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Arkitekten Sigurd Lewerentz (1885–1975) bodde
under en period i slutet av sitt liv i ett gammalt hus i Skanör
i södra Skåne. Här arbetade han med Markuskyrkan i
Björkhagen och S:t Petri kyrka i Klippan, byggnader vilka
skulle komma att bli mycket omtalade och ge honom en
plats i den internationella arkitekturhistorien (B i l d 1 ).
Ett bevarat fotografi från vardagsrummet i den skånska
längan, där han levde tillsammans med sin fru Edith, visar
en tätt möblerad miljö med en blandning av antika och
moderna möbler, samt konst och prydnadsföremål av olika ursprung. Men det som framförallt präglar rummet är
inte inredningen utan de många böckerna. Bokhyllan på
den inre väggen är sammanbyggd med den öppna spisen
på ett lite ovanligt sätt, men för övrigt är den inte uppseendeväckande. Märkvärdigare är däremot den låga hyllan
utmed fönsterväggen med böcker i mycket stora format.
På ett litet runt bord ligger en av folianterna uppslagna.
Är miljön på något sätt tillrättalagd för fotograferandet?
Det vet vi inte, men på ett annat foto taget vid samma
tillfälle ligger fokus på bokbordet och de uppslagna böckerna. Att rummet inte bara var ett vardagsrum, utan i lika
hög grad arkitektens bibliotek, har utan tvekan haft betydelse för att bilderna kommit till (B i l d 2 ).
Sigurd Lewerentz boksamling har bevarats för eftervärlden och ingår idag i Arkitektur- och designcentrums
bibliotek.1 Kan böckerna addera något till den vedertagna
bilden av arkitekten och hans verk? Det är frågan som
ligger till grund för den här artikeln. Att använda sig av
bokhyllan eller det privata biblioteket som ett sätt att utforska en enskild människas tankevärld har gjorts många
gånger, till exempel när det gäller författare och konstnä1	Lewerentz boksamling (AM 1973-05) består av 260 poster.
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rer. Men att närma sig en arkitekt på detta sätt är förhållandevis ovanligt.2 Det kan bero på att samlingarna sällan
bevarats. Ritningarna har av naturliga skäl uppfattats som
det viktigaste i en arkitekts kvarlåtenskap. Men det kan
också handla om att andra saker har betraktats som mer
betydelsefulla vid formandet av en arkitektursyn. Att inhämta inspiration under studieresor, i direkt kontakt med
byggnaderna, har till exempel ansetts mer legitimt än att
låta sig inspireras av böcker och tidskrifter.
Det finns en aspekt som gör Lewerentz böcker särskilt
intressanta att studera. Till myten om honom  –  knappast
någon annan svensk arkitekt omgärdas av en lika stark
mytbildning  –  bidrar vad som har beskrivits som hans
tystnad.3 Han var aldrig verksam som lärare och skrev i
princip inga artiklar. När hans byggnader blev publicerade åtföljdes ritningar och fotografier av beskrivningar av material, teknik och funktionella överväganden.
Lewerentz var visserligen inte ensam om det sakliga tonläget, åtminstone inte under de första decennierna av karriären, men han odlade detta tonläge mer konsekvent än de
flesta. Inte ens hans medarbetare fick veta särskilt mycket
om varför husen såg ut som de gjorde och varifrån han
hämtat sin inspiration.
Kan böckerna hjälpa till att fylla de luckor som Lewe
2	En svensk studie som bör nämnas är Liselotte Winkas, ”Fred
Forbats boksamling i Arkitekturmuseets bibliotek” ur antologin
B i bl i o te k o ch a r k i t e k t u r. B y g g n a d e r, r u m, s a m ling a r,
red. Magdalena Gram, Stockholm 2002.
3	Tidigt under hans yrkesliv används begrepp som originell och
egenartad för att beskriva hans verk och senare får samma begrepp karakterisera hans person. Från 1940-talet och framåt bidrar ett antal monografiska artiklar  –  författade av kollegor  –  till
att befästa myten om Lewerentz.
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rentz lämnade när han beskrev sina byggnader? Det är en
fråga som boksamlingen väcker. På ett annat plan kan en
studie av böckerna bidra till att arkitekten i viss mån avmystifieras. Tankarna bakom byggnaderna uppstod inte
enbart under inåtvänt grubblande  –  vilket kombinationen
av de knapphändiga beskrivningarna och byggnadernas
uppenbara konstnärliga kvaliteter kan få en att tro  –  utan
också under läsande och bläddrande i böcker. Vid sidan
av Lewerentz intresse för materialen och de fysiska tingen,
som ständigt lyfts fram i beskrivningarna av honom, hämtade han också sin inspiration från bilder och texter.
Lewerentz är artikelns huvudperson och den övergripande ambitionen är att kasta ett nytt ljus på honom.
