Geisendorf, kan vi se 
hur begär och produktion länkas tätt samman – just i formule
ringen, och i förförelsen.

I dag presenteras ofta arkitektur genom starkt färglagda  
scheman – en kvadrat + en triangel = en pyramid. Om sedan  
såväl kvadraten som triangeln och pyramiden färgats starkt 
orangea så fokuseras vår blick på just de tecknen, och världen 
runt dem, resten av skillnaderna förloras i dunklet. Den här 
metoden brukar i arkitektursammanhang kallas diagramma
tisk, och den kan lätt förväxlas med förförelsen, men jag menar 
att den är något helt annat. Den diagrammatiska metoden är 
retorik, och vi måste se skillnaden mellan förförelse och retorik. 
Retoriken har alltid varit konsten att övertala, genom att få  
lyssnaren att fokusera på det vi vill att den ska fokusera så får  
vi igenom vår vilja. En samtida synonym är härskartekniker. 
Förförelsen agerar annorlunda, den försöker inte hölja resten  
av världen i dunkel. Theodor Adorno talade om att den andre 
måste komma av fri vilja. Vår uppgift är att formulera oss  

fram dit, inte att övertala. I S:t Görans gymnasium och i stads
planen för Hansta är det den akten av förförelse som vi möter, 
inte en övertalning. Här söker förförelse och produktion varan
dra; begäret att vara söker begäret att göra.

produktion. En gång när jag skulle presentera Unité 
d’Habitation på plats i Marseille fick jag en ingivelse att tala om 
Le Corbusier som en barockarkitekt. Jag kunde känna att hans 
ande tittade upp på mig därnere ifrån havet, för Le Corbusier 
hade alltid svårt för barocken. Men det finns något med hans 
sätt att hantera rum som gör att den relationen pockar. Leibnitz 
hade ett något annorlunda sätt att tänka rum än vi vanligtvis 
gör. Om vi ska teckna ett rum så ritar vi fyra (eller fler) begrän
sande väggar. Leibnitz skulle i stället ha tecknat rummet som 
ett moln, rummet är alltid fyllt: av luft, av människor, av möbler 
och andra saker. Övergången mellan rummets inre och väggens 
inre är vag. Det bästa sättet att beskriva ett rum är att fylla det 
med rök. Så tänkte jag mig att Le Corbusier producerar rum, 
hans rum, hans hus och städer, är alltid med och påverkar den 
som befinner sig i det.

Där kan vi se en annan punkt i hur Léonie Geisendorf menade 
att vi hade missförstått Le Corbusier. När vi 
går in i det stora entrérummet i S:t Görans 
gymnasium så är det allt annat än bara fyra 
väggar som begränsar en aktivitetsyta. Golvet 
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inne i entrérummet agerar tillsammans med torget utanför. 
Pelarna söker inte gömma sig och bara vara nödvändiga bärare 
utan de står i vägen, I vägen för trappan; i vägen genom de båda 
balkongerna där elever kan titta på andra elever. Uppifrån och 
ned; nedifrån och upp. Så ser vi också i Hansta att arkitekturen 
för Léonie Geisendorf är något mycket annat än så som det ofta 
formuleras i dag – blott ”en avgränsning där det kan hända 
saker”. Hennes arkitektur är aktiv.

Ett annat exempel på hur hon söker den här aktiva arkitek
turen är i arbetet med kvarteret Fyrtalet: studentbostäderna på 
Gärdet, i sluttningen ned mot Kungliga tennishallen. Från början 
ritade hon alla fyra husen men det är bara ett som blev uppfört 
av henne. Hon ändrade där den föreliggande stadsplanen, lös
gjorde juridik, trafikplanering och människor från varandra, och 
satte dem så i en aktiv relation till varandra, inte bara en legal.

På ett liknande sätt hanterar hon situationen i staden med 
S:t Görans gymnasium. Den är byggd just i skarven mellan det 
gamla östra Kungsholmen och det vid byggnadens uppförande 
bara några decennier nya västra Kungsholmen. Och det är tydligt 

hur hennes byggnad hör hemma bland västra 
Kungsholmens nya stad snarare än i västra 
Kungsholmens borgerliga arkitektur. Just 
genom att söka aktivera sin omgivning. Det har 
närmast blivit än tydligare nu. Peter Celsing 

formulerade en gång arkitektur som ”mått och material.” Tittar 
man på husen som nu byggts runt S:t Göran så ser vi ”excelta
beller och material.” Det blir allt mer ovanligt att en rumshöjd 
bestäms av arkitekten, snarare låter vi det avgöras av en tve
kamp mellan myndigheters regler och den råa ekonomin. Léonie 
Geisendorf skulle aldrig lämnat ifrån sig den makten. Arkitek
turen är för henne begärsproduktion, från de första tankarna 
och skisserna till det färdiga huset eller staden.

kompositionen. Vi ser stora kontraster framför oss när vi 
kommer till S:t Görans hushålls och sömnadsskola och när vi 
tittar på skisserna av planerna för stadsdelen Hansta, Järva City, 
den norra delen av Järvafältet som skulle binda samman Akalla 
och Hjulsta, mellan huskroppar, mellan natur och bebyggelse. 
Kontrasterande och samspelande. För Léonie Geisendorf var 
arkitekturen en fråga om komposition, att sätta olika kroppar, 
olika tecken, i ett dynamiskt samspel. En trappnos och sidan 
av trappan samspelar och viker sig runt varandra. De två höga 
byggnadskropparna står samman i kontrast mot den låga delen 
som omger skolgården, Hanstas stora sluttning vänder sig mot 
betraktaren: ”En oas för de vidsträckta blickarna” som jag  
nyligen hörde Tempelhof i Berlin beskrivas.

Genom att producera en dynamik på platsen, genom att ladda 
byggnaderna med lägesenergi, skapar Léonie Geisendorf karak
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tär. Arkitekturen som ett tecken. Ibland har hon förts samman 
med den brutalistiska arkitekturen, det är nog både fel och rätt. 
Men där vi hittar en samhörighet är inte framför allt i material
val utan i den ofta förbisedda bildmässigheten som enligt Reyner 
Banham var ett av de tre viktiga elementen i den nya arkitektur 
som han noterade redan hade vuxit fram. Där Peter Celsing säger 
att arkitektur är ”mått och material” säger Léonie Geisendorf att 
arkitektur är ”mening och sammanhang”.

