ARVET FRÅN SAR:

B I L D A R K I V,
BILDFORMEDLING &
 B I L D C I R K U L AT I O N

STINA HAGELQVIST

97–128 A308

Vissa byggnader och platser är lätta att frammana ur minnet. De kan
när som helst väckas till liv och sitter som etsade på näthinnan. Ett torg
med två vinkelställda byggnader i bakgrunden, den ena ett envånings
hus, kanske med en veranda eller en terrass framför. Den andra med
tre våningar, ljusa tegelfasader, sadeltak. Folkhemstypiska stenmurar.
Lite buskage i förgrunden. Några människor står på torget, i övrigt
råder stillhet. Ytterligare längre bort, högre hus som bidrar till bildens
rumslighet och ger en antydan om omgivningarna. Jag ser Guldheds
torget lätt framför mig och funderar över varför just denna bild beva
rats i mitt minne. Det finns fler, som bilden av sommarträdgården. Ett
naket barn står framför en stensatt damm och i fonden ser jag en lång
sträckt villa. Trots att det är byggnaden som utgör bildens egentliga
objekt är det helheten och trädgården jag minns bäst. Huset, som är
Villa Markelius i Kevinge spelar en passiv roll som bakgrund. Förgrun
den genomkorsas av två björkar. Trädgårdsdörren till huset står öppen,
gardinen svajar och ytterligare ett litet barn verkar just ha gått ut. Vi
ser barnet sitta framför dörren. Det blickar mot oss, mot barnvagn
en på gräsmattan och barnet vid dammen. Solstolarna vid dammen är
tomma, väntar, kanske har föräldrarna precis gått in. Man nästan kän
ner solvärmen och doften av gräs. Jag har inte besökt Villa Markelius
i Kevinge, likväl känner jag igen huset och kan lätt föreställa mig hur
där ser ut. Detsamma gäller Karlskoga stadshotell. Jag som inte varit
på platsen kan ändå se gården framför mig med kvinnoskulpturen i mit
ten, den ljusa fasaden med balkongen och de kvadratiska fönstren, den
kontrasterande väggen med träspån och sina två fönsterrader och den
skarpa skuggan som lägger stora delar av gården i mörker. Jag kan sär
skilt föreställa mig stjärnhusen i Gröndal, Stockholm, kanske för att jag
besökt området. Minnesbilden är dock märkligt konstant, immateriell
och opåverkad av årstiders växlingar, solsken och nederbörd. Husen
ramas in av grönska. Blicken riktas direkt mot den ljusa gavelfasaden
i bildens mitt och söker sig därefter in mot gården via den snedställda
fasaden och jag kan nästan känna det slutna rum som gården bildar. I
bakgrunden skymtar horisonten och jag kan ana Mälarens vatten. Jag
ser husen, gör du?
Det här är bara några av de inre mentala bilder som finns beva
rade i mitt minne. Det finns många fler, även bilder på byggnader och
platser jag inte besökt eller bara sett en eller ett fåtal gånger. För
att återvända till min fundering ovan – varför minns jag just dessa
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projekt? Är byggnaderna särskilt minnesvärda? Är de spektakulära på
det där sättet som vi idag eftersträvar för att sätta en stad på kartan
eller ett namn i historieböckerna? Är de ovanligt vackra eller till och
med av sådan kvalitet att jag aktivt lagt dem på minnet för framtiden?
Jag vill svara; absolut inte, trots att samtliga nämnda projekt faktiskt
har ansetts så intressanta att de vid upprepade tillfällen publicerats
i arkitekturtidskrifter, antologier och översikter sedan de byggdes
på 1940-talet. Jag vill hellre svara; för att dessa bilder utgår ifrån en
grupp fotografier som använts och återanvänts av Svenska Arkitek
ters Riksförbund (SAR) och så småningom av stiftelsen Sveriges arki
tekturmuseum (SAM), sedermera Arkitekturmuseet i sina respektive
utställningar och publikationer. Bilderna eller fotografierna tillhör
det bildarkiv och den bildförmedlingsverksamhet som SAR påbörjade
1947 och som överlämnandes till museet när SAR bildade detta 1962.
Fotografierna användes av både förbundet och museet i sina respek
tive utställningar och publikationer, men lånades också ut till andra
aktörer; till forskare, journalister, redaktörer och utställningsprodu
center.
Fotografierna, som har gett upphov till mina starka minnesbilder,
har under en lång tid härigenom cirkulerat i offentligheten och befästs
som exponenter för de byggnadstyper, arkitekter, den tid och/eller
funktion de illustrerar. Ett fåtal projekt representerar härigenom olika
kategorier bestående av en mängd olika byggnader vilka uppförts efter
andra världskriget. När fotografierna av dessa byggnader förmedlas av
Sveriges arkitekturmuseum förstärks deras position ytterligare som
exempel på svensk arkitektur. Bildarkivet kom således direkt och in
direkt att medverka till bilden av den svenska moderna arkitekturen
nationellt och internationellt – en bild som var resultatet av mer eller
mindre medvetna urval, beslut fattade utifrån olika positioner med
varierande anspråk, avsikter och ambitioner.
Man kan med utgångspunkt i Pierre Bourdieus teorier säga, att
varje gång ett projekt valts ut av en redaktionskommitté, en utställ
ningsnämnd, jury eller författare, har det godkänts som representant
eller exempel. Det tillskrivs härigenom ett symboliskt kapital som
förstärks varje gång projektet visas i offentliga sammanhang. Detta
symboliska värde bidrar till projektets överlevnad i minnet, särskilt
om urvalet görs av en organisation likt SAR eller Sveriges arkitek
turmuseum som uppfattas som trovärdig och kompetent. Den centrala
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frågan i sammanhanget kvarstår dock – varför just dessa projekt och
fotografier?
I följande text vill jag söka svara på frågan, varför just dessa pro
jekt och fotografier. Jag vill därför lyfta fram villkoren för urvalet av
fotografier, påminna om den nära relationen mellan SAR och museet
samt synliggöra vad man skulle kunna kalla för ett ”arv från SAR”. I ju
bileumsboken Om femtio år med Arkitekturmuseet från 2012, beskriver
museets första chef Bengt OH Johansson museet som en ”fortsättning
på och avlastning av SARs informationsnämnds verksamhet”.1 Vad
innebar detta för museets insamlingsverksamhet? Vilka konsekvenser
fick det för bildarkiv och bildförmedling? Att ärva något betyder ansvar.
