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I översikter över Sveriges historia under 1900-talet representeras arkitekturen främst av två fenomen – Stockholmsutställningen och miljonprogrammet. Skildringar
av den förra kantas ofta av hur snabbt och framgångsrikt utställningen bidrog till att på bred front introducera
funktionalismen i svensk arkitektur men även av utställningens betydelse för den resa mot ett välfärdssamhälle som inleddes under folkhemspolitisk flagg på 1930talet. Miljonprogrammet brukar i sin tur uppmärksammas som kulmen på den svenska ingenjörskonsten inom
samhällsbyggandets område, i slutet av den resa som
påbörjades vid tiden för Stockholmsutställningen. Det
finns förstås otaliga invändningar mot en sådan förenkling av händelseförloppen. Mottagandet av den moderna arkitekturen var på intet sätt smärtfritt under denna
tid och miljonprogrammet är för närvarande ett mycket
aktivt forskningsfält (se exempelvis Monica Sands och
Erik Stenbergs bidrag i denna antologi). Men oavsett infallsvinkel framstår fenomenen som ofrånkomliga nav i
berättelserna om 1900-talets arkitektur i Sverige.
Men hur har framställningarna om dessa arkitekturhändelser formats, när och av vilka? I sökandet efter
svaret på sådana frågor framstår Arkitekturmuseets
vandringsutställning Aufbruch und Krise des Funktionalismus från 1976 som en slående metahändelse, där just
Stockholmsutställningen och miljonprogrammet spelar
huvudroller i en skildring av svensk arkitektur och bostadsbyggande under 1900-talet. Utställningsprojektet
har dessutom en egen historia som spänner över sju år
– en omarbetad version visades på Kulturhuset i Stockholm 1980 – vilket gör den särskilt lämpad för studiet
av förändringar i synen på svensk arkitektur i allmänhet
och bostadsbyggandet i synnerhet. Syftet med denna
artikel är därför att lyfta fram en kanske något oväntad
roll i Arkitekturmuseets verksamhet; rollen som medförfattare till det svenska 1900-talets arkitekturhistoria.
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En ärlig framställning
Initiativet till en utställning om svensk arkitektur kom
från västtyskt håll1 och Aufbruch und Krise des Funktionalismus. Bauen und Wohnen in Schweden 1930–1980
premiärvisades på Neue Sammlung i München i september 1976. Projektet finansierades av Svenska Institutet och turnerade efter München till ytterligare fyra
västtyska städer, sedan till Innsbruck och Moskva, in
nan den avslutades i Budapest sommaren 1978 (Bild  1).
Därefter bearbetades utställningen och visades för en
svensk publik på Kulturhuset i Stockholm sommaren
1980, varefter den fortsatte till Röhsska museet i Göteborg och Malmö konsthall (Bild  2). Utställningen åtföljdes av seminarier och föreläsningar och inte minst en
omfattande katalog som förutom den första upplagan
på tyska även gavs ut i ryska och ungerska versioner
samt sedermera i en ny svensk version som har fått
mycket stor spridning: Funktionalismens genombrott
och kris. Svenskt bostadsbyggande 1930–1980.
Arkitektur- och designcentrums myndighetsarkiv ger inte
bara god vägledning om utställningens konkreta utformning genom bevarade skisser, ritningar, fotografier
och inventarielistor, man kan av det rika materialet också utläsa hur idén bakom utställningen formulerades.
Genom en serie utställningar i Arkitekturmuseets tidiga
historia hade museet etablerat ett tilltal som allt som
oftast var kritiskt, inte sällan aktivistiskt och manande till
engagemang vilket bidragit till att institutionen utveck1	Arkitekt Karl Helmut Bayer, dåvarande ordföranden i Vereinigung freischaffender Architekten Deutschlands, lär ha varit
initiativtagaren till utställningen och förmedlade kontakter till
tänkbara institutioner i Västtyskland. Se korrespondens mellan Bengt O. H. Johansson, Karl Helmut Bayer och Jens-Peter
Matull sommaren och hösten 1973, ARKM F2:139.