Ett sätt att tänka den moderna epoken som den bryter fram 
under 1800talet är att peka på hur Karl Marx uppfinner fram
tiden. Framtiden är nu inte längre öde utan någonting som vi 
gör. Det är ungefär det som Banham noterar i sin bok The New 
Brutalism. Ethic or Aestethic 1966. Det är inte ett manifest han 
skriver där i första hand, han noterar en ny arkitektur som vuxit 
fram. Inte bara genom enskilda arkitekter utan ofta genom 
större grupper. På samma sätt som Jean Dubuffet gick omkring 
och hittade världen och skapade L’Art Brut, inte som rena ready 
madeobjekt då utan i sina kladdiga relationer och samman
hang, så hittade också Banham något som redan fanns, som 
redan var på plats. Det var inte han som tänkare som skådade in 
i framtiden, framtiden var redan producerad. Under produktion. 

Om vi ser brutalismen så, ja då hör Léonie Geisendorf hemma 
där. Betong eller inte. Så hör hon också hemma bland Sven 
Markelius, Erik och Tore Ahlsén, Backström&Reinius och Ralph 

Erskine, mitt i det som vi inte kan kalla något annat än en socia
listisk arkitektur snarare än bland de aristokratiska Celsing,  
Lewerentz och Asplund. Hon hör hemma i en arkitektur som 
förför människor snarare än övertalar dem, som vill att de 

ska komma av fri vilja; som förenar begär och produktion, en 
arkitektur som är med och lägger sig i; som bygger upp en värld 
av dynamiska kompositioner, som söker estetiska svar på sociala 
frågor, som bygger framtiden.

Léonie Geisendorf hade nog ingen ”mästare”, hon var ingen 
lärjunge eller apostel, vare sig till Le Corbusier eller till de svens  
ka arkitekterna, hon var en aktiv producent i ett sam  
 manhang. Så kan vi fortsätta tänka henne. Och var 
det något hon ville klarlägga och lyfta upp ur missför
ståndets dunkel så var det att arkitektur är konst. o
Lars Mik aeL r a attaMa a är arkitekt ocH FörFattare.

 → Den andre måste komma av fri vilja. 

Vår uppgift är att formulera oss fram 

dit, inte att övertala.

Nedan. s.ökgmflkglhjfh Vänster och nederst. erskine
Geisendorftengboms förslag 
för utbyggnad av hansta 
på Järvafältet 1972. ”våra 
arkitektoniska och estetiska 
utgångspunkter har varit att 
ge hansta en egen, spciell 
karaktär på samma sätt som 
Paris får sin prägel av Seine. 
vi har sökt uttrycka detta 
genom att  låta en tät och 
koncentrerad, storstadsmässig 
miljö få en omedelbar kontakt 
med naturen på samma sätt som 
medelhavsstaden får sin karaktär  
av kontakten med havet.”
Höger. förslaget för hansta 
presen teras i aftonbladet  
25 januari 1972.
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Chez Le Corbusier
År 1937 stod Léonie Geisendorf utanför Le Corbusiers 
ateljé på Rue de Sèvres i Paris. Här beskriver hon tiden 
hos sin förebild och läromästare.

L É O N I E  G E I S E N D O R FESSÄ

På högskolan hade vi varit ett litet gäng entusiastiska 
ungdomar, fransktalande, som segade  oss  genom  den stränga   
undervisningen, och hade vår livslust i modern konst, musik 
och arkitektur. Le Corbusier var den klarast lysande stjärnan. 

Vi dyrkade hans idéer, hans arkitektur och hans kamp mot 
� listrarna. Han förkunnade sin sanning och sin tro, det fanns 
ingen plats för ljumma tvivlare. Att från grunden angripa varje 
problem, komma underfund med det väsentliga i det, och sedan, 
fri från vaneföreställningar, förutfattade meningar och kon-
servativa fördomar söka lösningen och skapa den motsvarande 
poetiska formen, ”arkitektur, det som rör vid våra hjärtan”.

Det var hans skaparkraft och outtröttliga kampanda som 
fascinerade oss. Kompromiss lös, omutlig, övertygad om sina 
idéers riktig het, lidelsefullt engagerad i allt vad han gjorde, lärde 
han ut för livet att stå fast vid sina övertygelser, att ta ansvar 
och inte vika sig vid motgångar. 

Under sina bataljer i Zürich höll han många medryckande 
föredrag. Med händerna fulla av färgkritor illustrerade han sina 
idéer på stora spännpapperssjok, som han fyllde med text och 
bild från kant till kant, rev ned och lät falla till golvet, efterhand 
som de blev fyllda.

De hade samma lyskraft som teckningarna och orden i les 
carnets, skissdagböckerna. Efter föredragen var det rusning till 
papperssjoken och vi – arkitekturstuderande men även andra – 
plockade åt oss vad vi kunde komma åt, medan det applåderades 
och buades vilt i lokalen. Efteråt gick man på krog. Le Corbusier 
tog aldrig slut utan fortsatte att röka, prata, rita på servetter och 
ölrundlar, och vi trängdes runt om honom. Hans idéer, parol-
ler och förkunnelser � ög omkring honom i luften, men även 
anklagelser, förmaningar och förbannelser, ja, hela människan 
gav vad han hade.

Jag brukade komma hem som berusad och kom inte till ro 
förrän jag sett mig mätt på en jätteteckning av Villa Savoye som 

jag minutiöst hade tillverkat efter ett fotogra�  
och som med sin vithet lyste från väggen i den 
ynkliga studentlyan medan nattradion under 
sängen serverade Bach. Från Zürich till Paris 
var det en nattresa med tåg. Även om Zürich 

var en oerhört stimulerande konst- och musikstad så hade Paris 
en oemotståndlig dragningskraft. Vi sparade våra slantar och for 
till Paris, sprang på utställningar, konstnärsateljéer, matinéer 
och uppvaktade våra gudar – Picasso, Stravinsky, Le Corbusier. 
Sedan for vi tillbaka till Zürich med nattåget.