Det kan vara en börda eller en välsignelse, betungande men också bidra
med möjligheter och makt. Hur hanterade museet sitt arv från SAR?
Bildarkivet, som en av museets allra första samlingar, synliggör
SARs inflytande över stiftelsens första år och de förutsättningar som
initialt präglade museets insamlingsverksamhet. Arvet är materiellt
i form av det fysiska bildarkivet. Det är dock främst immateriellt i
form av, menar jag, ideologi. Denna kommer till uttryck i bildandet
av museet i sig, föreställningar om bildarkivets syfte, de avläsbara
spåren av insamlingspraktiker samt urvalet av bilder till arkiv och
bildförmedling.2 Teoretiskt utgår jag därför från begreppet diskurs som
artikuleras dels i en uppsättning föreställningar, idéer och normer, dels
genom olika praktiker. I båda fallen handlar det om företeelser som tas
för givna och därför inte syns eller ifrågasätts utan ses som naturliga
och självklara. Diskursen följer vissa mönster, sätter gränser för vad
som låter sig tänkas, sägas och göras under en viss tidpunkt och ”går i
arv”, som en vana eller en rutin. Diskursen kommer också till uttryck
genom frånvaro, genom det som av olika anledningar inte sägs eller
görs. Metodologiskt analyserar jag därför å ena sidan vad som sägs i
1	Bengt OH Johansson (2012), ”Det unga arkitekturmuseet”, Om femtio år med
Arkitekturmuseet, Stockholm, sid. 32 och 35.
2	Med begreppet bildarkivet avses här accession 1962-101 och 1962-102, d.v.s. den
samling fotografier som SAR överlämnade till stiftelsen Sveriges arkitekturmu
seum när denna bildades 1962 och som nu förvaltas av Arkitektur- och design
centrum. Jag har i denna undersökning använt mig av de fotografier som finns
tillgängliga genom Digitalt museums databas. Det av SAR donerade bildarkivet
förstods av museet som en egen samling. Det organiserades av museet efter
arkitektnamn, vilket även skedde med bildarkivet som helhet några år senare.
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de handlingar som rör bildarkivet och vad för projekt bildarkivet inne
håller, å andra sidan vad som står mellan raderna, vad som inte sägs
eller inkluderas i bildarkivet, för att ringa in mönster, gränser och ute
slutningar. De främsta källorna till undersökningen utgörs av artiklar
i SARs medlemsblad Arkitekten; här rapporterades det fortlöpande om
bildarkivets fortskridande och bildandet av museet, verksamhetsberät
telser från Sveriges arkitekturmuseum från perioden 1962–1978 samt
arkivmaterial från SAR i Arkitektur- och designcentrums okatalogise
rade ”stiftelsearkiv”.
Det materiella arvet  –  SARs bildarkiv
Det materiella arvet från SAR är lättidentifierat. Det består av en sam
ling om cirka 2500 svartvita fotografier över byggnader uppförda under
främst 1940- och 50-talen. SAR samlade in dessa bilder från 1947 och
överlät dem till museet 1962. När jag i det följande använder begreppet
bildarkiv, är det detta embryo jag avser, det vill säga SARs bildarkiv.
En inventering av SARs bildarkiv från 1958 visar på ett högst dis
parat innehåll. Såväl björnklister som katalogiserade fotografier mon
terade på kartong, skioptikonbilder, kuvert med osorterade fotografier
av diverse byggnader, fotografier från olika utställningar och publika
tioner fanns upptecknade. I inventeringen påträffas också ett antal av
C. G. Rosenbergs fotografier av Gunnar Asplunds byggnader. Vidare,
ett kartotek med fotografier från enskilda arkitekter, samt fotografier
donerade av Byggmästaren.3
Bland de fotografier som SAR samlade in och lämnade till museet
finner vi de i inledningen beskrivna bilderna: stadshotellet i Karlskoga
av arkitekt Sune Lindström, fotograferat av Arne Wahlberg; Guldheds
torget ritat av arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell Ödeen, fotograferat
av Jaerke, samt Sven Markelius egna villa i Kevinge fotograferad av
Bo Törngren (bilden donerades till museet av Markelius dödsbo 1972)
liksom ett relativt stort antal fotgrafier av Leif Reinius och Sven Back
ströms stjärnhus i Gröndal, Stockholm, av olika fotografer. Nämnda
fotografier är typiska för SARs bildarkiv såtillvida att flertalet repre
3	SARs bildarkiv. Förteckning med rubriken ”Innehållsförteckning. Bildarkivet”,
daterat 15 maj 1958.
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senterade byggnader påträffas i storstäderna med omnejd: Stockholm,
Malmö och Göteborg, i nämnd ordning. Storstadscentreringen förklaras
delvis av att vissa projekt, som exempelvis Friluftsstaden i Malmö, är
representerade med ett stort antal fotografier medan andra orter inte är
representerade. Vidare kan sägas att vissa arkitekter förekommer med
avsevärt fler projekt än andra. En majoritet av de i bildarkivet repre
senterade arkitekterna är företrädda med endast ett ytterst litet antal
projekt. Sett till vilka byggnadskategorier som finns representerade
kan man notera att bostadshus förefaller dominera bland fotografierna.
Det är dock inte flerfamiljshusen som verkar ha tilldragit sig SARs in
tresse eller som på slumpartade vägar hamnat i bildarkivet utan främst
enfamiljshus och radhus. Antalet fotografier på flerfamiljshus och/eller
bostadsområden må vara flest, men varje villa-, fritidshus- och radhus
projekt förefaller grovt räknat förekomma med fler fotografier vardera.
Antalet fotografier av skolor är vidare jämförelsevis stort. I övrigt finns
en relativt stor spridning över olika byggnadskategorier, men vissa ty
per av projekt, som biografer, museer och hotell, förefaller ha varit mer
intressanta än andra. Med utgångspunkt i vilka byggnadskategorier,
liksom vilka arkitekter som finns representerade i SARs bildarkiv, går
det att urskilja ett visst mönster som ger vid handen att urvalet var
medvetet. Trots variationer och avvikelser framgår att SAR hade en
idé med bildarkivet och att fotografierna inte enbart hamnade där av en
slump. En närmare granskning av arkivmaterialet rörande bildarkivet
och rapporterna i Arkitekten visar också att SAR hade en högst strate
gisk syn på bildarkivet och dess användning.