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lades till en tongivande aktör i den samtida arkitekturdebatten.2 Det faller sig därför naturligt att även temat
för utställningen utgick från samtiden: 1970-talets arkitektursituation och dess bakgrund. Man frågade sig hur
1970-talet förhöll sig till 1930-talet och med den kritiska
udd som blivit lite av Arkitekturmuseets signum undrade
man hur det hade kunnat gå som det hade gått. Med
hjälp av den bevarade korrespondensen från utställningens planering framgår att det redan tidigt stod
klart att framställningen skulle göras polemiskt tydlig;
1930-talet skulle representeras av ”fotogeniqua” exempel och ”det snyggaste 30-talet – det som motsvarar
drömmen”. Det föreslås till och med att presentationen
ska vara lite pastischartad medan 70-talsdelen skulle
visa hur idéerna hade förvaltats och använts; ”kraschlandningen i verkligheten”. 3 Enligt dåvarande museichefen Bengt O.  H. Johanssons uppfattning var det alltså
en ”osminkad och ärlig framställning”4 av arkitekturutvecklingen under de senaste fyrtio åren som eftersträvades. Med uttalat scenografiska medel skulle denna
kontrastverkan mellan dröm och verklighet framställas
– ”den förförelse som Stockholmsutställningen lyckades
2	Se Thordis Arrhenius pågående forskningsprojekt Medierad
arkitektur – utställningen som diskursivt fält med utgångspunkt
i Arkitekturmuseets utställningar 1968–88.
3	Bengt O. H. Johansson lade upp riktlinjerna för innehållet
och samarbetade tätt om utställningens idé och koncept med
AKVE-gruppen i Lund under ledning av Bernt Nyberg. Inledningsvis medverkade bland andra arkitekterna Per Iwansson
och Olof Hultin samt inredningsarkitekt Sylvia (Sia) Johnson,
som fortsatte att arbeta aktivt med utställningens formgivning
under hela projekttiden. Brev från Bengt O. H. Johansson till
Bernt Nyberg och Olle Svedberg, 22 januari 1974, ARKM
F2:139; sammanställning av timmar och kostnader från AKVE
4 oktober 1976, ARKM F2:139; telefonsamtal med Bengt O. H.
Johansson 29 september 2013.
4	Bengt O. H. Johansson skriver ”ungeschminkten und ehrlichen
Darstellung” i brev till Karl Helmut Bayer, 12 oktober 1973,
ARKM F2:139.
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med”5 – och bostadsfrågan fick bli det gränssnitt med
vilket utvecklingen undersöktes.6
Denna Arkitekturmuseets läsning av händelseutvecklingen var inte på något sätt okontroversiell vid denna
tid. Bland annat märks i diskussionerna med den mottagande tyska institutionen hur olika föreställningar
om såväl den funktionalistiska arkitekturen som dess
framställning på Stockholmsutställningen skaver mot
varandra. Det framgår också att utställningens titel
var en källa till konflikt. Under en längre tid hade man
arbetat efter titeln ”Zusammenbruch des Funktionalismus” (Funktionalismens sammanbrott) men efter att
direktören vid Neue Sammlung Klaus-Jürgen Sembach
opponerat sig mot vad han och hans medarbetare
uppfattade som en spekulativ titel, som föregrep eventuella svar, ändrades den i ett sent skede våren 19767
(Bild 3–4). Tecken på dessa åsiktsskillnader märks fortfarande i förordet till den tyska katalogen från 1976
där Sembach beskriver Stockholmsutställningen som en
”fixpunkt i utvecklingen” och ser sig tvungen att distansera sig från bilden av den så omstridda och utskällda
funktionalismen som skildras i utställningen.8
5	Bengt O. H. Johansson invänder med denna formulering mot
ett utkast till utställningsdesign av Bernt Nyberg. Brev daterat
23 september 1974, ARKM F2:139. Att den retoriska hållningen
delades av medarbetarna och att tonläget ibland var tillspetsat framgår av korrespondens och anteckningar på ritningar
över utställningslokaler – på Berlinritningarna har 1970-talet
t ex fått påskriften ”eländet”. ARKM F2:139.
6	Att bostadsfrågan skulle vara i fokus etableras tidigt men står
inte klart från början. Brev från Bengt O. H. Johansson till Bernt
Nyberg och Olle Svedberg, 22 januari 1974, ARKM F2:139.
7	Brev från Klaus-Jürgen Sembach till Karin Lindegren, Sveriges
kulturattaché i Bonn, 4 maj 1976, ARKM F2:139.
8	Sembach, Klaus-Jürgen, ”Ausgangspunkt: Stockholm 1930”,
Aufbruch und Krise des Funktionalismus, Stockholm: Arkitekturmuseet 1976, s 6.