Så kom det sig att jag varit ett par tre gånger på Le Corbusiers 
ateljé på Rue de Sèvres redan under min studietid. Bland annat 
i samband med Parisutställningen 1937 och hjälpte till lite med 
Le Pavillon des Temps Nouveaux som höll på att inte alls bli färdig 
i tid. Där fanns då förutom Le Corbusier också Pierre Jeanneret, 
Charlotte Perriand, Sakakura och några andra. Folk arbetade 
febrilt, men kanske inte fullt så koncentrerat. Le patron var miss-
nöjd och irriterad. Man vågade inte ens säga goddag.

Den 7 juni 1937, någon månad innan le Pavillon des Temps 
Nouveaux skulle vara klar, satt på väggen det förtvivlade brevet 
till Mm les dessinateurs: ”... klockan 10 på morgonen ligger Ni 
ännu i sängarna... ” och på slutet: ”Det är vackert med ungdom, 
men förbaskat sorglöst!...” Paviljongen blev i alla fall något så 
när färdig, ett stort kubiskt tält, man rörde sig på ramper medan 
man från väggarna tog till sig Le Corbusiers budskap. Ljuset som 
strömmade genom tältduken gjorde att man trodde sig vandra 
genom moln.

1938 tog sig staden Zürich äntligen samman och det anordna-
des en retrospektiv utställning av Le Corbusiers måleri i Kunst-
haus, Zürich museum för modern konst. Vi studenter � ck hjälpa 
till med hängningen och allehanda småjobb. Jag kommer aldrig 
att glömma den för en liten episods skull, som visade sig ha stor 
betydelse för mig. Medan vi höll på med hängningsarbetet gjor-
de en kamrat en plump med målarfärg på en målning som låg på 
golvet. Han blev helt förkrossad, satte sig på golvet med huvudet 
i armarna och grät. I den vevan passerar Le Corbusier och undrar 
vad som står på. Killen gömmer huvudet mellan knäna och jag 
är tvingad att svara: ”Det har skett en liten olycka”, men Corbu 
tar inte åt sig det minsta. ”Bon, bon” säger han, "det � nns gott 
om målningar här. Ta bort den, en� n, gör någonting!” Och går sin 
väg. Ta bort den var inte så lätt. Målningen var ganska stor och 
det skulle blivit ett konstigt tomrum på väggen. Det återstod 
bara några timmar. Jag var inte så andäktig inför Le Corbusiers 

Höger. Léonie Geisendorf 
i Le Corbusiers ateljé på Rue de 
Sèvres i Paris. Nedan hennes 
curriculum vitae, visitkort 
och en stämpel från det egna 
arkitektkontoret.
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måleri, jag tog färgpytsen och målade en blomma på plumpen, 
en konstig blomma, men det fick duga. Vi satte upp tavlan. När 
han lite senare gick förbi igen märkte han genast ”blomman”, 
brast i skratt och vinkade på mig. Jag medgav att jag gjort det, 
men att det inte fanns så mycket tid att komma på något annat. 
Han tyckte emellertid att jag visade initiativ och inbjöd mig  
att titta in i ateljén om jag någon gång kom till Paris. ”Pour 
travailler?” frågade jag blygt, han svarade inte, gick vidare och 
glömde det på en gång. Men inte jag. 

Kort tid därefter stod jag en dag framför dörren,  
35 Rue de Sèvres, en trappa upp över gården. I ena handen  
höll jag ett kuvert med den tidens fina betyg och rekommen-
dationsbrev från huvudprofessorer i Zürich, och under armen 
en tjock rulle med det viktigaste jag hade gjort på högskolan 
prydligt uppritat på kartong.

Jag hade väntat till halv två, tiden då Le Corbusier brukade 
komma till ateljén och de andra var på lunch. Jag ville inte 
riskera att bli avvisad av någon sekreterare. Nu stod jag här, till-
intetgjord av min obetydlighet, och så trött att jag nästan grät.

Ringklockan gav inte ett ljud ifrån sig. Jag knackade på dörren, 
det kom ett torrt och vasst ”Entrez!”, och jag steg in. Genast från 
dörren såg man hela den 40 meter långa ateljén, en galleria i ett 
före detta jesuitkloster, genom de höga fönstren på ena sidan 
kunde man faktiskt skönja St Ignacekyrkan, en trädgård och 
andra klosterbyggnader. Ritbord var uppradade hela vägen,  
under fönstren; på den andra sidan var en svart tavla med krit-
skisser på, ritningar och andra papper var uppsatta på väggen. 
Det fanns ingen vid ritborden, men Le Corbusier själv satt vid  
ett stort bord, övertäckt med rullar, ritningar, böcker, provtryck  
i en ganska kompakt röra som han rotade i.

Efter en kort stund av tystnad lyfte han på huvudet. Han 
kände inte igen mig, men han måste ha läst i min blick att jag 
tänkte stanna här. ”Goddag, vad önskar Ni?” ”Jag ska arbeta  
här. Ni har sagt till mig att komma.”

Jag stod där lugn, samlad och stark, och vid min sida stod 
Sankt Göran. 

”Så? Vad kan Ni?” ”Allt”, svarade jag och pressade betygen  
i handen på honom. Han kastade bara en svag blick på betygen 
och frågade igen ”Kan ni rita med tusch?” En sån fråga! Här stod 
världens bästa tuschriterska. ”Visst. Får jag visa?” En kort stund 
av panik, han rörde inte ett finger för att röja litet på bordet, så 
jag rullade ut min tjocka rulle över allt det som låg där. Efter 
en sekund var det fullt med grindstugor, villor, skolor, sjukhus, 
sportanläggningar, industribyggnader, allt vad en teknolog  
får samla på sig under fyra år på Tekniska Högskolan i Zürich.  
Le Corbusier tycktes godkänna tuscharbetet och dagen därpå 
fick jag börja.

Ateljén var en lång korridor, vitmålad och tämligen förfallen. 
På den tiden fanns det inga skiljeväggar eller avbalkningar och 
Le Corbusier hade inte ännu utfört målningen på fondväggen. 
Själv satt han närmast entrédörren, någon sekreterare fanns inte, 
och vi fick gå igenom hans post på morgonen innan han kom vid 

halv tvåtiden. 
På förmiddagarna brukade han vara i sin 

ateljé på Rue Nungesser et Coli och måla eller 
skriva på sina böcker. På den tiden, i slutet av 
1930-talet, hade han inga arkitektuppdrag alls. 