Men arbetet med att gå igenom samlingen och samtidigt
studera fotografier och handlingar kopplade till böckerna har också väckt frågor av mer generell natur. Hur blir
en boksamling till och vilka slutsatser är möjliga att dra
utifrån materialet? Studiet av Lewerentz bibliotek kan då
betraktas som ett exempel på hur man kan närma sig en
arkitekt via böckerna. Texten tar inte sin utgångspunkt i
ett redan genomfört forskningsprojekt, utan är speciellt
framtagen för antologin.

Från Lund till Skeppsholmen
Böckerna i Lewerentz samling i Arkitektur- och designcentrum är inte exakt desamma som stod på hyllorna
i vardagsrummet i Skanör. Gallringar har skett i flera
omgångar och med utgångspunkt från olika motiv. Att
klargöra hur samlingen har kommit till är därför nödvändigt.
Det första och viktigaste urvalet skedde när Lewerentz
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ännu var i livet och böckerna fortfarande stod i hans bostad i Lund  –  där han bodde som änkling de sista fem
åren av sitt liv. Tanken att böckerna skulle införlivas i
Arkitekturmuseets bibliotek väcktes i samband med att arkitektens arkiv skulle räddas för eftervärlden. Arkitekten
Bernt Nyberg, som var Lewerentz samarbetspartner under
de sista åren, hade en aktiv roll i omhändertagandet av arvet och fungerade som mellanhand mellan Lewerentz och
Arkitekturmuseet. Det var han som ordnade det praktiska
kring flytten av ritningarna från Eskilstuna till Lund, när
fabriken Idesta såldes 1970.4 Nyberg var också den som
såg till att den ansedde antikvariatsbokhandlaren och
bokexperten Gunnar Johanson-Thor gick igenom och
värderade Lewerentz böcker (Bild 3).5
I ett brev till Arkitekturmuseet, som stod för kostnaden av själva genomgången, beskriver Johanson-Thor sin
uppgift som att värdera Lewerentz ”arkitekturböcker”.6
Här formuleras alltså den första och viktigaste urvalsprincipen. Värdet på samlingen uppgick till cirka 20 000 kr,
men med det tillägget att många titlar var ovanliga och
därför bedömdes vara svåra att sälja på den svenska marknaden. Vidare konstaterade Johanson-Thor att han vid
värderingen tagit hänsyn till att de flesta böckerna är i dåligt skick: ”De ha varit flitigt i bruk och detta har satt sina
spår.” Av värderingen skulle man kunna dra slutsatsen
4	Brev till Bengt OH Johansson, daterat 1974-02-12, Myndighets
arkivet, Arkitektur- och designcentrum.
5	Att Nyberg tog på sig uppdraget att ordna med värderingen framgår av ett brev från Bengt OH Johansson till Sigurd Lewerentz,
daterat 1973-11-06, Myndighetsarkivet, Arkitektur- och designcentrum.
6	Brev till Bengt OH Johansson, daterat 1974-02-12, Myndighetsarkivet, Arkitektur- och designcentrum.
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att Lewerentz ville ha ekonomisk ersättning för böckerna.
Men så blev inte fallet utan museet fick samlingen som
en gåva. Böckerna kom dock inte direkt till museet, utan
var tillsammans med ritningarna deponerade på Lunds
Tekniska Högskola under ett antal år.7
I efterhand kan man beklaga att urvalet gjordes
så snävt. Det vore till exempel intressant att veta vad
Lewerentz läste för skönlitteratur och om han var road
av lyrik.8 Men det finns en konkret förklaring till inriktningen på arkitektur. Arkitekturmuseet tog inte emot
samlingen i första hand för att den ägts av den kände
arkitekten, utan för att utöka och lägga värdefulla titlar
till sitt bibliotek. Att hålla samman samlingen var därför heller inte aktuellt. Böckerna sorterades in i enlighet med det vedertagna katalogsystemet, men de märktes
med ”Lewerentz samling”.
En annan konsekvens av att museet inte betraktade
proveniensen som det viktigaste var att dubbletterna, det
vill säga de titlar museet redan hade, sorterades ut och
såldes.9 Den förteckning över samlingen som upprätta7	Materialet deponerades på högskolan för att Janne Ahlin arbetade
med sin monografi över arkitekten. Boken Sigurd Lewerentz,
a r k i t e k t publicerades 1985 och då överfördes böckerna från
Tekniska Högskolan i Lund till museet. Under tiden böckerna
fanns i Lund var de placerade i ett för ändamålet inrett rum på arkitekturskolan. Uppgifterna om böckernas placering har lämnats
av Janne Ahlin.
8	I uppräkningen av dem som bidragit till Klippans kyrka nämnde
Lewerentz poeten Bo Setterlind, se Arkitektur nr 4, 1967. Setterlind hade bidragit med dikter som gjöts in i kyrkklockorna.