37

Bengt O. H. Johansson menar att Sembach hörde till
den kategori kritiker som gärna ville framhäva Stockholmsutställningens mer heroiska sidor.9 Men de skillnader som här blottades tycks inte ha varit uttryck för
tyska respektive svenska synsätt; inte heller den svenska
projektgruppen tycks ha varit helt enig om uttolkningen
av funktionalismen och dess eftermäle. Snarare framträder här bilden av en tydlig polarisering mellan olika
forskare i samtiden.
Motorn i utställningsprojektet var undersökningen av
förhållandet mellan funktionalismens ursprungliga avsikter och hur dessa senare kom att tillämpas. Man frågade sig: ”Blev dagens svenska arkitektur för funktionalistisk eller för litet funktionalistisk?”.10 Frågeställningen
låter sig inte redas ut på ett enkelt sätt och bör ses i
ljuset av 1970-talets arkitekturdiskussion där funktionalismens relation till den egna samtiden debatterades ivrigt; var dagens arkitektur bara en naturlig konsekvens
av att arkitekturen och byggandet anammat principerna om rationalisering och industrialisering fullt ut, eller hade man inte varit trogen de ursprungliga idealen
och utnyttjat dem för andra syften än de ursprungligen
avsedda? Att resultatet inte var bra och att svensk arkitektur i början på 1970-talet inte utgjorde någon balanserad fortsättning av funktionalismen, det kunde så gott
som alla bedömare enas om.11
9	Telefonsamtal med Bengt O. H. Johansson, 29 september 2013.
10	Citatet förekom på utställningens skärmar och i olika projektbeskrivningar, ARKM F2:142.
11	
För en vidare diskussion om arkitekturdebatten i allmänhet och förhållandet till funktionalismen i synnerhet under
1970-talet, se Pech, Christina, Arkitektur och motstånd. Om
sökandet efter alternativ i svensk arkitektur 1970–1980, Göteborg och Stockholm: Makadam 2011. Frågan har även berörts
i artikeln ”För mycket eller för lite av det goda?” i Om femtio
år med Arkitekturmuseet, Stockholm: Arkitekturmuseet, 2012.
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Form och polemik – utställningen 1976–78
Den polemiska ansatsen till utställningens tema märktes
inte minst i utställningens formgivning och scenografi.
Även om lokalerna varierade kraftigt under turnén var
utställningen utformad på ett sådant sätt att besökaren
alltid leddes längs en på förhand utstakad väg (Bild 5).
Utställningsarkitekturen var enkel och byggde på ett
system av stålrörsställningar på vilka aluminiumskärmar med fotografier, collage och reproduktioner monterades. Texterna var få, korta och poetiska. Några få
montrar och podier kompletterade innehållet med föremål och möbler.
Efter ett inledande avstamp i det tidiga 1900-talets bostadsfrågor skildrades i det första rummet, som nämns
ovan, ”det snyggaste” av 1930-talet i stora fotografier,
montage och miljöer. Stockholmsutställningens bostadsavdelning ägnades stor uppmärksamhet med föremål,
fotografier och möbler (uppförstorade interiörbilder
kombinerades med verkliga möbler i miljöarrangemang) som skulle förmedla något av utställningens visionära och festliga stämning. Rummet var kraftigt upplyst
för att förstärka intrycket. Uppförstorade sidor ur acceptera kompletterade skildringen och som bakgrundsteckning till det samtida samhället visades montage av
kontrasterande bilder – visionär arkitektur mot vardagsbilder – där besökarna bokstavligen kunde spegla sig i
innehållet på skärmens aluminiumyta (Bild 6).
På väggarna i trettiotalsavdelningen syntes vid sidan om
Gunnar Asplunds arkitektur till Stockholmsutställningen
modeller över projekt i KF:s regi (Lumafabriken och en
Konsumbutik i standardutförande), Nils Ahrboms och
Helge Zimdahls tävlingsförslag till Tekniska högskolans
kårhus, Hans Quidings förslag till ett tekniskt museum
vid Hötorget och Sven Markelius skiss till kollektivhus på

39

Alvikshöjden. Bland de möbler som skulle representera
1930-talet fanns Sven Markelius stapelbara stol till Konserthuset i Helsingborg, Gunnar Asplunds skrivbord
och stolar för Svenska Slöjdföreningens styrelserum
samt Erik Chamberts möbler från Stockholmsutställningen; liggstol, tevagn, matbord och stol (Bild 7–11).