Men han projekterade outtröttligt efter egna program, fast över-
tygad om att det skulle komma en tid då hans magnifika projekt 
förverkligades. Och vi, elever och volontärer komna från hela 
världen hjälpte entusiastiskt till med dessa projekt.

Mitt första arbete var att hjälpa till vid uppritningen av gene-
ralplanen till Buenos Aires. Men snart blev det något annat.

En dag landade på mitt bord ett av dessa legendariska små 
papper, knappast större ett frimärke. Det var helt överskissat ut 
i kanterna, man kunde dock urskilja vissa linjer på diagonalen.
Le Corbusier förklarade att det var norrfasaden till ett hyreshus 
vid Place de la Mairie de Boulogne-sur-Seine. Han och Pierre 
Jeanneret höll på med projektet till urbaniseringen vid St Cloud-
brons brofäste.

Nu fick jag i uppdrag att studera fasaden till hyreshuset som 
begränsade torget på sydsidan. På min fråga om jag fick se 
planerna sade Le Corbusier att det var onödigt. Planer studerades 
av en japan som satt flera bord ifrån mitt i lokalen, att ställa till 
med någon konfrontation mellan planerna och norrfasaden var 
att störa arbetsron. Fasaden bildades av en pan de verre (glasski-
van – en av de fem huvudpunkterna i Le Corbusiers arkitektur) 
innanför den kunde ”den fria planen” utvecklas hur som helst. 
Det jag hade att tänka på var gestaltningen av glasskivan som 
till följd av sin orientering mot norr skulle framträda helt vit, 
där alla indelningar skulle framträda mycket distinkt; men å an-
dra sidan skulle det sakna all mening att i avsaknad av skuggor 
sätta upp balkonger eller burspråk. Däremot skulle jag försöka 
organisera fasaden med ”alveoler” – stora indragna partier – och 
nu kunde jag urskilja alveolerna på hans miniskiss och även ”le 
tracé régulateur”, proportioneringslinjerna. Japanen höll på med 
duplex-lösningar (tvåvåningslägenheter, vilket gav fasaden större 
drag och släppte solen djupare in medan alveolerna tunnade ut 
byggnaden och gav starkare kontakt mellan norr och söder.

Jag skulle rita upp skissen, verifiera läget för alveolerna och 
givetvis bestämma läget för huvudentrén, som skulle förses 
med ett tungt och kraftfullt skärmtak, ”comme à Zürich”, varmed 
han menade det stora bostadskomplexet vid Zürichhorn, som 
inte blev uppfört, men givetvis dokumenterat i Œuvre complète. 
Vid slutet av samtalet blev den lilla skissen med hjälp av Œuvre 
complète fullständigt klar för mig.

Le Corbusier refererade ofta till sitt eget verk. Var man inte 
kunnig i Œuvre Complète, så kunde det bli svårt att följa med 
i samtalen. Le Corbusier var inte auktoritär, i alla fall inte på 
den tiden. Men han bestämde och befallde och hade inga andra 
auktoriteter än sig själv, och inte vi heller. Han ville att vi skulle 
vara med hela tiden. Befallningar ackompanjerades alltid med 
resonemang.

Pierre Jeanneret deltog ofta i resonemangen, och många idéer 
föddes under livliga samtal, då Le Corbusier skissade, orerade 
och förkunnade. Sedan skulle det bli så! Inte att han förtryckte 
någon. Som ingen annan var han mottaglig för idéer, var de än 
kom ifrån. Men han var ofta irriterad, den buttre mannen, och 
for gärna ut mot folk, som dock tog det med jämnmod.

Le Corbusier avskydde att folk skulle avbryta arbetet, för att 
dricka une tasse de thé, titta i arkitekturtidskrifter, diskutera  
och snacka i onödan, medan han själv ”inte hade tid med så-
dant!” Mycket av hans strävhet och barskhet hade sin grund  
i att han försvarade sig mot ”tidätarna” (les mangeurs du temps), 
vilket inte hindrade att det uppstod den mest underbara gemen-

→LC: Vad är det för något?  
  LG: En gymnastiksal. 
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  LG: Javisst!
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skap när inför avslutningen alla diskussioner, alla ansträng-
ningar och drabbningar, allt lidelsefullt arbete höll på att gå in  
i projektet, och alla var likar i samarbetet.

Mig bekom hans humör ingenting. Jag var van vid auktoritära 
lärare från Zürich. Där var jag yngst, enda flicka, och illa förbe-
redd från ett latingymnasium.

Det var kärvt. Särskilt kemi som jag lärde mig utantill utan att 
förstå eller ens vilja förstå vad det var jag lärde mig. Jag fattade 
inte vad det hade med arkitektur att göra, förrän mycket senare, 
då jag kom till Le Corbusier och blev på det klara med att allt 
hade med arkitektur att göra. Jag lyckades till och med att impo-
nera på Le Corbusier själv när jag vid ett tillfälle rabblade fram 
hur betongen måste – c'est obligatoire – bete sig under inflytande 
av fukt och luftföroreningar och hur Auguste Perret måste ha 
gjort en uppfinning som han behöll för sig själv, eftersom hans 
betong inte fick några utfällningar. På det svarade Le Corbusier 
att jag skulle gå och ta reda på vad det var. Vilket jag försökte 
utan att lyckas.

När jag var färdig med min norrfasad, tracén var utlagd 
och skärmtaket från Zürich inritat, lade Le Corbusier ett papper 
över min ritning (han kluddade aldrig på våra ritningar), och 
ritade in skuggor. Fasaden sprang fram med stark relief. Jag 
invände att det inte fanns några skuggor på en norrfasad.

”Var inte pedantisk”, sade han, ”var nyfiken! Det är inte så lätt 
att se, men det är nödvändigt att se det man ser”. Han flyttade  
på alveolerna och på skärmtaket. Jag var så förtjust i hans 
utläggningar, tirader, profetior, idéernas snabba födelse och 
flykt, att jag inte tvekade att utsätta mig för hans irritation. Jag 
invände igen att min ritning stämde med tracén... ”Alors vous! 
Vous n'avez donc rien compris! Tracén är till för att kontrollera, inte 
för att diktera. Rita upp det här. Lägg ut en ny tracé. Se till att 
det stämmer. Gör någonting på taket också, någonting lätt…” och 
gjorde en snabb krumelur som liknade en svalvinge.