Det immateriella arvet  – information som maktresurs
1945 hade SAR inrättat en informationsnämnd. Enligt arkitekt Len
nart Holms programförklaring från 1953 i syfte att informera och hålla
sig informerad.4 Informationsnämndens aktiviteter var främst ägnade
allmänhet och press. Det blev informationsnämndens uppgift att an
ordna utställningar, publicera guider, kataloger och monografier, upp
4	Osign. (1953), ”Verksamhetsberättelse för informationsnämnden för tiden 1/1
1952 till 31/3 1953”, Arkitekten, nr. 17, sid. 2170.
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rätta kontakter med pressen och förse journalister, arkitekter, turister,
allmänhet med flera, med text- och bildinformation – uppgifter som
sedermera övertogs av museet.
I centrum för SARs expanderande informationsverksamhet stod
förmedlingen av fotografier av modern och samtida svensk arkitektur.
För att underlätta och effektivisera en redan pågående bildförmedling
började SARs informationsnämnd 1947 samla in fotografier. Syftet var
att själv kunna förmedla bilder istället för att hänvisa intresserade till
de olika arkitektkontoren med hopp om att dessa hade fotografier. Bild
arkivet ansågs utgöra navet i informationsnämndens verksamhet och
1957 pekade Folke Löfström, blivande styrelseordförande i Sveriges
arkitekturmuseum, ut bildarkivet som kritiskt för SARs utåtriktade
arbete. 1948 hade informationsnämnden samlat in ca 1300 fotografier
vilket inte ansågs vara tillräckligt. Inte heller tio år senare hade anta
let bilder vuxit så pass att arkivet betraktades som funktionsdugligt.5
När Sveriges arkitekturmuseum inventerade bildarkivet 1965 innehöll
detta 2500 bilder, vilket också det uppfattades som otillräckligt.6 Bild
arkivet och bildförmedlingen krävde en större arbetsinsats än vad SAR
ansåg sig kunna avsätta, varför idén om ett arkitekturmuseum väcktes
1959–1960.7 I artikeln ”SARs bildarkiv – Svenskt arkitekturmuseum”
från 1960, beskrev SARs dåvarande informationssekreterare Birgitta
Söderström-Willén bildarkivet som informationsnämndens ”angeläg
naste uppgift” och ”den kärna som all annan informationsverksamhet
måste bygga på”. Ett museum var enligt henne en logisk konsekvens

5	SARs bildarkiv. Enligt Rapport 3. ”Dagens läge för olika arbetsuppgifter den 10
oktober 1957”.
6	Eliasson anger i Arkitekturmuseets årsbok från 1997 att museet då förvaltade
500 000 ”fotografiska bilder i form av negativ, kopior, dia, video och filmer”. Ulla
Eliasson (1997), ”Samlingarnas historia”, Samlingarna. Arkitekturmuseets årsbok
1997, Stockholm, sid. 7 och 8. Anders Berg (1948), ”SARs bildarkiv”, Arkitekten,
nr. 17, sid. 749f. SARs bildarkiv. ”Bildarkivet”, rapport eller utredning, sannolikt
formulerad under 1957 eller 1958. Dokumentet saknar upphovsman men refe
rerar till en undersökning rörande ett bildarkiv för skioptikonbilder som Björn
Olander gjort för SARs räkning 1957.
7	Vid flertalet tillfällen under 1900-talet hade ett museum för arkitekturritningar
föreslagits, till exempel i anslutning till SARs utställning ”Ny arkitektur” 1942
som hölls på Nordiska museet. Det blev bildarkivet och bildförmedlingen som
slutligen avgjorde frågan för SAR.
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av det arkiv med arkitekturfotografier som SAR byggde upp.8 Enligt en
allmänt förekommande uppgift och uppfattning svarade SARs aktivite
ter mot en allt större efterfrågan av information om svensk arkitektur.
Etableringen av en informationsnämnd, nämndens verksamhet och
anspråk samt bildarkivet, visar dock på att det inom SAR också fanns
en medvetenhet om dels betydelsen av omgivningens syn på arkitek
tens arbete och arkitekturen, dels att denna uppfattning var möjlig att
påverka. Information blir i detta sammanhang ett medel att värna och
främja arkitekternas position i samhället, stävja konkurrens från andra
yrkesgrupper och hävda sin auktoritet i förhållande till uppdragsgivare
genom att framställa arkitektens arbete och den svenska arkitekturen
på ett uttänkt och utvalt sätt. SARs informationsaktiviteter bör därför
förstås som uttryck för en legitimerings- och positioneringsstrategi
samt en fråga om maktutövning. Publikationer, utställningar, guider,
kataloger, pressinformation och så vidare, syftade således till att på
verka allmänhetens uppfattning och kännedom om arkitektur. Att in
formation verkligen uppfattades som en maktresurs framgår av SARs
återblick på sin verksamhet 1951. SARs dåvarande sekreterare, arki
tekt Lars Åkerlund, skriver då att ”den yttre verksamheten innebär
ett hävdande av förbundets målsättning genom propaganda, yttranden,
framställningar och tävlingsverksamhet”.9
Bildarkivet kan därför, menar jag, ses som uttryck för SARs stra
tegiska användning av information, upplysning och propaganda, för
att använda några av de begrepp som återkommer i SARs och även
SAMs handlingar. Idag har begreppen en delvis annan innebörd än vid
tiden för bildarkivets och museets bildande. Begreppet information,
liksom även i viss mån upplysning, bör främst förstås i termer av un
dervisning.10 Propagandabegreppet, som idag kan ha en politisk udd,
förefaller inte ha uppfattats som infekterat, trots att andra världskriget
inte låg långt tillbaka i tiden då bildarkivet påbörjades 1947 eller ens
när museet bildades 1962. Inte osannolikt associerades begreppet till
användningen av massmedia i syfte att påverka och vinna anhängare.
Denna syn på och användning av information var vid 1900-talets mitt
8	Birgitta Söderström-Willén (1960), ”SARs bildarkiv – Svenskt arkitekturmuse
um”, Arkitekten, nr. 22, 1960, sid. 245 och 248.
9	Lars Åkerlund (1951), ”Återblick på femton år”, Arkitekten, nr. 1, sid. 1325.
10	Anna Kåring Wagman (2006), Stadens melodi. Information och reklam i Stockholms kommun 1930–1980, Stockholm, sid. 14.
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ingen ovanlighet och SAR sällade sig till en lång rad organisationer,
myndigheter och kommuner vilka intensifierade och professionalisera
de sin informations- och marknadsföringsverksamhet. Svenska slöjd
föreningen hade sedan länge använt utställningar i propagandasyfte.