En av de tapeter som formgivits för Stockholmsutställningen av Sigurd Lewerentz nytrycktes för utställningen.
Bland övriga föremål fanns en servis av Wilhelm Kåge
för Gustavsberg, en bakelittelefon från LM Ericsson, en
resegrammofon, bokband formgivna av Berta Svensson, exempel på Sigurd Lewerentz typografi och en
matta av Nelly Brodin för Axevalla hemslöjd.12
Detta första utrymme följdes av en starkt avvikande
upplevelse. Efter att besökarna passerat igenom plastskynken – alla avdelningar i utställningen delades av
med hjälp av plastskynken – möttes de av ett mörkt
rum med projektioner av diabilder (så kallad multivision) från miljonprogramsområdet Hammarkullen utanför Göteborg tagna av fotografen Jens S. Jensen.13
Ljudupptagningar av intervjuer med boende om livet i
förorten ackompanjerade de svartvita bilder som projicerades överlappande och i stort format, som för att
förflytta betraktaren in i de skildrade miljöerna. Nästa
rum – avdelat igen med plastdraperier – var ljust och
innehöll en skärmutställning med huvudsakligen flygbilder av svenska bostadsområden uppförda på 1940-,
50- och 60-talen. Detta var den så kallade analysdelen
(jämför med den kontrasterande upplevelsedelen) där
utställningen hade för avsikt att kommentera och besvara frågan om hur 1930-talets idéer hade förvaltats
över tid och vad som var orsaken till samtidsarkitektu12	Se ritningar, skisser och inventarieförteckningar i ARKM F2:142.
13	Projektionerna byggde på material ur Jens S. Jensens bok
Hammarkullen (Helsingborg: Fyra förläggare) från 1974.
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rens ogynnsamma situation. De estetiserade fotografierna och de sparsamma utställningstexterna fortsatte
men här fanns även läshörna och litteratur för de besökare som önskade fördjupa sig. Även utställningens
rika katalog fanns till utlåning. Besökaren lämnade
utställningen genom ett avslutande mörkt rum bakom
draperier, en epilog där bilder av människor i folkmassor fotograferade av Olof Hultin projicerades direkt på
besökarna, samtidigt som Göran Sonnevis samhällskritiska dikt Stora grupper av människor lästes upp i högtalare (Bild 12).
Känsla och intellekt
På alla orter där utställningen visades, delvis med undantag för Bochum, kunde den rumsliga sekvensen
ordnas på detta växelvisa sätt med en tydlig kronologi och kontrastverkan. Det var en högst medveten
utställningsscenografi med avsikt att framställa händelseutvecklingen så att den erbjöd upplevelser, ”mer
känslomässigt än intellektuellt”, som Johansson skriver
i ett utkast 1974.14 Att det handlade om att arbeta med
olika sinnesintryck och skapa en stämning för 1930talet och en annan för 1970-talet betonas av Johansson
än idag.15
Bortsett från att det måste ha upplevts som ett effektfullt grepp, lät utformningen besökaren förstå att den
samtida situationen var direkt avhängig idéer som lanserades i och med den moderna arkitekturen på Stockholmsutställningen. Att det var en negativ utvecklingsspiral som skildrades borde också vara ställt bortom
14	Bengt O. H. Johansson i förslag till rundskrivelse 25 november
1974, ARKM F2:142.
15	Telefonsamtal med Bengt O. H. Johansson, 29 september 2013.
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allt tvivel, tydligare så i utställningen än i det material
som presenteras i katalogen. Denna framställning anknöt direkt till en pågående diskussion som prövade
den svenska funktionalismens giltighet i början av 1970talet. Utställningens egna ord speglar väl de centrala
frågorna: ”Fanns redan i 20-talet fröet till dagens väl
kända misslyckande inom bostadsbyggande och stadsplanering? Finner man redan då den auktoritära, institutionaliserade uppfattningen om bostadsbyggandet,
som påtvingas människor för att de ska vara nöjda? Eller är det egentligen vi som förrått de funktionalistiska
idealen?”16
Den retoriska hållningen till trots vore det ett misstag
att tro att utställningen var ensidigt sensationsinriktad,
ogrundad eller osaklig. Tvärtom; till grund för utställning och katalog låg ett flerårigt arbete utfört av flera
erfarna forskare. Utöver Bengt O.H. Johansson medverkade både arkitekturhistorikern Olle Svedberg och
arkitekten och forskaren Eva Rudberg i katalogen, och
utställningen anknöt därigenom till en aktiv publikationsverksamhet vid Arkitekturmuseet. Funktionalismens
genombrott och kris var dessutom i många avseenden en direkt återkoppling till konsthistorikern Per G.