Setterlind ska enligt egen utsago ha känt ett visst frändskap med
Lewerentz, se Christer Bodén, Sigurd Lewerentz: Klippans
k y r k a . S a n k t P e t r i 1 9 6 6 –2 0 0 6 , Helsingborg, 2006, s. 38.
9	Museet sålde i kommission och bytte dubbletter genom ett antik
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des före utgallrandet av dubbletterna har lyckosamt nog
bevarats.10 Att böcker som Svensk f un k ti on a li s m
(Näsström 1930), Acceptera (1931), Ny s ve n s k a rk itektur (1939) och Ny arkitektur (1942) på detta
sätt sorterades ut är förståeligt, men avsaknaden av dem
i dagens samling skulle kunna misstolkas som ett tecken
på arkitektens ointresse för den samtid som omgav honom. På samma sätt kan frånvaron av böcker om hans
egna verk, som St rukt uranal ys: Sig urd L e we re n tz ’
U p pstånd e lsekapel l et på Skog skyr k og å rde n ;
E n a rk ite k tu rt eoret isk st udie (Nordenström 1968),
felaktigt ses som ett bevis för att han inte brydde sig om
andras tolkningar. Till dubbletterna hörde även monografier över arkitektkollegor, till exempel om den av Lewerentz så högt värderade Osvald Almqvist.
Om utgallringen av dubbletter på Arkitekturmuseet
är dokumenterad så är det svårare att komma åt vad som
skedde i Lund. Definitionen av kategorin ”arkitekturböcker” tycks ha varit ganska vid. Dagens samling innehåller
även ämnen som konst, konsthantverk, kulturhistoria
och grafisk formgivning. Ändå följde några av böckerna
på dessa teman aldrig med till museet. Det framgår av ett
fotografi av Lewerentz bokhylla i Lund. Här syns till exempel Mise e n Pag e: The T heory an d Pra c ti c e
variat som specialiserat sig på konst- och arkitekturlitteratur (sannolikt Konstbibliofilen som drevs av Stefan och Ruth Schueler).
Senare etablerade museet en egen bokhandel i anslutning till museientrén som också fick en ”antikvariatavdelning” för försäljning
av dubbletter. Uppgifterna om museets hantering av dubbletterna
har lämnats av den tidigare bibliotekarien Ulla Eliasson.
10	Odaterad maskinskriven förteckning med titeln ”Sigurd Lewerentz boksamling”, Myndighetsarkivet, Arkitektur- och designcentrum.
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of L ay-out (Tolmer 1931) och Tut- e n c h - Amun :
Ein äg ypt isc hes K ön i g s g ra b (Carter 1924–34).
Båda böckerna kan kopplas till intressen som kommer
till uttryck i Lewerentz arbeten från 1920- och 1930-talen.
Motivet till varför dessa titlar, och kanske ännu fler, gallrades bort är oklart.
Utgallringen av böcker, både i Lund och på Arkitektur
museet, har lett till att det som idag utgör boksamlingen
inte ger en helt rättvisande bild av vad Lewerentz hade i
sin bokhylla. Utan att ha tillgång till museets ursprungliga förteckning riskerar vissa slutsatser att bli felaktiga.

Lewerentz som läsare och samlare
I Janne Ahlins monografi över Lewerentz berättas att arkitekten i hanteringen av sina personliga ägodelar bara
intresserade sig för tingens användbarhet och inte för
deras eventuella status eller marknadsvärde.11 Den beskrivningen skulle kunna överföras på hans böcker, med
utgångspunkt både från de tydliga spåren av bruk som
böckerna uppvisar och från utseendet på de opretentiösa
bokhyllorna i Skanör och Lund. Att han varken höll sig
med ett exlibris eller särskilt ofta skrev sin namnteckning
i böckerna kan uppfattas som ett ytterligare stöd för resonemanget.12
Samtidigt spelade böckerna en central roll i alla de bo11	Lewerentz förhållningssätt till tingen formuleras av Janne Ahlin i
S i g u r d L e we r e n t z, a rkit ekt , 1985, s. 238–243.
12	Bara ett mindre antal av Lewerentz böcker bär hans namnteckning. Ibland skrev han ut hela namnet ”Sigurd Lewerentz”,
ibland ”S Lewerentz” och ibland ”S.L.”
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städer han och hans fru Edith inredde åt sig själva. Frågan
är om inte valet att placera de stora arkitekturböckerna i
vardagsrummet ändå är ett uttryck för en sorts statusmedvetenhet, om än inte en konventionell sådan. Vore det inte
naturligare, om det var brukbarheten som var det viktiga,
att låta bokhyllorna stå i anslutning till arbetsbordet?13
Att Lewerentz använde sina böcker är det ingen tvekan
om, men de ingick samtidigt, tillsammans med möbler,
konst och prydnadsföremål, i en mycket medvetet gestaltad miljö. Det gäller inte bara huset i Skanör, utan också
lägenheten i Eskilstuna, där han och Edith bodde 1943 till
1956 (Bild 4).