1939 hade Statens informationsbyrå inrättats, vars verksamhet delvis
övertogs av Statens upplysningsbyrå 1944. 1945 bildades Svenska In
stitutet som regelbundet samarbetade med SAR, och från 1962 med
Sveriges arkitekturmuseum för att främja Sverigebilden med bland
annat arkitekturutställningar. Stockholms stad hade sedan 1930-talet
en organisation för kommunal upplysning.11 SAR var med andra ord
långt ifrån ensam om att medvetet använda information, men frågan är,
vad syftade informationen till? Hur skulle de insamlade fotografierna
användas? Och i vilken mån delade museet SARs strategiska syn på
information och bildförmedling?
Museistiftelsens stadgar ger en antydan om vilka syften bildar
kivet underordnades. Stadgarna synliggör dessutom en tydlig närhet
mellan SAR och museet samt ger vid handen att informationsverksam
heten, och särskilt bildförmedlingen med sitt medvetna urval av pro
jekt, hade en specifik uppgift att fylla: ”Stiftelsens ändamål är att vara
en aktiv kulturinstitution, som verkar för byggnadskonstens och samhällsplaneringens utveckling i Sverige […]”. Utsagan kan jämföras med
SARs stadgar, första paragrafens andra sats: ”Förbundets ändamål är
att verka för byggnadskonstens utveckling […]” (mina kursiveringar).12
Museets stadgar utgör ett eko av förbundets dito. Mot bakgrund av att
det var SAR som initierade museet är det inte långsökt att tänka sig att
museet hade ett instrumentellt värde för förbundet. Denna politiska
och ideologiskt betingade funktion föregår vidare den traditionella mu
seifunktionen och arkivuppdraget i stadgarna, formulerade i termer av
att samla och förvara.
Beslutet att inrätta ett museum för att ytterligare underlätta bild
förmedlingsverksamheten visar på den betydelse SAR lade vid infor
mation. När idén om ett arkitekturmuseum presenterades 1961 anför
des vidare fördelarna med ett centralt bildarkiv.13 Ett centralt arkiv hade
11	Kåring Wagman (2006), sid. 59.
12	Osign. (1962), ”Stadgar för stiftelsen Sveriges arkitekturmuseum”, Arkitekten,
nr. 17, sid. 271. SAR (1936). Stadgar. Publikation N:r. 2. Stockholm. § 1.
13	
Utredning rörande Sveriges arkitekturmuseum (1961), Stockholm, sid. 1.
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positiva bieffekter. Med en informationskälla istället för flera kunde
informationen lättare kontrolleras och informationsflöden styras. Ett
museum kunde också i egenskap av en, i förhållande till SAR, till sy
nes självständig organisation i kombination med museiinstitutionens
anrika historia och position, också ge trovärdighet och dignitet åt den
information som producerades.
Museet hade, sett ur ett kritiskt perspektiv, en problematisk roll.
Namnet Sveriges arkitekturmuseum visar på ett nationellt uppdrag.
Museibegreppet implicerar en kulturbärande, vårdande och samlande
funktion, medan stadgarna ger vid handen en politisk, ideologisk och
proaktiv verksamhet som med Bengt OH Johanssons ord verkligen kan
ses som ”en förlängning” av SARs verksamhet. Arvet från SAR skulle
således kunna innebära att också värna SARs intressen. Vid tiden för
museets bildande varken uppmärksammades eller uppfattades dessa
dubbla och delvis motstridiga roller som problematiska. När museet
förstatligades 1978 försvann formuleringen ur stadgarna. Det är därför
intressant att notera hur den förordning, som styr nuvarande institu
tions verksamhet, återigen har fått instrumentella, politiska förtecken.
Enligt stadgarnas första paragraf ska Arkitektur- och designcentrum:
”[…] vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område.
Myndigheten ska driva och stödja utställningsverksamhet och annan
pedagogisk och debatterande verksamhet för att stärka arkitekturens,
formens och designens ställning i samhället” (min kursivering). Ingen
stans i centrumets stadgar står allmänheten omnämnd, varken som
målgrupp för verksamheten eller som aktör.14
Smakfostran och kvalitetsmedvetenhet
Båda institutionerna skulle således främja byggnadskonstens utveck
ling. Nyckelordet i stadgarna är begreppet ”utveckling” som visar på
en inriktning mot bättre och högre stadier, snarare än försämring och
förfall, i enlighet med en positivistisk utvecklingsmodell och historie
syn. Man kan därför tänka sig att det var en viss sorts arkitektur som
skulle förmedlas genom bildarkivet. Stadshotellet i Karlskoga, Guld
14	Se vidare Förordning SFS 2013:71 med instruktion för Statens centrum för arki
tektur och design.
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hedstorget, Villa Markelius och stjärnhusen i Gröndal utgjorde med
andra ord en särskild kategori byggnader som uppfyllde de ideologiska
och strategiska syften SAR hade med bildförmedlingsverksamheten.
Av arkitekt Göran Stendahls uttalanden med anledning av stu
diecirkeln ”Kontakt med arkitekten” 1948, förstår vi att informa
tionsverksamheten inte enbart handlade om att öka allmänhetens
kunskap om arkitektur. Snarare syftade bildinformationen till att skapa
förståelse för arkitekten. Han skriver i Arkitekten 1948: ”Upplysning
och smakförbättring bland allmänheten medför säkerligen en större
förståelse för arkitektens arbete och dess problem”.15 Kontakten med
allmänheten och allmänhetens förståelse för samtidsarkitekturen och
arkitektens verksamhet var således betydelsefull. Detta framkommer
också av andra rapporter i fackpressen. Förbundets informationsverk
samhet bär härigenom stora likheter med Svenska Slöjdföreningens
upplysningsarbete och smakförbättrande aktiviteter liksom med det
finländska arkitekturmuseets verksamhet.16
De båda utredningar som föregick bildandet av Sveriges arki
tekturmuseum ger vid handen att allmänhetens kvalitetsmedvetande
kunde tränas upp. Vad som i informationsnämndens museiutredning
från 1961 endast antyds ifråga om smakfostran uttalar Bengt Gate,
SARs dåvarande ordförande och tidigare ledamot i informationsnämn
den, uttryckligen året därpå. Inför det blivande museirådet framhåller
han ”[…] att ett arkitekturmuseum genom sin verksamhet skapar ett
arkitekturmedvetande och därigenom verkar kvalitetshöjande”.17 Här
relaterar Gate kunskap om arkitektur direkt till kvalitetsmedvetande.