Råbergs avhandling Funktionalistiskt genombrott som
utgavs av Arkitekturmuseet 1970.17 Utställningen och
Råbergs bok hade inte bara titeln gemensamt utan
här kan flera paralleller mellan Råbergs text och utställningen noteras såsom bland annat betoningen av
16	
Aufbruch und Krise des Funktionalismus. Bauen und Wohnen
in Schweden 1930–80, Stockholm: Arkitekturmuseet, 1976, s 4.
Författarens översättning från tyska.
17	Per G. Råberg, Funktionalistiskt genombrott. En analys av den
svenska funktionalismens program 1925–1931, Stockholm: Arkitekturmuseet, 1970. Boken gavs senare ut i en ny rikt illustrerad utgåva av Norstedts förlag 1972 med den nya undertiteln
Radikal miljö och miljödebatt i Sverige 1925–31.
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Stockholmsutställningens estetiska aspekter och själva
tillvägagångssättet; att jämföra program och visioner
med konkreta resultat.
Råbergs avhandling var en analys av funktionalismens
program med utgångpunkt i Stockholmsutställningen. I
1976 års utställning tycks Stockholmsutställningen ha fyllt
en plats i första hand som en visuellt attraktiv och retorisk startpunkt. I det övriga materialet kring utställningen
hade den emellertid en mindre framträdande roll. I de
tidiga projektbeskrivningarna nämns knappast Stockholmsutställningen, som till exempel i den historik över
bostadsbyggandet vilken spänner över en längre tidsrymd; funktionalismens rötter i 1920-talets Tyskland, det
snabba genombrottet på 1930-talet och etablerandet
av en social bostadspolitik på 40-talet, det storskaliga
och industriella bostadsbyggandet på 60-talet samt den
efterföljande kritiken.18 Även de alternativa tidsavgränsningar som prövades under arbetet med utställningen –
1920–1970, 1920–74 liksom 1926–76 var alla aktuella –
pekar mot en aktiv diskussion om utställningens innehåll
och Stockholmsutställningen i relation till detta.19 Här
var Stockholmsutställningen ingen självklar startpunkt
utan införlivades i ett längre historiskt förlopp.
Stockholm 1980 – att ärva en utställning
Fyra år efter vernissagen i München hade denna ambition att undersöka orsak och verkan i svenskt bostadsbyggande förskjutits mot ett mer regelrätt återbesök till
Stockholmsutställningen. Det förefaller vara naturligt
då tidpunkten för den omarbetade utställningens vis18	Bengt O. H. Johansson, projektbeskrivning 25 november 1974
ARKM F2:142.
19	Utställningshandlingar, ARKM F2:139.
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ning i Sverige sammanföll med Stockholmsutställningens femtioårsjubileum men förändringar mellan 1976
och 1980 års utställningsversioner kan också peka mot
mer allmänna tendenser i tiden, som även Arkitekturmuseet gjorde sig till talesman för. För eftervärlden är
det främst katalogen som kan vittna om ett nytt synsätt
och redan i förordet kan små men betydelsefulla förändringar noteras. Bengt O. H. Johanssons förord från
1976 ställde upp en rad kritiska frågor som var vägledande för utställningen. 1980 återanvändes förordet
och undertecknades av den nye museichefen Henrik
O. Andersson (som hade tillträtt 1977) men till de ursprungliga frågorna hade tillfogats en helt ny – ”Eller
har den hårda kritiken varit missriktad, och borde vi i
stället konstatera att vi lyckats så bra som varit möjligt
med vårt bostadsbyggande, med de funktionalistiska
tankarna som en riktig ledstjärna?”20 Här framtonar
med andra ord en hållning som inte längre förespråkar rannsakning utan snarare ser nya möjligheter för
en funktionalistisk arkitektur. I det nytillkomna kapitlet
i katalogen, ”Frågor i 80-talet”, står det också klart att
Andersson ser en framtid för funktionalismen. Svensk
bostadsplanering har ”väsentligen varit framgångsrik”,
konstaterar Andersson som inte desto mindre ser en rad
utmaningar inför 80-talet; däribland diversifiering av
bostadsbeståndet, den rationella planeringens svaga
förankring hos allmänheten, brister i den yttre miljön
liksom flerbostadshusens gestaltning eller det företagsekonomiska synsättet.21 (Bild 13)
Henrik O. Andersson tog över chefsposten vid museet
1977. Om arvet av vandringsutställningen Funktionalis20	Henrik O. Andersson, förord till Funktionalismens genombrott
och kris. Svenskt bostadsbyggande 1930–90, Stockholm: Arkitekturmuseet 1980, s 4.