Nästa dag var han där igen, nyfiken på vad det blev på taket. 
Men jag hade hållit på med att få den nya tracén att stämma med 
hans nya skiss och hade inte gjort någonting på taket. Malheur! 
Mästaren är inte tålig, han är barsk och despotisk. Men han 
fortsätter ändå att undervisa: ”Jag vill inte ha någon måttsatt rit-
ning, inte ännu…man ska ha tid för frågor. Föreslå någonting!”

Jag visste redan att med ”föreslå någonting” menades att man 
slog upp i Œuvre complète, där ju faktiskt allting fanns så små-
ningom. Så jag dök in i den, men hittade inte något. Det fanns 
inte så mycket med saker på taket. Jag kunde ändå inte kopiera 
Savoye-villan, eller Algerskyskrapan, det passade inte till skalan. 
Jag var illa tvungen att göra något själv. Jag fick inte mycket and-
rum. Nästa dag halv två stod han igen bakom min rygg. Jag stod 
upp. Jag hade gjort något slags segel, ett ganska lätt svängt tak 
som svävade över en massa oregelbundna tunna stöd. ”Vad är det 
för något?”. ”En gymnastiksal”. ”En gymnastiksal i ett hyreshus?” 
”Javisst! De som bor här behöver sol och ljus på takterrassen och 
kanske lite motion också.”

Paus. ”Oui, peut-être... Men varför så många stöd?” St Göran: 
”Jag tycker att många onyttiga tunna stöd gör lättare intryck än 
några få funktionella.” Paus. ”Oui, peut-être… ”. Och han ropar 
på Pierre, nu står de båda två över min ritning och resonerar. 
En teori om tungt och lätt utvecklas, skala på nära håll och på 
avstånd, mot himmel och mot bebyggelse… Japanen som löser 
planerna tillkallas, ”c’est joli… ” mina ritningar godkänns och 
överlämnas till honom att införlivas i projektet, och jag dör av 
lycka. Och ännu i dag, kan jag återkalla denna känsla av salighet 
och ingen kan någonsin ta den ifrån mig.

En tragikomisk historia inträffade när vi satt där bara 
Le Corbusier och jag och det kom en gubbe med kol. Mellan 
fönstren stod en järnkamin, men kolet lagrades längst in mot 
gavelväggen, som då inte ännu var bemålad av Le Corbusier. 

Le Corbusier släppte in gubben som gick längst in och stjälpte 
kolet på golvet. Sedan kom han rakt mot mig och viftade med 
räkningen framför näsan på mig. Skräckslagen skickade jag 
honom till monsieur Le Corbusier bakom mig. Ett kort samtal 
utspann sig varefter jag hörde Le Corbusier fråga: ”Mademoiselle, 
har Ni pengar?” ”Oui, Monsieur”, svarade jag, varpå Le Corbusier 
befallde mig att betala och lovade att jag strax skulle få pengarna 
tillbaka. Jag har dock aldrig vågat påminna honom om det och 
denna incident förkortade min vistelse i ateljén 
med en månad. Till råga på detta fick jag ovett 
för att huskatten, som gillade mig, sprang på 
mina ritningar, och lämnade små svarta kol-
spår som var svåra att ta bort. Fast egentligen 
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så var det Le Corbusier katten gillade. Redan före halv två satt 
katten givakt på mitt bord och väntade, han också. Kom inte  
Le Corbusier utan gick förbi på väg till någon annan, så skällde 
katten ut mig, sprang sin väg mot koltippen och satte sig högst 
upp och spejade efter Le Corbusier; skulle han i alla fall komma 
till mitt bord så var katten genast där, brummade och frotterade 
sig mot Le Corbusier tills han var tvingad att ta upp honom. 
Sedan pratade han och gestikulerade med pipan i ena handen 
och katten i den andra.

Emellertid höll pengarna på att tyna bort ohyggligt snabbt.
Det var inte lustigt att vara arbetslös i Paris. Morgnarna började 
med att jag satt på soffan i Luxembourgparken och studerade 
småannonserna. Sedan telefonerade jag. Det var deprimerande. 
Alla de som behövde  ”lite hjälp”, ”lite sällskap”, ”lite conversation 
allemande ou anglaise”, ja även de som behövde promenera  
hunden någon timme visade sig oftast vara distingerade en-
samma herrar.

Några hus ifrån 35 Rue de Sèvres fanns en liten hattbutik, 
Caroline Modes. Jag stannade ofta framför det lilla skyltfönstret 
och läskade ögat med hattar som utan tvekan var geniala. En 
gång ertappades jag av Le Corbusier som stannade, hälsade och 
sade: ”C'est pas mal, ça...” Knappt hade han gått så stormade jag in 
i butiken. En flicka satt på en pall framför en spegel och formade 
en filt på sitt eget huvud. Caroline. Jag sade att jag var stagiaire 
chez Le Corbusier ici à coté, att han beundrade hennes hattar men 
tyckte att butiken behövde en upprustning. Jag blev anställd. Jag 
ritade butiken, hjälpte till med ombyggnaden, städade, projek-
terade hattarna, sydde, sprang till kunderna, lagade lunch och 
svarade i telefonen. 

Caroline var ett geni, vilka hattar gjorde hon inte, men några 
pengar att betala mig hade hon inte. Hon gav mig en hatt, en 
fantastisk hatt, stor som ett kassaskåp, med fjädrar och band. 
”Den ska du ta på dig när du ska göra något viktigt, den skall ge 
dig kraft…” Hatten följde med mig i den öppna Bugattin som jag 

kort därefter färdades till Sverige i. Den ligger 
nu på översta hyllan i skafferiet och väntar på 
de stora dåden. Emellertid gick jag upp med 
hatten till ateljén. Då ingen var där satte jag på 
mig den och kråmade mig framför fönstergla-

set. Jag behövde kraft, kraft och ännu mer kraft! Ska jag våga be 
Le Corbusier om någon lön? Jag har ju faktiskt dragit så många 
ritningar med tusch, helt värdelös var jag väl inte, jag måste! 