Med ökad kunskap och en känsla för kvalitet, kan man tänka, skulle all
mänheten ha större förståelse för samtidsarkitekturen och arkitektens
arbete. Medlet var information, upplysning och propaganda.
15	Göran Stendahl, (1948), ”Kontakt med arkitekten”, Arkitekten, nr. 15, sid. 1948.
16 Se exempelvis Petra Čeferin (2003), Constructing a Legend. The International Exhibitions of Finnish Architecture 1957–1967, Helsingfors; Marc Ian Jones (2011),
On the Periphery. An examination of mid-twentieth century Swedish design and
the reception of Vicke Lindstrand. Sidney och Gunnela Ivanov (2004), Vackrare
vardagsvara – design för alla? Gregor Paulsson och Svenska slöjdföreningen 1915–
1925, Umeå.
17	Söderström-Willén (1960), sid. 250. Utredning rörande Sveriges arkitekturmu
seum (1961), Stockholm, sid. 1. Arkdes. ”Styrelsen. Protokoll (original)”. ”Pro
tokoll fört vid informationssammanträde den 19 november 1962”, § 4.
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Materialiserad ideologi  –  urval och uteslutning
Vad innebar kvalitet för SAR ifråga om bildarkivet? Kvalitet är omvitt
nat svårt att definiera.18 Det kan därför vara fruktbart att undersöka
vad kvalitet inte är genom att studera uteslutningar och frånvaro. Ge
nom att gå in i arkivet bakvägen, eller snarare, genom att undersöka
vad som genom de aktiva och medvetna valen indirekt valdes bort, är
det möjligt att få en tydligare bild av det mönster som antyds ovan.
Uteslutningarna är således inte nödvändigtvis medvetna utan bör sna
rare ses som blinda fläckar ur ett ideologiskt perspektiv.
Den mest påtagliga uteslutningen rör kvinnliga arkitekters pro
duktion.19 Helena Werners undersökning av kvinnliga arkitekters
yrkesverksamhet visar på att det under 1900-talets första hälft exami
nerades ungefär hundra kvinnor från arkitekturskolorna.20 Dessa var
jämnåriga med de manliga kollegor som kom att representeras i bildar
kivet och torde kunnat lämna större avtryck häri. Frågan som inställer
sig är om kvinnorna var sämre arkitekter eller om SARs kvalitetsupp
fattning gynnade uttryck som användes av manliga arkitekter, för att
citera Jeff Werner i Forskning vid museer. I artikeln ”Regionalitet och
representativitet på konstmuseer. En fråga om representation”, dis
kuterar Werner underrepresentationen av kvinnor i konstmuseernas
samlingar, liksom frånvaron av kvinnor på de prestigefyllda posterna
på konstfältet. Han skriver som förklaring att det ”under kvalitets
begreppet gömmer sig många strukturer som tenderar att exkludera
kvinnliga konstnärer”.21 Inte osannolikt fungerade fältet för arkitektur
enligt liknande principer.
En annan uteslutning gäller utländska arkitekter, verksamma
i Sverige, exempelvis den danske arkitekten Bent Jörgen Jörgensen
som startade eget kontor i Växjö 1947, samma år som bildarkivet
18	Se exempelvis Lars Strannegård, red. (2007), Den omätbara kvaliteten, Stock
holm.
19	I accessionen påträffas endast en kvinnlig arkitekt – Ingeborg HammarskjöldReiz som finns representerad i bildarkivet med två ospecificerade projekt i Lund.
20	Helena Werner (2006), Kvinnliga arkitekter. Om byggpionjärer och debatterna
kring kvinnlig yrkesutövning i Sverige, Göteborg, sid. 89f och 138f.
21	Jeff Werner (2011), ”Regionalitet och representation på konstmuseer. En fråga
om representation”, i Fredrik Svanberg (red.), Forskning vid museer. Stockholm,
sid. 204.
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påbörjades. Jörgensens kontor, med flera anställda danska arkitekter,
medverkade till flera modernistiska byggnader i Växjö och Kronobergs
län under flera decennier framåt. Inte en enda av kontorets byggnader
upptogs i SARs bildarkiv.22 Den ende arkitekt med utländsk bakgrund
som påträffas i SARs bildarkiv är Ralph Erskine, vars radhus i Gyttorp
och Storviks-Hammarby finns inkluderade. Båda dessa projekt visades
vid ”Arkitekternas höstsalong” 1950 på Nationalmuseum och ingick i
Fyrtiotalets svenska bostad. Frånvaron av utländska arkitekter kan möj
ligen bero på att förbundet i första hand värnade SAR-anslutna svenska
arkitekter. SARs tävlingsregler uttrycker en liknande strategi, då reg
lerna tillät att utländska arkitekter endast tävlade i samarbete med
svenska arkitekter men inte i eget namn.23 I anslutning till detta reso
nemang kan nämnas frånvaron av ett annat projekt i bildarkivet; Lin
néstaden i Lund, ritat Hans Westman och uppfört 1945–48. Projektet
valdes bort av SARs utställningsjury inför ”Arkitekternas höstsalong”
till förmån för just Erskines radhus i Gyttorp. Enligt Thomas Tägil
påminner radhusområdet om skånelängor med sina tegelfasader och
sadeltak.24 Frågan jag vill lyfta och som borde analyseras mer utförligt
är huruvida SARs, och senare museets, bedömningsgrunder och ur
valskriterier, utelämnade projekt med mer regional prägel.
Ännu en frånvaro, som synliggör SARs anspråk och intressen, rör
byggnader ritade och projekterade av byggmästare och arkitekter med
lägre teknisk utbildning; det vill säga de arkitekter som man vid SARs
första riksmöte 1936 debatterade och kritiserade för att de ansågs
bjuda på ”illojal konkurrens”, särskilt på mindre orter ute i landet.25 En
22	Först under det senaste decenniet har kontorets arkitektur uppmärksammats
med en monografi utgiven av Smålands museum. Samuel Palmblad och Thomas
Lissing (2008), När danskarna kom till byn, fyra modernistiska arkitekter och deras verk i Kronobergs län, Växjö.