21	Ibid., s 122ff.
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mens genombrott och kris skrev han i tidskriften Arkitektur 1981 där han karakteriserade sin hållning som
”ambivalent och kritisk”, vilket hade gett upphov till en
vilja att skärpa och bearbeta utställningen.22 Vad exakt denna bearbetning innebar preciserade han tyvärr
inte, men i ett tidigare uttalande hade Andersson vänt
sig mot den sentida kritiken mot funktionalismen som
ville ”förkasta inte bara resultaten utan också ambitionerna och inriktningen”.23 Med sitt konstaterande att
ambitionen att bygga bra för många ändå var berömvärd får vi en fingervisning om Anderssons inställning.
Här anas en invändning mot utställningens ursprungligen mer öppna och lätt provokativa anslag och en
distansering till kopplingen mellan samtidens problem
och funktionalismen.
För en utställningsbesökare på Kulturhuset 1980 gjorde förändringarna avtryck även i utställningsrummet.
(Bild 14–16) Utställningen hade placerats där istället
för på Moderna museet sedan Kulturhusets chef Beate
Sydhoff introducerat idén att visa Funktionalismens genombrott och kris intill utställningar om Gunnar Asplund och Peter Celsing.24 Överlag var 1980 års version
mer påkostad än den tidigare och koncentrationen på
Stockholmsutställningen var tydlig. I den rymliga lokalen förstärktes besökarens upplevelse av att förflyttas
till 1930 års miljöer och händelser genom ett ökat antal
rekonstruerade miljöer och utställda föremål. Ny stämningsskapande rekvisita skulle förstärka det visionära
och optimistiska draget hos Stockholmsutställningen,
som till exempel det propellerplan som hängdes upp
22	Henrik O. Andersson, ”Om utställningar – utan klädsamhet”,
Arkitektur 1981:4, s 33.
23	Henrik O. Andersson, Arkitekturmuseets årsbok 1980, s 57.
24	Brev från Henrik O. Andersson till Björn Springfeldt, Moderna
museet, 9 maj 1979, ARKM F2:141.
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i taket, måhända också en hälsning till porträttbilden i
acceptera där författarna är placerade i ett flygplan av
papp. Liksom tidigare gjorde besökaren entré genom
det tidiga 1900-talet men Stockholmsutställningen slogs
upp stort på de nytillverkade aluminiumskärmarna. Texterna hade bearbetats och utökats och det poetiska anslaget var delvis bortarbetat. Likt tidigare sekventiella
uppställning följde Jens S. Jensens projektioner som
förnyats med färgdiabilder och uppföljningar av intervjuer med boende om den tid som förflutit sedan den
första utställningen.
En förändring som torde ha påverkat utställningsupplevelsen var den ökade valfrihet besökarna gavs för att
röra sig genom utställningen; även om ordningsföljden
i stort sett var densamma hade en besökare av 1980
års utställning större möjlighet att röra sig fritt mellan
de olika stationerna och välja turordning. Utställningssekvensen framstår som mindre regisserad och rimligtvis bör den starka kontrastverkan mellan de olika avdelningarna ha uteblivit delvis, om inte helt. Dessutom
hade Göran Sonnevis samhälls- och civilisationskritiska
epilog tagits bort helt.