I den vevan kommer han in. Inte en min, inte ett skratt”. Så ni 
går och köper konst numera”, säger han. ”Detta är mitt arvode”, 
säger jag och berättar om mitt jobb hos Caroline. Han tyckte att 
det var synd att jag slösade bort min tid på att städa i en butik, 
den narren! Det var den enda gången någonsin jag tyckte att han 
pratade strunt, likväl kom jag mig inte för att be om någon lön. 
Ingen fick någon lön, inte Sakakura heller och inte Charlotte  
Perriand som jobbade gratis i tio år.

Jag fick med mig minnet från mötet med ett geni, med den 
främste arkitekten genom tiderna. Tillsammans med andra fick 
jag del i arvet – böcker, idéer, projekt, byggnader – hela Œuvre 
complète, detta formidabla uppslagsverk, som innehåller allt vad 
en arkitekt kan ställas inför. Den arkitekt som inte hittar ett 
svar på sitt problem i Œuvre complète har inte letat ordentligt.

Le Corbusier var oerhört medveten om värdet av Œuvre  
complète. Men det var kanske sina skrifter och böcker som han 
satte högst på den tiden. När jag hälsade på honom efter kriget  
i hans våning på Rue Nungesser et Coli och undrade om han inte 
snart skulle komma till Sverige, så tyckte han att han skulle få 
Nobelpriset först. För sina böcker, förstås!

Det kritiska ögonblicket kom då jag fick lämna in. Det var 
sommar och Le Corbusier skulle själv resa bort. Det var ingen 
mening i att fortsätta kampen, när han inte ens var där.

Jag passade på, då ingen var i ateljén, att berätta att jag skulle 
resa bort över sommaren och kanske litet längre än så, men 
frågade om jag fick komma tillbaka. Han undrade lätt irriterad 
vart jag tänkte ta vägen. Han godkände Sverige. Han kände Sven 
Markelius och Uno Åhrén. Han skrev ut ett betyg och en rekom-
mendation, där det stod att jag hade initiativ, att jag var välkom-
men tillbaka. Jag var gråtfärdig. ”Jag kommer så fort jag kan” 
– mumlade jag. ”Det blir krig! Dom är alla spritt galna!” sade han 
och det var det sista jag hörde honom säga den gången. o
léonie geisenDorf

Texten är en förkortad version av ”Att gå i lära på Rue de Sèvres” publicerad 
i Le Corbusier och Stockholm (Byggförlaget/Arkitekturmuseet 1987).

Höger. Fasaden på S:t Görans 
gymnasium i Stockholm.  
I en kommentar kallade Sven  
Silow den ”en ogenerad anknyt
ning” till Le Corbusiers verk.
FoTo åke e:Son LIndmAn

→Jag behövde kraft och  
 ännu mer kraft! Skall  
 jag våga be Le Corbusier  
 om någon lön?
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En skulptur    av ljus  
projEkt

Villa Delin är ett hus av kontraster. rå betong  
samsas med lätta öppningar, som både låter barnen  
leka fritt och vädrets skiftningar avspeglas interiört.
Villa Delin, Djursholm · Léonie Geisendorf
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* L é o n i E Föregående uppslag. Villa Delin, 
fasad mot Strandvägen och 
vattnet i Djursholm.
FOTO MIK AEL OL SSON

koMMEntAr t o M A S  L A U r i

En tålig betongskulptur som ger en � yktig 
och transparent känsla.

när villa Delin nämns är det betongen som kommer på tal. 
Som betongskulptur är det en strukturell uppvisning. Ett spel 
med krafter. Känslan av en upplyft kropp som vilar på ett fåtal 
stöd är accentuerad, inte minst genom de uppbrutna hörnen.

Men det är också ett hus som handlar mycket om glas och 
öppningar. Det är oftast fotograferat från Strandvägen i Djurs-
holm. Från entrésidan och trädgården går det lätt att se rakt 
igenom huset. Det är i hög grad transparent. Bröstningarna är 
låga och fönsteröppningarna når ända upp till tak.

När man står inne i vardagsrummet med dess dubbla takhöjd 
är man benägen att tillägga att det är en skulptur av ljus. Ljuset 
� ödar in, levandegör det karga, med skarpa strålar och skuggor, 
eller lägger en matt hinna över allt när det mulnar på.

Den här dubbelheten, både � yktig och lätt samt bastant 
och tung, är ingen slump. Familjen som beställde villan ville ha 
ett hus där barnen kan gå in och ut. Nästan som det förhållande 
ett barn skulle ha till en klätterställning, eller kanske ett träd 
eller en klippa omgärdad av grönska. 

Materialvalen är följaktligen oömma. ”Naturliga och ej påkos-
tade”, som huset beskrivs i katalogen Léonie Geisendorf arkitektur 
(Byggförlaget, 1990). Alla golv skulle exempelvis ha samma 
svarta linoleummatta. 

Det var helheten, inte delarna, som var i fokus och priorite-
rades. Inte bara golven skulle vara enhetliga. Alla väggar skulle 
vitputsas och alla tak ha redwoodpaneler. 

Byggrätten tillät bara en villa på 200 kvm. Ingen källare 
kunde heller byggas på grund av att byggnaden ligger så 
pass nära stranden att det föreligger en översvämningsrisk. 
Geisendorf har maximerat ytan fördelat på två plan. Det mesta 
är utnyttjat för boendeändamål och förråden är placerade 
i lägre byggnader ute på gården. Förråden ringar samtidigt in 
träd gården, där en stor rad be� ntliga träd kunde bevaras, 
så att villan faller in i landskapet. o

FASAD Mot VÄStEr oCH trÄDGÅrDEn 1:200
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ursprungliga träden har beva-
rats, är fönsterpartierna stora.  
foTo MiK aEl ol SSoN
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”En natt ringde maken i familjen  

och sa: Men det går inte att 

brodera. Mitt i huset går det inte 

att brodera, det är för mörkt. 