23	SAR (1947) ”Ändrade tävlingsregler jämte formulär för program till svenska ar
kitektur- och stadsplanetävlingar […], i SAR Årsbok med matrikel, Stockholm,
sid. 233.
24	Stina Hagelqvist (2014), ”En representativ och rättvisande utställning ’Arkitek
ternas höstsalong’ 1950 och SARs informationsproduktion” i Bebyggelsehistorisk
tidskrift, nr 67, sid. 64. Tomas Tägil (1996), Arkitekten Hans Vestman, funktionalismen och den regionala särarten, sid. 155–159.
25	Stina Hagelqvist (2010), Arkitekttävlingen som föreställning. Den svenska arkitekttävlingens ideologiska, institutionella och professionella villkor under 1900talets första hälft, Stockholm, sid. 150. Deras frånvaro i SARs bildarkiv betyder
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överväldigande majoritet av de arkitekter som finns representerade i
SARs bildarkiv är utbildade vid arkitekturskolorna vid Kungliga Tek
niska Högskolan eller Chalmers Tekniska Högskola. Antalet represen
terade arkitekter i SARs bildarkiv uppgick 1965 till ett drygt hundratal.
Siffran kan jämföras med att SAR tio år tidigare hade omkring tusen
medlemmar.26 Av dessa hundra arkitekter är det några som förekom
mer med fler projekt än andra: Sven Backström och Leif Reinius, Nils
Ahrbom och Helge Zimdal, Gunnar Asplund, KF:s arkitektkontor, Sven
Markelius, Paul Hedqvist, Hakon Ahlberg samt Erik och Tore Ahlsén.
Jag menar att uppfattning om vad som är kvalitet är socialt kon
struerat och därför har ett starkt släktskap med begreppet smak.
Pierre Bourdieu skriver i artikeln ”Distinktionen – En social kritik av
omdömet” om smakens förmåga att ”förklä sig till medfödd disposi
tion”, trots att förmågan till distinktion eller urval är tillägnad.27 Vad
som utgör kvalitet varierar alltså över tid och rum och reproduceras i
sociala sammanhang.
Den höga närvaron av projekt i bildarkivet av ovan nämnda ar
kitekter, som återkommer i SARs utställningar och publikationer och
som hade nära band till varandra och till fältets centrala institutioner
som SAR, KTH, Chalmers, Stockholms stadsbyggnadskontor med
flera, antyder att de delade kvalitetsuppfattning med varandra och pre
mierade denna vid urvalet av projekt till bildarkivet.
Strategiskt urval
Diskussionerna kring vad bildarkivet skulle innehålla och hur bilderna
samlades in bekräftar att kvalitet utgjorde ett viktigt kriterium. Detta
gällde både SAR och museet, åtminstone i början av museets tillvaro.
Varken för SAR eller museet var det en fråga om att bildarkivet skulle
ge någon heltäckande bild av den svenska samtidsarkitekturen utan bil
inte nödvändigtvis att SAR inte hade någon kännedom om vad som byggdes ute i
landet. SAR förefaller ha haft relativt god kännedom om aktuella projekt genom
både sina regionala föreningar och stadsarkitektkontoren.
26	Simon Jensfelt (1956), ”De 20 åren – en kort återblick”, Arkitekten, sid. 3737.
27	Pierre Bourdieu (1994, 1979), ”Distinktionen. En social kritik av omdömet” i
(Donald Broady och Mikael Palme red.), Kultursociologiska texter, Stockholm/Ste
hag, sid. 247.
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den var vinklad såtillvida att den var selektiv och ideologisk. Ur SARs
perspektiv fanns både lämpliga och olämpliga sätt att informera och
rapportera om arkitektur. Saklig och rättvisande information ställdes
mot missvisande upplysningar och ”illojal reklamverksamhet”.28 Rim
ligen torde de egna informationsaktiviteterna uppfattats som lämpliga
och motsvara kraven på saklighet. Urvalet av fotografier blir i detta
sammanhang betydelsefullt.
Av den rundskrivelse om objekt till bildarkivet som SAR skickade
till sina medlemmar 1947, framkommer att objekten skulle vara ny
orienterande snarare än enbart nya/aktuella/samtida. I brevet efter
frågas verk ”[…] av betydelse för belysning av byggnadskonstens
utveckling”.29 Genom att samla in och visa byggnader som bidragit till
arkitekturens utveckling skulle man förbättra allmänhetens smak för
arkitektur och höja kvalitetsmedvetandet. Detta innebar att visa arki
tektur av kvalitet. Det normativa inslaget i rundskrivelsen är känne
tecknande för SARs agenda och regelbundet påträffas uttryck som ”av
intresse”, ”särskilt typiskt”, ”föredömliga byggnader”, ”monument”,
”de stora numren” och ”särskilt värdefulla byggnader” när bildarkivet
förs på tal.30
Liknande utsagor återkommer i informationsnämndens museiut
redning, vilken låg till grund för museets verksamhet och kom att bli
vägledande för museet under flera år. I museistiftelsens protokoll och
övriga handlingar kan man läsa liknande beskrivningar av vilken typ
av byggnader man önskade till bildarkivet. Detta prioriterades inled
ningsvis av museet och ansågs behöva både klassificeras och komplett
eras. Uppmärksamhet ägnades främst arkivets förvaring, organisation
och katalogisering, medan mer detaljerade innehållsliga resonemang
saknas i undersökt material. Riktlinjer för urval varken utreddes el
ler definierades i samma utsträckning som registrerings- och klassi
ficeringsprinciper. De förhållandevis få och svepande diskussionerna
kring arkivens innehåll är emellertid instruktiva. För det första för att
avsaknaden av utförliga argument indikerar att det stod relativt klart
28	Hagelqvist (2010), sid. 207–209. Osign. (1947) ”De nya nämnderna”, Arkitekten,
nr. 21, sid. 170.
29	SARs bildarkiv. Rundskrivelse till SARs medlemmar daterad 6 mars 1947.
30	SARs bildarkiv. Rundskrivelse till SARs medlemmar daterad 6 mars 1947. Osign.
(1945), ”Från styrelsens bord”, Arkitekten, nr. 17, sid. 138. Anders Berg (1948),
”SARs bildarkiv”, Arkitekten, nr. 17, sid. 749f.