Det motsträviga rummet
Uttalandena om funktionalismens framtida möjligheter
får måhända stå för Andersson men förändringarna
av utställningen kan också sägas spegla mer generella
tendenser i tiden. Betoningen på Stockholmsutställningen var förstås föranledd av femtioårsjubileet men illu
strerar också en benägenhet att skilja ut personer, verk
och idéer förbundna med den tidiga funktionalismen –
i synnerhet involverade i Stockholmsutställningen – från
den senare händelseutvecklingen inom arkitekturen. En
möjlig förklaring vore att det tidiga 1970-talets rann-
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sakningar hade konsoliderats i en historieskrivning som
många kunde enas kring och där Stockholmsutställningen hade tilldelats en stabil plats som visionär och
optimistisk genombrottshändelse, men utan att lastas
med sentida konsekvenser. Utställningar, publikationer
och andra händelser i samband med femtioårsjubileet
hade en betydande roll för en sådan historieskrivning,
så även Funktionalismens genombrott och kris. Det är
också kring 1980 som de första biografierna om funktionalismens pionjärer ges ut, något som ytterligare
bidrar till funktionalismens historieskrivning. Därför är
det signifikativt att Funktionalismens genombrott och
kris högst upp i Kulturhuset hade sällskap av två biografiska utställningar; en om Gunnar Asplund producerad av MoMA och Arkitekturmuseets egenproducerade utställning om Peter Celsing.25
Olof Hultin som medverkat i utformningen av Funktionalismens genombrott och kris beskrev Arkitekturmuseets utställningar (Asplundutställningen räknades
till dessa) i Kulturhuset sommaren 1980 som en ”rejäl
besvikelse” och kulturhusversionen av Funktionalismens
genombrott och kris som ”totalt demolerad”.26 Inte heller Henrik O. Andersson tycks ha varit särskilt nöjd
med resultatet. Utställningens utformning led, menade
han, av en överbetoning på det scenografiska och det
25	Utställningarna genomfördes i samarbete med Stockholms
kulturförvaltnings konstavdelning. Peter Celsing – från T-bana
till Kulturhus producerades av Arkitekturmuseet, Henrik O.
Andersson, Anne-Marie Ericsson och Sia Johnson svarade för
utställningsarrangemangen. Gunnar Asplund var producerad
av Stuart Wrede vid Museum of Modern Art i New York. Den
förmedlades via Svenska Institutet och kompletterades av Arkitekturmuseet med ett mindre bildprogram, föremål och originalteckningar. Utställningen var arrangerad av Sia Johnson
och Christina Engfors vid Arkitekturmuseet.
26	Olof Hultin, ”Laddad årsbok”, Arkitektur 1981:2, s 33.
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ökade antalet föremål och modeller som inte lyckats
berika utställningens tema. Skulden lade han delvis på
Kulturhuset som utställningsrum och beskrev byggnaden som ”funktionalismens motsats”; den hade mycket
av funktionalismens formuttryck men inte dess anda
eftersom den var formad efter en arkitekts visioner. 27
Byggnaden beskrevs som ”motsträvig och arbetsam”;
den ”gör motstånd och saboterar”, skrev Andersson.28
Ingenstans hade det varit så svårt att bygga upp utställningen. 29
Utställningen som historiskt gränssnitt
Avsikten med denna redogörelse för Funktionalismens
genombrott och kris har varit att belysa Arkitekturmuseets roll i historieskrivningen över 1900-talets arkitektur.
Utställningskatalogen är särskilt intressant i ett sådant
perspektiv, inte bara som en följeslagare till utställningen utan för att den fick, som den första övergripande
sammanställningen av svenskt modernistiskt bostadsbyggande, en stor spridning och kom under lång tid att
uppta en plats på de konstvetenskapliga utbildningarnas litteraturlistor. Det vore inte alltför långsökt att påstå
att åtminstone ett par generationer konsthistoriker har
fått sin uppfattning om bostadsbyggandets 1900-talshistoria i Sverige präglad av denna publikation.
Genom att utställningen har en egen tillblivelse- och utvecklingshistoria som sträcker sig över sju år, lånar den
sig även till att utläsa tendenser i tiden i förhållande
till det aktuella temat. Inte minst har utställningen haft
stor betydelse när det gäller att lyfta fram bostadsbyg27	Andersson 1980, s 57.
28	Ibid., s 56.
29	Andersson, Arkitektur 1981:4.
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Bild 1. Utställningen invigdes i München i september 1976.
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Bild 2. Sommaren 1980 visades utställningen på Kulturhuset i Stockholm.
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Bild 3. Förslag till utställningsaffisch 1976.
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Bild 4. Förslag till katalogomslag 1976.
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Bild 5. Besökarna leddes genom kontrasterande rum.