Va, sa jag, brodera? Jag visste 

inte att din fru broderar. Nej, det 

gör hon inte heller men om hon 

skulle vilja. Så skrattade vi båda 

två, han gick och lade sig och 

det gjorde jag också. Hon brode-

rar inte och kommer heller aldrig 

att göra det. Men huset passar 

henne som en handske, som en 

andra hud. Det är inte ofta man 

får tillfälle att rita sådana hus.”
LéoniE GEisEnDorf

nedan vänster. Vardagsrummet 
från övre plan med vy mot gården.
nedan höger. Trappan till övre 
plan i vardagsrummet. 
foTo cHarliE gull STröM

Överst. Vardagsrummet mot 
gården med dubbel takhöjd  
och öppen spis.
foTo cHarliE gull STröM
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ÖVrE pLAn 1:250

nEDrE pLAn 1:250
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fAsAD Mot ÖstEr oCH strAnDVÄGEn 1:200

Villa Delin, Djursholm
fAktA

Adress: Strandvägen 43, Djursholm.
Area: 200 kvm.
Byggnadsår: 1966–70.

nedan. Entréfasaden mot norr.
foTo MiK aEl ol SSoN
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fAsAD Mot sÖDEr 1:200

nedan. fasad mot söder 
och trädgården. 
foTo MiK aEl ol SSoN

”Beställarna var unga människor 

som ville ha ett betonghus. för 

mig var det roligt för betonghus 

är ju något särskilt och mycket 

uttrycksfullt. Det är inte ’spar-

samt’ som enfamiljshus. Men det 

kan vara sparsamt mot sig självt, 

mot de egna reglerna, mot det 

egna trycket utåt. Tomten är en 

skärgårdsklippa som stupar under 

marknivån. Det är ju inte billigt 

att klamra sig fast där. Men det 

är ju så att sparsamheten är evig 

men billigheten glömmer alla 

bort. Vem bryr sig om vad något 

kostat. Står det i konsthistorie-

böckerna?”
LéoniE GEisEnDorf
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Terränggående  
PROJEKT F O T O  M A T T I  Ö S T L I N G

* E X K L U S I V

De 114 radhusen har bildat skola för hur hus och landskap 
kan höra ihop. Som en följsam matta mitt bland tallarna.
Riksrådsvägen, Stockholm
Léonie och Charles-Edouard Geisendorf
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* l é o n i e Nedan. Puts, skivmaterial, trä 
och tegel är komponerade till  
en helhet i fasaderna. Här 
hustyp 1.

Föregående uppslag. Radhusen 
är placerade i naturmark och  
bildar gårdar efter förutsätt
ningarna på plats.

kommeNtar t o m a s  l a u r i

Radhusen präglas av funktionalismens ideal. Men där 
finns hela tiden en upplevelse bortom det praktiska.

radhusen är som en välbevarad hemlighet där de ligger  
i änden av Enskededalens trädgårdsstad söder om Stockholm.  
I skogsbrynet där tallarna, mossan, klipporna och blåbärssnåren 
tar vid. Lika nyfikna på natur som traditionell bostadskultur.

Riksrådsvägen skvallrar om hur nära Léonie Geisendorf var  
dåtidens svenska bostadsdebatt. Modernismen landade på 
1950-talet, efter sina mest pragmatiska år, i det nordiska land-
skapet, ett genius loci-tänkande. En av de finurliga sakerna med 
Riksrådsvägens 114 radhus är hur de är utförda som struktur 
som anpassar sig efter terrängen. Sammanlagt finns tre olika 
grundtyper av radhusen, alla ungefär lika stora, men olika i sitt 
förhållande till utemiljön. Till exempel har några sitt vardagsrum 
på övre plan, medan det i några fall är placerat på bottenplanet.  

Riksrådsvägen tillkom när halvplanslösningar var populära. 
Geisendorfs svar på det hela är intrikat. Ett närmast flytande 
rumsförhållande. I flera av husen ligger rummen som platåer 
utplacerade efter en trappspiral. Hallen ansluter till entrésidans 

marknivå. Kök och allrum några trappsteg upp möter baksidans 
marknivå. Den övre våningens sovrum ligger på två olika golv-
nivåer och nås direkt från husens trappa. 

Planerna präglas av funktionalismens ideal, men där finns 
hela tiden något bortom det praktiska. Inte minst märks det 
på fönstersättningen som ger ett varierat och poetiskt ljus-
flöde. Rikligt med ljus i allrummet genom tilltagna fönsterytor, 
dagsljusbelysta arbetsytor i köket, släpljus över vissa tak och 
sovrumsfönster som sitter högt för att bättre ta in himlen. 

Exteriört gör radhusen inte stort väsen av sig. De ger ett  
humant och inkännande intryck, nära naturen och människan, 
där de slingrar sig fram i terrängen. På många sätt är de typiska 
för sin tid med sina collagemässigt bearbetade fasader. Rött tegel, 
grå fasadskivor, puts och trä har komponerats ihop. De känns 
därför inte dekorerade. Inget är utfört utan stöd i konstruktion 
och den Geisendorfska devisen att aldrig slösa i onödan. o
tomas lauri
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grundtyper och en rad variationer 
på dem, vilket gör dem anpass
ningsbara till terrängen. Här 
hustyp 1.

FasaDer hustyp 1 1:400



62
upp i vind
geisendorf 2014

* l é o n i e

Radhus Riksrådsvägen, Stockholm
Fakta

adress: Riksrådsvägen, Bagarmossen, 
Stockholm. 
storlek: 114 radhus fördelade på  
tre grundtyper om ca 110 kvm.

Byggherre och byggare: Hyreshus  
i Stockholm AB.
Byggnadsår: 1953–56.

plaN hustyp 2 1:250perspektiv hustyp 1 1:250

perspektiv hustyp 3 1:250

höger. Vardagsrummet  
i den vanligaste hustypen, 1,  
från två håll. 

Nedan. Hustyp 2 är uppbyggd 
med halvplan som följer 
topografin.
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m e r  o m+

Topografisk bykänsla 
stadsplanen för riksrådsvägen är följsam mot platsens 

natur. Men genom åren har de tydliga gränserna mellan 

natur och kultur suddats ut, skriver stina Hagelquist.

Det tar mindre än tio minuter att promenera från Bagar-
mossens t-banestation till radhusen på Riksrådsvägen, ändå 
känns området avlägset. Inte ens när jag befinner mig i närheten 
kan jag ana radhusens närvaro, dolda som de är i Stockholms-
naturens kuperade terräng och inbäddade i grönska. Jag når 
toppen på en brant backe och får syn på radhusen. Längorna 
vänder sina mest slutna fasader mot promenadvägen, passerande 
fotgängare och cyklister. Nästan framme. Bara några meter kvar, 
nedför backen, uppför ytterligare en, genom den trånga passagen 
mellan två radhuslängor och in i området. Jag är hemma.