När Lewerentz fick tillfälle att presentera lägenheten i
B yggmästaren 1948 uppehöll han sig som vanligt vid
det praktiska.14 Fotografierna däremot visar en raffinerat
komponerad lägenhet, där varje tavlas placering noga
övervägts. Precis som i huset i Skanör blandas föremål
utan hänsyn till olikhet i ålder eller ursprung. Men det,
som kan verka ha tillkommit lite av en slump, var i själva
verket mycket medvetet. Det vore konstigt om arkitekturböckerna, som skymtas på bilderna från vardagsrummet,
inte betraktats som en komponent i denna helhet.
Den långt drivna primitivism som kännetecknar den
sene Lewerentz, framlyft av yngre kollegor som Bernt
Nyberg och Klas Anshelm, får ofta representera hela hans
verk. Samma förenklade synsätt riskerar också att prägla
13	Arbetsrummet var inrett i en kammare under taket i det före detta
hönshuset.
14	”Takvåning för arkitekt SAR Sigurd Lewerentz i Eskilstuna”,
B y g g m ä s t a r e n 1948. Leif Reinius, redaktör, uppmärksammade
takvåningen i ledaren ”Skilda vägar” och såg den som ett av flera
uttryck för ett spontant, primitivt och livsvänligt arkitekturideal.
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bilden av hur han såg på sina böcker. Lewerentz relation
till böckerna var dock inte densamma när han var ung
som när han var gammal. Det är den åldrande arkitekten
som hanterar sina dyra arkitekturböcker lite oaktsamt och
har dem liggande på lagerhyllor.
Ett bevarat fotografi från perioden då han bodde på
Strandvägen i Stockholm, 1927 till 1943, visar en annan
attityd.15 Bokhyllan är här av ett mycket exklusivare slag,
med omfattning i ädelträ och välordnat innehåll, som i
sitt utförande har likheter med vissa av de inredningar
han ritade för Stockholmsutställningen 1930. Man skulle
kunna beskriva det som att förenklingen av bokhyllorna
sedan sker gradvis, som en parallell till hur Lewerentz
arkitektur utvecklar sig, när han flyttar till Eskilstuna,
Skanör och Lund (Bild 5 ).
Fotografierna av Lewerentz bokhyllor är utan tvekan
den viktigaste källan till hur han byggde upp sin boksamling och ger också en antydan om hur högt han värderade
böckerna. Fotot från lägenheten på Strandvägen visar att
han redan på 1930-talet hade en ansenlig boksamling
och flera av de titlar som går att utläsa återfinns idag i
Arkitektur- och designcentrums bibliotek.16 Av samma
15	Lewerentz bodde på två adresser på Strandvägen under perioden.
Först på Strandvägen 19, åren 1927–1932, och sedan på Strandvägen 37, åren 1932–1943. Från vilken bostad fotografiet kommer har inte kunnat fastställas.
16	I en artikel om arkitekten Artur von Schmalensee, som arbetade
för Lewerentz under en period på 1920-talet, nämns att Lewerentz
och Asplund tillsammans ägde Schinkels stålstick i tre band.
Dessa kan dock varken avläsas av fotot från Strandvägen eller
återfinnas i Arkitektur- och designcentrums bibliotek. Se ”Artur
Schmalensee. Den alternative modernisten” av Claes Sörstedt,
A r k i t e k t u r nr 4, 2000, s. 5.
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fotografi framgår att han införskaffade stora delar av
den äldre litteraturen, till exempel Edifice s d e R o m e
Moder ne (Letarouilly 1840), relativt tidigt under sin
karriär (Bild 6 ). Mer exakt var och när han köpte de
enskilda böckerna finns dock inga uppgifter om. Vissa
böcker kan ha förvärvats på resor  –  så har till exempel
det ovan nämnda bokverket en bokhandlarstämpel som
tyder på det.17 Men det kan också ha varit någon bokhandlare i Sverige som hjälpt honom att få tag i det han
sökte, åtminstone när det gäller de äldre och ovanligare böckerna. Lewerentz skrev som sagt inte så ofta sin
namnteckning i böckerna och noterade heller inte årtalet
för inköpet (Bil d 7).
De flesta privata bibliotek, och särskilt de som växt fram
under en lång tid, är heterogena till sin karaktär. Böckerna
har införlivats i biblioteken på många olika vägar. Köp är
förstås det vanligaste och mest förväntade, men det kan
också handla om gåvor och ibland om lån som aldrig återlämnats. Detta gäller även Lewerentz samling. Här finns
ett antal böcker som är gåvor och ytterligare fler kan vara
det fast det saknas anteckningar. Av gratulationshälsningar kan man få en inblick i vilka kollegor han hade kontakt
med.