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vad museets arkiv syftade till och skulle innehålla. För det andra för att
de kommentarer som ändock står att finna antyder att premisserna för
såväl ritnings- som fotografisamlingarna var objektens kvalitet, oav
sett om det rörde sig om äldre historiska ritningar eller yngre samtida
fotografi. Att museets samlingar skulle byggas utifrån kvalitetsbedöm
ningar framgår tydligt av en av arkivnämndens få principdiskussioner
1966. Här definieras museets gallringsprincip som ”gallring vid dör
ren”, vilket innebär att museet skulle tacka nej till samlingar som inte
motsvarade kvalitetskraven. Det var inte fråga om att ge något ”brett
tvärsnitt över olika epokers byggande” enligt museets arkivnämnd.
Nu bestämdes att insamlingen till bildarkivet skulle skötas aktivt; att
”betydelsefulla arkitekter” skulle sökas upp i syfte att tillsammans
med dem välja ut ”de bästa arbetena” vid de aktuella arkitektkonto
ren.31 Museets arkivnämnd lät 1966 vidare upprätta förteckningar över
”intressantare byggnader” uppförda mellan 1890 och 1960. Bland pro
jekten påträffar vi flertalet av ”de stora numren” som lyfts fram som
viktiga i historieskrivningen.32 Det står alltså klart att även museet
hyste föreställningar om vad som utgjorde intressant arkitektur att
referera till och använda i informationssammanhang. Man kan också
konstatera att den förteckning som Stefan Romare upprättade och som
omfattade projekt från perioden 1920–1940, väl överensstämmer med
de projekt som SAR ställde ut 1942 på utställningen ”Ny arkitektur” på
Nordiska museet. Det betyder att SAR och museet, representerat av
arkivnämnden genom Romare, i stor utsträckning delade uppfattning
om vilken arkitektur som var intressant.
De i bildarkivet representerade projekten kan således verkligen
betraktas som en speciell kategori objekt. De är valda utifrån sär
skilda kriterier och de är, för att återkoppla till inledningens referens
till Bourdieu, därmed godkända eller sanktionerade eftersom det var
SAR, en för fältet mycket viktig instans, som valt ut dem. Urvalet var
således inte enbart medvetet utan också strategiskt. Jag menar därför
31	Arkdes. ”Arkivnämnden. Protokoll (originalex)”. Protokoll först vid sammanträ
de den 10 nov. 1966. § 11.
32	Huruvida dessa objekt var avsedda att inkluderas i bild- eller ritningsarkivet
eller enbart skulle användas i museets informationsmaterial framgår inte helt
klart. Arkdes.”Arkivnämnden. Protokoll (Orginalex)”. Enligt protokoll fört vid
arkivnämndens sammanträde 10 november 1966, § 10. Objektsförteckningarna
påträffas i samma kapsel.
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Sven Markelius villa i Kevinge. Foto: Bo Törngren.
113 Sven Backström & Stig Ålund (red), Fyrtiotalets svenska bostad, Stockholm:
SAR, 1950, sid. 153.
114	Georg Everard Kidder Smith, Sweden Builds: its modern architecture and
land policy background, development and contribution, Stockholm: Bonnier,
1950, sid. 150.
116	Eva Rudberg, Sven Markelius, arkitekt, Stockholm: Arkitektur, 1989, sid. 104.
117	Eva Rudberg, ”Sverige – Provins i Europa”, i Arkitektur, nr. 10, 1987, sid. 42.
118	Stefano Ray, Sven Markelius 1889–1972, Rom: Officina, 1989, sid. 60.
120	Eva Rudberg, ”Sven Markelius 100 år”, i Arkitektur, nr. 7, 1989, sid. 28.
	Förekommer också i red. Jöran Lindvall och Ann Katrin Pihl Atmer, Sven
Markelius, 1889–1972, utställningskatalog Arkitekturmuseet och Arkitektur
förlag, 1989, sid. 8.
Karlskoga stadshotell av Sune Lindström. Foto: Arne Wahlberg.
121	Åke Huldt, ”Inredningen av stadshus-stadshotell i Karlskoga”, Form, 1940,
sid. 217.
122	Björn Linn, ”Arkitekturen” i Sofia Danielsson et al, Signums svenska
konsthistoria. Konsten 1915–1950, Lund: Signum, 2002, sid. 588.
123	Hans Brunnberg (red), Trettiotalets byggnadskonst i Sverige: från akademiska
opponenter till oakademisk arkitektur, Stockholm: SAR, 1943, sid. 107.
	Bilden förekommer också i Claes Caldenby (red.), Att bygga ett land,
Stockholm: Byggforskningsrådet, sid. 108.
Guldhedstorget av Gunnar Wejke och Kjell Ödeen, Foto: Jaerke.
124	
Funktionalismens genombrott och kris: svenskt bostadsbyggande 1930–80,
Stockholm: Arkitekturmuseet, 1980, sid. 94.
125	Jöran Lindvall & Ann-Kristin Myrman, Vardagens arkitektur: vem bestämmer
din livsmiljö?, Stockholm: Bäckström, 2001, sid. 121.
126	Charles-Edouard Geisendorf, ”Les étapes de l’urbanisme en Suède”, i Das
Werk, nr. 9, sid. 302.
127	Christina Engfors (red.), Folkhemmets bostäder 1940–1960: svenskt
bostadsbyggande under 1940- och 50-talen, Stockholm: Arkitekturmuseet,
1987, sid. 20.
	Bilden finns också i Jöran Lindvall (red.), Den svenska byggnadskonsten,
Stockholm: Arkitekturmuseet, Svenska Institutet, 1992, sid. 94.
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att SARs bildarkiv och bildförmedling inte bara svarade mot ett stort
och ökande intresse för den svenska arkitekturen utan i hög grad också
agerade proaktivt i syfte att värna och rättfärdiga en särskild tolkning
av arkitekturen, och att bildandet av såväl bildarkiv som museum ut
gjorde ideologiskt betingade beslut.
Slump och systematik
Var SAR så selektiv och strategisk som handlingarna antyder? Hur gick
insamlingen av fotografier till bildarkivet i praktiken till? Tre metoder
kan urskiljas vilka delas av SAR och SAM: allmänna förfrågningar efter
passande projekt, uppsökande och riktade efterlysningar samt insam
ling av redan publicerade och/eller utställda projekt.