Det kan tyckas banalt att inleda en artikel om Riksrådsvägen 
genom att beskriva vägen dit om det inte vore för att området 
definieras genom avståndet till t-banestationen och isoleringen  
i förhållande till kringliggande bebyggelse. Radhusen är pla-
cerade på en kuperad platå och kringskurna av grönområden. 
Placeringen av de långa sammanhängande radhuslängorna längs 
med platåns ytterkanter i kombination med ett fåtal vägar in 
och ut ger det en tydlig identitet. En ”bykänsla”, enligt presenta-
tionen i Byggmästaren från 1956. Områdets placering, planering 
och gestaltning upprättar dikotomier som öppet–slutet, for-
mellt–informellt, natur–kultur och privat–offentligt, teman som 
återkommer under min vidare promenad genom området.

stadsplanen för området upprättades av Léonie och Charles 
Edouard Geisendorf medan Nils Orento planerade plantering-
arna. Utstakningen av varje enskilt radhus lär ha gjorts tillsam-
mans. Hur samarbetet dem emellan såg ut vet vi dock mycket 
litet om, men att gårdsplanteringarna och radhusens anpassning 
till topografin liksom de gårdar som stadsplanen organiserar  
i lika hög grad som arkitekturen och lägenheternas planlösning-
ar bidrar till områdets karaktär och kvalitet står klart. 

Väl inne bland radhusen på Riksrådsvägen öppnar sig en av  
de fyra gårdar eller rum som framträder på stadsplanen och 

under min vandring genom området. Rummet 
utmärker sig genom sin offentliga karaktär. 
Mitt i blickfånget, framför vad som tidigare var 

butik, var en paviljong planerad. Av de rabatter och prydnadsträd 
som en gång fanns här återstår endast några rosenbuskar och 
prydnadsaplar. Genom sin kultivering och färgrikedom skiljer 
sig denna plats från de övriga rummens till synes okonstlade 
karaktär. I bevarade trädgårdsritningar och i jämförelse med vad 
som bland grannar kallas Träsket framstår kontrasten mellan 
natur och kultur.

träsket är ett halvprivat och informellt rum med utrymme 
för lek och samvaro, inramat av kringliggande radhus och en 
kraftig nivåskillnad mot radhuslängan och gångbanan i väster.

Här råder en förmodad naturlighet. Den parkliknande 
blandningen av lövträd, enstaka tallar och buskage är dock lika 
uttänkt som torgets gestaltning. Detsamma gäller övergången 
mellan radhusens privata uteplatser och de gemensamma  
ytorna i Träsket och övriga gårdar. Gränsen mellan privat och  
offentligt var från början subtil, antydd genom nivåskillnader 
och planteringarnas karaktär. Närmast uteplatserna finner vi  
perennrabatterna medan till synes naturligt placerade lövträd 
står längre från husen. Tallarna däremot kan ibland påträffas  
så nära fasaderna att husen tycks ha uppförts kring dem. 

Mot de privata uteplatsernas färgrikedom står entrésidor-
nas monokromi. Radhusentréerna skildes ursprungligen från 
varandra genom buskage vilka gav enhetlighet åt de offentliga 
gångstråken. I dag är området förbuskat, tallarna utglesade  
och planteringsprinciperna delvis förvanskade.

I kontrast till Träskets lummiga och lugna rum står gatu-
rummen. Från början var dessa luftiga parkliknande gårdsrum 
med ett fåtal parkeringsplatser. Antalet parkeringsplatser och 
bilar, fler för varje år, delar området och skiljer grannar åt. 
Samtidigt binder gatan ihop de olika husgrupperna och bidrar 
till överblick. Här är platsen att se och synas. En majoritet av 
radhusen har utblick över gatan och väl hemma ställer jag mig  
i köket och låter blicken söka sig genom vardagsrummet,  
mot baksidan och tallarnas skugga. o
stiNa hagelquist är arkitekturhistoriker.
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”Där vann vi ett krig. Först skulle man 

ge sig i kast med stadsplanen som inte 

alls var tänkt som den blev. Där stod 

husen uppradade, snällt och utan tanke. 

Vi fi ck börja med att göra om stads

planen, att skapa rum och ytor, att ut

nyttja terrängen så den kunde ge mera. 

Med det kunde vi öka inte bara boende

kvaliteten utan också mängden hus. Då 

hade vi vunnit det första slaget.”
lÉoNie geiseNDorF

i leNNart holm: att rita hus, 1990

till vänster. Illustration av Léonie 
Geisendorf.

Nedan. Radhusen saknar enskild 
tomtmark, vilket har gett en 
fl ytande gräns mellan privat och 
allmän sfär.  Här hustyp 1.

situatioNsplaN
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I rummet berättar en serie objekt, fotografi er, 
ritningar och modeller olika berättelser. Dels om 
arkitekturprojekten i sig, dels om Léonie Geisen-
dorf som person och om hennes liv. Här fi nns 
den Karmann Ghia hon körde mellan byggmöten, 
arkitekturskolan och olika evenemang. Precis som 

denna stilfulla sportbil, byggd på folkvagnens 
grundchassi vittnar hennes projekt om ett slags 
”folkhem de luxe”. Eleganta, kraftfulla projekt 
med attityd och samhällsengagemang. I rummet 
fi nns både möbler hon själv ritat och inredning 
från hennes kontor. I lådor, montrar och på bord 

presenteras hennes visioner och projekt. Rummet 
är en installation som inbjuder till nyfi kenhet 
och samtal – en rumslighet att bebo. För som 
Léonie Geisendorf själv sagt: ”ett hus med folk i, 
det är vackert!”
TESTBEDSTUDIO ARKITEKTER

upp i vind
I utställningen på Arkitektur- och designcentrum 
har arkitektkontoret Testbedstudio skapat en 
utställning där besökarna kan upptäcka Léonie 
Geisendorfs arkitektur.

Vi sätter arkitekturen på pappret, berättar 
med utgångs punkt i de byggda projekten. 
Angeläget och nyfi ket. Samma 112-åriga 
tradition av analys, kritik och dokumentation 
av svensk arkitektur, men i och med den nya 
formen breddar vi perspektivet samtidigt som 
vi går djupare. Nya avdelningar, en bredare 
kulturbevakning och fl er projektpresentationer.
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