Två böcker i samlingen bär Torsten Stübelius namnteckning  –  den arkitekt som Lewerentz hade kontor tillsammans med under åren 1911 till 1916. Kan det röra
sig om lån som aldrig blivit tillbakalämnade? Eller så fick
Lewerentz överta böckerna av sin kompanjon? Ytterligare
en bok härrör från samarbetet mellan Lewerentz och
17	E d i f i c e s d e R o m e M o d e r n e har en stämpel på titelsidan från
Ernst Wasmuths Architectur Buchhandlung på Französische
Strasse 14 i Berlin.
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Stübelius  –  det framgår av en stämpel (B i l d 8 ). En annan fråga är om inte någon av böckerna har tillhört Edith
Lewerentz? Bokhyllorna fanns ju i deras gemensamma
vardagsrum och inte i arbetsrummet. En direkt koppling
finns i Nässjö-boken (1925), författad av Ediths morbror, hembygdsforskaren Axel Ramm.

BÖCKERNA EFTER ARBETSUPPGIFTER
Det går att närma sig Sigurd Lewerentz boksamling på
många olika sätt. Frågan som den här artikeln utgår ifrån
är som sagt om böckerna kan addera något till den vedertagna bilden av arkitekten och hans verk. Den första sorteringen tar fasta på de byggnadstyper och verksamhetsområden som Lewerentz redan är förknippad med. Därefter
är det lättare att ringa in de böcker som pekar i en hittills
okänd riktning. Med boksamlingen åsyftas här inte bara
de böcker som Arkitektur- och designcentrum idag regi
strerat som Lewerentz, utan alla de böcker som vi vet har
varit i hans ägo.
Kyrkor och kyrkogårdar
De kyrkliga byggnadsuppgifterna löper som en röd tråd
genom Lewerentz hela verksamma period från 1910-talet
till 1970-talet. I boksamlingen återfinns ett drygt femtontal
böcker som på olika sätt behandlar kyrkor och kyrkliga frågor. Det är både böcker inriktade på äldre kyrkoarkitektur,
som Got isc he Kat he dra le n i n F ra n k re i c h (Clemen
1951), och böcker om kyrkoarkitekturen i Lewerentz samtid, som T he New Churc h e s of Europ e (Smith 1964),
där för övrigt Markuskyrkan ingår. Några böcker som
behandlar praktiska problem kopplade till kyrkobyggna-
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derna och deras inredningar ingår också i samlingen. Här
finns till exempel On t he Const ruc t ion of Soun d
R e fle cto r s (Fokker 1930) och Konf irma n ds a le n
o c h de ss u trust ning (Storm 1959).
De tegelkyrkor som Lewerentz arbetade med under de
sista decennierna av sitt liv hämtade inte bara sin inspiration från kristna kyrkor, utan också från islamisk arkitektur. Samlingen innehåller några böcker som kan kopplas
till detta engagemang hos Lewerentz.18 Intressant nog är
nästan alla böcker publicerade efter det att Markuskyrkan
färdigställts. Hit hör Historical monu m e n t s o f
Isla m in the USSR (1962), Mec c a t h e b le s s e d,
Mad ina h the radiant (Esin 1963) och M oori s h
S p ain: C o rd oba, Sevil l e, Granada (Sordo 1963)
(B ild 9).
Landskapsarkitektur och trädgårdskonst
Arbetet med de kyrkliga uppgifterna handlade för
Lewerentz del lika mycket om att forma landskap som
att gestalta byggnader. I ämnet landskapsarkitektur och
trädgårdskonst finns ett tiotal böcker i Lewerentz samling, flera av dem var på sin tid mycket inflytelserika
verk. De flesta är från början av 1900-talet, som tvåbandsverket G esc hic ht e der Gart enkun s t (Gothein
1914), The Gardens of Italy (Latham 1905) och
Träd gård sk o n st ens hist oria i Europ a (Schnitler
1917). Den tidiga modernismens trädgårdskonst representeras av Te r rasses et j ardins i serien L ’Art i n 18	Det ska ha varit konstnären Robert Nilsson som förmedlade litteratur om islamisk arkitektur till Lewerentz, se Tomas Lewan
”Sven Ivar Lind. Arkitekt och pedagog”, A r k i t e ktur 1994, s. 25
(bildtext).
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t ernat ional d’auj ourd’h ui (Lurcat 1929), där bland
annat Le Corbusiers takträdgårdar visas upp (B i l d 1 0 ).
I boken Modern G a r d e n s (Shepheard 1953) finns
Skogskyrkogården med som exempel, och detsamma gäller Der Friedhof (Valentien 1963), som i sin helhet behandlar denna typ av begravningsplatser.