Vid två tillfällen 1947 och 1957 gjorde SAR större punktinsatser
för att samla in fotografier genom att skicka ut massbrev till medlem
mar och specifika adressater. Då efterfrågades både kompletta verk
förteckningar och fotografier på namngivna projekt. 1957 kontaktade
SAR också ett flertal stadsarkitektkontor för att be dem skicka för
teckningar över ”intressanta” byggnader i kommunen.33 Också museet
ägnade sig åt att efterfråga specifika projekt i syfte att komplettera
bildarkivet. Direkt efter museets bildande vid 1960-talets mitt gjordes
en stor satsning för att bygga ut arkivet.34
33	SARs bildarkiv i Stiftelsearkivet. Rundskrivelse till SARs medlemmar daterad 6
mars 1947. SARs bildarkiv i Stiftelsearkivet. Enligt rundskrivelse till medlem
marna daterad den 7 maj 1958, odaterad rundskrivelse från SAR genom Lennart
Holm och Thomas Paulsson till medlemmarna samt enligt korrespondens mellan
SAR och diverse stadsarkitektkontor 1957 samt korrespondens mellan SAR och
Övre Norrlands Arkitektförening, det sistnämnda daterat den 7 maj 1958. Det är
osäkert i vilken utsträckning stadsarkitektkontoren besvarade SARs förfrågan.
Umeå stadsarkitektkontor liksom Sölvesborg bifogade listor över i deras tycke
lämpliga objekt medan Eksjö ansåg att de hade en del äldre bebyggelse av in
tresse och Köpings stadsarkitektkontor hade inget av intresse. Okatalogiserad
kapsel märkt ”SARs bildarkiv” i Stiftelsearkivet. Enligt korrespondens från Nils
Hansson, stadsarkitekt i Köping, till SAR, daterat den 8 okt. 1957 samt Börje
Stigwall, stadsarkitekt i Eksjö, till SAR, daterat den 7 dec. 1957.
34	Arkdes. ”Sveriges arkitekturmuseum 1964–66 #1”. Enligt korrespondens från
SAM/Birgitta Willén till Folke Löfström, daterat den 15 dec. 1964 med förfrågan
om fotografier av lasarettet i Nacka. I 1965 års verksamhetsberättelse kan man
vidare läsa att ”ett stort antal arkitekter har tillskrivits med anhållan om fotogra
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Vid mitten av 1950-talet upprättade SAR en plan för bildarkivets
fortsatta utveckling. Då bestämdes att fotografisamlingen skulle utökas
med verk som publicerats i SARs förteckningar, guider och översikter
och/eller visats vid SARs utställningar.35 Av dokumentation rörande
museets stiftelsetid kan man utläsa att denna insamlingsmetod delvis
återanvänds av museet. Enligt museets verksamhetsberättelse från
1967/68 inkluderades ett stort antal fotografier över samtida arkitektur
från Guide to contemporary Swedish Architecture (1968) som museets
urvalskommitté medverkade till.36 Ett avtal mellan museet och Arki
tektur förlag upprättades vid mitten av 1960-talet där donationsför
farandet från Byggmästarens förlag/Arkitektur förlag formaliseras.37
Utöver dessa mer systematiserade insamlingsmetoder utökades bild
arkivet kontinuerligt under 1960-talet genom större donationer från
bland andra Svenska Institutet, Svenska Slöjdföreningen samt enskilda
arkitekter och fotografer. Insamlingspraktikerna, menar jag, synliggör
SARs och SAMs nära relation.
Källmaterialet vid Arkitektur- och designcentrum ger dock en nå
got tvetydig bild av hur insamlingen faktiskt genomfördes. Insamlingen
ter sig å ena sidan selektiv, strategisk och systematiskt organiserad, å
andra sidan sporadisk, slumpmässig och spontan. Till sist var bildarki
vet beroende av enskilda arkitekters vilja och möjlighet att skicka in
bilder, såvida inte förbundet respektive museet lät fotografera utvalda
byggnader, vilket skedde i viss utsträckning. Insamlandet av fotogra
fier verkar inte ha skett med någon större kontinuitet, varken av SAR
eller SAM. SAR saknade både ekonomiska resurser och personal som
kunde arbeta långsiktigt och systematiskt med bildarkivets innehåll,
och museet förefaller vid 1970-talets början prioriterat andra uppgifter
och förlitat sig på de donationer som tillföll museet. Fotografier ingick
fier och arkivuppgifter beträffande byggnader, som publicerats eller utvalts till
utställningar.” Arkdes. ”Verksamhetsberättelser 1963 till och med 1966/67”.
35	Härigenom tillkommer projekt från bland annat Milanotriennalen 1947, Arkitek
ternas Höstsalong vid Nationalmuseum 1950, Fyrtiotalets svenska bostad (1950),
Recent Architecture in Sweden (1953), SARs bildarkiv i Stiftelsearkivet. ”Plan för
arbete med bildarkivet under sommaren 1954”, daterat 26 maj 1954, formulerat
av Thomas Paulsson. Lennart Holm (1955), ”Informationsnämndens verksam
hetsberättelse 1954”, Arkitekten, nr. 5, sid. 2752.
36	Verksamhetsberättelse 1967/68, sid. 5.
37	Arkdes. ”Sveriges arkitekturmuseum 1964–66 #1”. ”Synpunkter på Arkitektur
museets utveckling”.
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ofta som del av ritningsdonationer till museet, vilket verkar varit den
största källan till bildarkivets utökande under denna tid.38
Avslutning
Det är således ingen slump att jag lätt kan visualisera Guldhedstor
get, Villa Markelius och stadshotellet i Karlskoga. Jag har inte bara
läst om dem, jag har också studerat fotografier av dem, ibland till och
med samma fotografier, i olika källor från olika tider. Jag menar att det
förutom de rent praktiska förklaringarna beror av att museet förval
tade en kvalitetsuppfattning eller smak för viss arkitektur, som museet
ärvde och delade med SAR. Museet kan, med Bengt OH Johanssons
ord, verkligen ses som en förlängning av SAR. SARs föreställningar
om bildarkivets syfte, den strategiska användningen av bildinformation
som maktresurs, den smakfostrande andan, kvalitetsföreställningar,
urvalsprinciper och insamlingspraktiker delas i stor utsträckning av
museet under dess stiftelsetid. Med detta sagt behöver vi inte sluta
använda fotografierna. Närheten mellan SAR och museet ger dem yt
terligare en dimension, som man dock bör ha i beaktande.

38	Den stora samling fotografier av Sune Sundahl donerades till Arkitekturmuseet
först 1988, det vill säga efter museets förstatligande och har därför inte beaktats
i föreliggande undersökning.
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