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Bild 6. Kollage monterat på aluminiumskärm.
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Bild 7. Bremen 1977.
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Bild 8. Berlin 1976.
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Bild 9. Berlin 1976.
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Bild 10. Berlin 1976.

59

Bild 11. München 1976.
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Bild 12. Utställningen avslutades med en analysdel och en epilog.
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Bild 13. Katalogen till den svenska versionen av utställningen har fått stor spridning.
Omslaget är formgivet av Sylvia Johnson.
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Bild 14. Funktionalismens genombrott och kris ingick i en stor satsning på
Kulturhuset 1980 med anledning av Stockholmsutställningens 50-årsjubileum.
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Bild 15. Utställningen visades högst upp i Kulturhuset och hade utökats med mer
material om Stockholmsutställningen.

64

Bild 16. Stockholm 1980.

gandet som tongivande för förståelsen av 1900-talet
generellt. Men genom utställningens egen historia kan
man också iaktta hur den kritiska udden successivt avtar och hur en mer heroisk läsart tar över i 1980 års
version. Verk, personer och händelser sätts successivt in
i ett sammanhang. Och frågan är om inte den bild av
funktionalismen och Stockholmsutställningen som etablerades kring 1980 – genom Arkitekturmuseet och andra aktörers förmedling – är den bild som fortfarande
dominerar idag.
Det kan vara intressant att avslutningsvis fråga sig hur
medvetna de ledande personerna, i första hand museicheferna som ytterst innehålls- och verksamhetsansvariga, var om denna museets roll som historieskrivare. I
en längre artikel om arkitekturåret 1980 i Arkitekturmuseets årsbok 1980 kommer Henrik O. Andersson in på
frågan och har utvecklade resonemang i ämnet. Han
skriver bland annat att ”Arkitekturmuseets roll i sommarens program […] har varit att visa upp de autentiska,
konkreta vittnesbörden.”30 Och vidare:
”Så kan man gripa sig an med det historiska stoffet på
olika sätt. Man kan ordna det efter en viss utvecklingseller idélinje, som i utställningen om ’Funktionalismens
genombrott och kris’. Man kan som i Celsing-utställningen visa materialet som det är, utan särskilt mycket
tillrättaläggande och låta människor själva göra sig en
föreställning om det. Det är en naturlig väg när man,
som i detta fall, visar det för första gången för en bredare publik. Man kan, som i Asplund-utställningen, visa
det kända materialet med tonvikt på en bestämd aspekt. Men man skulle också ha kunnat se på detta med
nytvättade ögon, genom att presentera de okända ver30	Andersson, Henrik O., ”Arkitekturåret 1980”, Arkitekturmuseets
årsbok 1980, Stockholm 1980, s 59.
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ken, och de okända sidorna av de kända med aktuella
bilder.” 31
Henrik O. Andersson radar här upp exempel på helt
olika förhållningssätt, vilka alla får potentiellt olika konsekvenser för historieskrivningen. I en avslutande mening kan man också läsa in ett tydligt ställningstagande
som kan tjäna som förklaring till de förändringar som
kom att prägla 1980 års version av Funktionalismens
genombrott och kris – tillika en möjlig invändning mot
aktiviteter i Arkitekturmuseets tidiga historia: ”Men vår
roll borde inte vara att beröva människor möjligheten
att själva ta ställning till verklighetens dokument genom att ställa oss själva framför dem med våra åsikter
och idéer. Den rollen har de ideella organisationerna,
proteströrelserna, politikerna, kulturdebattörerna, som
just fyller sin uppgift genom att presentera visioner,
idéer och alternativ.”32 Bengt O. H. Johansson som å
sin sida får anses vara centralgestalten i museets verksamhet under just de aktivistiska åren besvarar en direkt fråga om denna Arkitekturmuseets betydelse för
historieskrivningen med konstaterandet att museets avsikt under hans tid var att ”diskutera samtiden, teckna
bakgrunden.”33
Planeringen och genomförandet av utställningen Funktionalismens genombrott och kris illustrerar inte bara
olika synsätt hos två tongivande museimän i Arkitekturmuseets historia utan också hur synen på den svenska
funktionalismen förändras över tid.

31	Andersson 1980, s 61.
32	Andersson 1980, s 61.
33	Telefonsamtal med Bengt O. H. Johansson, 29 september
2013.
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