Restaurering
Sigurd Lewerentz är inte känd som restaureringsarkitekt,
men han arbetade under drygt tio år med olika förslag
till restaurering av ett av Sveriges främsta nationalmonument; Uppsala domkyrka. Ett flertal böcker om kyrkor
och om gotikens arkitektur ingår i Lewerentz bibliotek,
men däremot saknas anmärkningsvärt nog litteratur om
restaureringskonstens teori och praktik. Förutom tävlingsförslagen R est au re ri n g av U p p s a la domk y rka: Förslag (1956), finns bara boken R e s t a u r e r i n g
oc h rekonst rukt ion av Gus ta f I I I :s p av i ljon g
på Haga (Hjort 1956), som Lewerentz hade fått i gåva
av författaren.
Stadsplanering
Stadsplanering och stadsbyggnadsfrågor återkom Lewe
rentz till ett antal gånger under sitt yrkesliv. Beståndet av
böcker i Lewerentz samling som specifikt behandlar stadsplanering är dock ganska litet. Här finns H a n d b u c h
des St ädt ebaues (Gurlitt 1920) och Stä dte b a u:
Das f ormprobl em de r Sta dt i n Ve rg a n g e n h e i t
und Z ukunft (Wolf 1919). Till området hör också
Die Frankf urt er Woh n un g s p oli ti k (1929) och
Prakt iska oc h hyg i e n i s k a b os tä de r (1921), där
Osvald Almqvist bidrog med en särskild utredning om
planer för bostadsområden. Värt att notera är att i prin-
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cip alla böcker om ämnet i samlingen daterar sig till den
tidiga perioden i arkitektens karriär.
Industriell formgivning
Lewerentz hade flera industriföretag som uppdragsgivare
och ritade både industrianläggningar och arbetarbostäder
i anslutning till etableringarna. Han drev utöver detta en
egen fabriksverksamhet under åren 1940 till 1956 och
hade alltså själv rollen som fabrikör. Litteraturen om industribyggandets speciella problematik är mycket sparsam i Lewerentz bibliotek. Förutom Arbeta r e b o s t ä d e r
v i d industriella verk (Åkerlund 1917) finns bara
några monografier över enskilda industriföretag. Ännu
sparsammare är det med böcker som skulle kunna kopplas till verksamheten vid Idesta. Här finns visserligen O m
u p pfinningar oc h pat ent (Delmar 1933), men praktiskt orienterade böcker, till exempel om tillverkning av
produkter av stål, saknas helt.19
Grafisk design
Åren i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet, när
den funktionalistiska arkitekturen etablerade sig i Sverige,
arbetade Lewerentz inte bara med byggnader, utan också i
stor utsträckning med formgivning av skyltar och reklam.
19	En förklaring skulle kunna vara att böcker av denna typ inte ansågs tillräckligt fina för att höra hemma i den bokhylla Lewerentz
hade hemma. Mot detta talar att samlingen i Arkitektur- och designcentrum innehåller titlar som B y g g n a d s m å leri samt fogni ng o ch g l a s n i n g . H a n d b o k u p p r ä t t a d i a ns lut ning
t i l l B y g g A M A 1 9 6 5 , Göteborg 1969. Lewerentz bibliotek har
gallrats i flera omgångar, men det tycks inte ha funnits någon ambition att sortera ut böcker för att ge samlingen en mer homogen
karaktär.
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Hand- und In s c h ri ft- Alp h a b e te (Johnston
1912) och A l t e und n e ue Alp h a b e te (Day 1926) är
titlar som kan kopplas till Lewerentz intresse för grafisk
formgivning. Den tidigare nämnda M i s e e n P a g e : T h e
T heory and Prac t i c e of L a y - out (Tolmer 1931),
som av någon anledning sorterades ut i Lund, ligger ännu
närmare det moderna formspråk som den svenske arkitekten utvecklade kring 1930. En inspirationskälla för de
affischer som Lewerentz formgav var sannolikt P u b l i c i t é
(1929) i serien L ’A rt i n te rn a ti on a l d’a ujourd’h ui .
I samlingen ingår även en bok i samma serie som behandlar moderna butiksfasader och skyltar; B o u t i q u e s e t
magasins (1929). Det finns utan tvekan flera paralleller mellan de förslag till butiksfasader och skyltar som
Lewerentz arbetade med i början av 1930-talet och vissa
av exemplen i den franska boken.
Möbler och inredningar
Att formge möbler till husen var en självklarhet för
Lewerentz, liksom för många arkitekter i hans generation. Boksamlingen innehåller ett tiotal titlar som behandlar möbler och inredningar. Här återfinns bland annat möbellexikonet Dic ti on n a i re de l’a me ub le me n t
et de la décoratio n (Havard 1890). Böcker som
speglar 1920-talets historiska intresse på möbelområdet är Chinesisc h e möb e l (1924) och An c i e n t
f urnit ure: A Hist o ry of Gre e k , Etrus c a n a n d
Roman Furniture (Richter 1926). På 1930-talet påverkades Lewerentz möbelformgivning starkt av det funktionalistiska idealet, bland annat tog han intryck av Le
Corbusiers stålrörsmöbler. Men av detta inflytande finns
få spår i boksamlingen. L a d e n m ö b e l (Bader 1931), som
behandlar moderna förvaringsmöbler, är den enda titeln
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Bild 1. Vardagsrummet i Sigurd och Edith Lewerentz hus i Skanör, där de bodde
1956–1970. Foto: Karl-Erik Olsson Snogeröd.
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Bild 2. En av de böcker som låg uppslagna på Lewerentz bokbord då bostaden i
Skanör fotograferades var den då nyutkomna och mycket omtalade Architecture
without Architects av Bernard Rudofsky (1965). Foto: Matti Östling har fotograferat
samtliga böcker i artikeln.
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Bild 3. Sigurd Lewerentz böcker placerade på lagerhyllor i hans hem i Lund, där han
bodde de sista fem åren av sitt liv. Fotograf: okänd.
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Bild 4. Sigurd och Edith Lewerentz våning på vinden till Idestafabriken i Eskilstuna.
Här bodde paret Lewerentz 1943–1956. Foto: Price.
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Bild 5. Denna bild av Sigurd Lewerentz bokhylla, sannolikt formgiven av honom själv,
är från 1930-talet, då han och hans familj bodde på Strandvägen i Stockholm. Foto:
Källgrens ateljé.
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Bild 6. Ett av banden i planschverket Edifices de Rome moderne av Paul Letarouilly,
utgiven första gången 1840–1857. Notera bokens stora format: 43 × 59 cm.
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Bild 7. Guidebok över München från 1906 med Lewerentz namnteckning.
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Bild 8. Programmet till tävlingen om KTH:s nya byggnader med stämpel från det
arkitektkontor som Sigurd Lewerentz och Torsten Stübelius drev tillsammans under
några år på 1910-talet.
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Bild 9. Historical Monuments of Islam in the USSR (1962), vars bokkassett denna
bild visar, är en av de böcker som vittnar om Lewerentz stora intresse för islamisk
arkitektur.
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Bild 10. Bland Lewerentz böcker om landskapsarkitektur och trädgårdskonst återfinns Terrasses et jardins i serien L’ Art international d’aujourd’hui (Lurcat 1929).
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Bild 11. Katalog från det danska möbelföretaget Fritz Hansen (1963), som bland
annat levererade möbler till Markuskyrkan i Björkhagen.
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Bild 12. Ett uppslag ur boken Messel (1912) med fotografier som visar verk av den
vid sekelskiftet mycket inflytelsrike tyske arkitekten Alfred Messel.
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Bild 13. Grekisk folklig bebyggelse dokumenterad i fotografier och ritningar i boken
Pinakothiki tis Technis toy Ellinikoy laoy (1949).
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Bild 14. Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Oeuvre complète de 1910–1929 (1937).

som visar på att han hängde med i utvecklingen på området. Intressant att notera är att Lewerentz ägde en katalog från engelska firman Maple & Co, Ill u s t r a t i o n s
o f Furniture (u.å.)  –  samma firma som Le Corbusier
köpte möbler ifrån. I samlingen ingår också möbelkatalogen Fr itz H a nsen Furnit ure (1963) (B i ld 11).

LEWERENTZ BIBLIOTEK I JÄMFÖRELSE
Ett sätt att försöka ringa in både det unika och det typiska
i Lewerentz bibliotek är att ställa det i relief mot andra
samtida arkitekters bibliotek. Som konstaterades inledningsvis så har böckerna inte uppfattats som det viktigaste
i arvet efter en arkitekt och det finns därför inte så många
kompletta samlingar bevarade. Men två samlingar lämpar
sig väl som jämförelseobjekt, med hänsyn till arkitekternas födelseår, deras position inom kåren och omfånget av
böcker. Den ena samlingen härrör från Sven Markelius
(1889–1972) och ingår i Arkitektur- och designcentrums
bibliotek.20 Den andra samlingen kommer från Sven Ivar
Lind (1902–1980) och finns idag på Konstakademien.21
Att båda samlingarna innehåller högt och lågt  –  häften
med byggregler sida vid sida med praktverk  –  är ytterligare en aspekt som är relevant vid en jämförelse med
Lewerentz boksamling.
20	Sven Markelius boksamling innehåller 284 poster och är förtecknad i museets databas. Samlingen införlivades i Arkitekturmuseets bibliotek 1972.
21	Sven Ivar Linds boksamling innehåller ca 350 böcker. Samlingen
står i ett eget bokskåp på Konstakademien, men det finns ingen
förteckning över böckerna. Samlingen kom till akademien i form
av en donation efter arkitektens död 1980.
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Ämnesområden
I Lewerentz arkitektroll ingick inte bara att gestalta byggnader, utan också att formge landskap och möbler. Och
han ägde, som har konstateras ovan, böcker om alla dessa
områden. Sven Ivar Lind, som var drygt femton år yngre
än Lewerentz, utövade yrket på ett liknande sätt. I hans
bokhylla finns också en hel del litteratur om trädgårdar,
landskap och möbler. Kyrkor är ett ämnesområde som de
båda arkitekterna har gemensamt; en titel som återfinns
i båda samlingarna är D e r F r i e d h o f (Valentien 1963).
Intresset för arkitektur- och bebyggelsehistoria, svensk
och utländsk, är en annan beröringspunkt.
En jämförelse med Markelius samling sätter Lewerentz
bibliotek i ett annat perspektiv. Markelius har med några
få undantag ingen litteratur om ämnen som landskapsarkitektur, möbler och grafisk formgivning. I hans samling
finns istället en stark tyngdpunkt på böcker om samhällsoch stadsplanering, bostadsbyggande och saneringsfrågor  –  och förstås modern arkitektur. Gemensamt för de
tre arkitekterna är att de har böcker om de stora namnen på samtidens internationella arkitekturscen; Alvar
Aalto, Frank Lloyd Wright och Le Corbusier. A c c e p t e r a
(1931) är den titel som återfanns på allas hyllor, även om
den har gallrats ut ur Lewerentz samling på Arkitekturoch designcentrum.
Språk
Lewerentz boksamling består till nästan fyra femtedelar
av litteratur som är skriven på främmande språk. Han
hade intressant nog betydligt fler tyska böcker än svenska
(Bild 12). Därefter kommer, i turordning med utgångspunkt från antalet titlar, engelska, franska, danska och
italienska. Bara böckerna på italienska uppgår till när-
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mare tjugo stycken. Markelius samling innehåller också
böcker på de nämnda språken, men tyngdpunkten ligger
ändå på svenska. En intressant skillnad är att engelskan
tydligt dominerar över tyskan, det vill säga, förhållandet
är omvänt i jämförelse med Lewerentz. Sven Ivar Linds
samling är inte katalogiserad, varför det är svårare att se
hur de olika språken förhåller sig till varandra. Men det
är ingen tvekan om att antalet engelska böcker dominerar
boksamlingen, efter svenska. En iakttagelse som kan vara
värd att lyfta fram är att trots att tyskan är det viktigaste
språket i Lewerentz samling så var det via franska böcker
som han i första hand kom i kontakt med modernismen
(Bild 14). Exempel på detta är serien L’A r t i n t e r n a t i onal d’aujourd’hui (1929) och Le Corbusiers skrifter, som den av museet utsorterade Une m a i s o n – u n
p alais (1928) .
Nyare och äldre litteratur
Det är när man riktar fokus mot böckernas tryckår som
det unika i Lewerentz samling framträder tydligast. Han
var ägare till inte mindre än ett fyrtiotal böcker från perioden före år 1900. Detta ska jämföras med Markelius
bibliotek, som innehåller endast en bok från samma period. Linds samling är som sagt svårare att överblicka,
men inte heller i den är de äldre böckerna särskilt många.
Böckerna i Markelius och Linds samlingar är som äldst
från 1800-talets sista decennier, medan Lewerentz var ägare till flera böcker från mitten av 1700-talet. Och det är inte
vilka gamla böcker som helst, utan verk som kan betecknas som klassiker i arkitekturens historia. Här återfinns
bland annat Édifices de Rome moderne (Letarouilly
1840), Re cu e il et paral l èl e des édif ic e s de tout
g e nre (Durand 1833), Trait é des édif ice s , me ub -
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l es, habit s, mac hin e s e t us te n s i le s de s c h i n oi s
(Chambers 1776) och L i v re n ouve a u ou re g le s de s
ç inq ordres d’arc hite c ture (Vignola 1757). Tar man
med i beräkningen att de flesta av de äldre verken är folianter blir det tydligt vilken dominerande roll dessa böcker
hade i Lewerentz bibliotek rent fysiskt.
Bild och text
I Lewerentz bibliotek dominerar bilden över texten. Det är
inte bara den äldre litteraturen, planschverken från 1700och 1800-talen, som bidrar till detta, utan också de nyare
böckerna i samlingen. I det förra fallet handlar det om ritningar och i det senare oftast om fotografier. Talande för
vilken typ av böcker Lewerentz intresserade sig för är den
bok om grekisk folklig bebyggelse som finns i samlingen, Pinakot hiki t is Te c h n i s toy Elli n i k oy la oy.
Det är en bok, egentligen ett tvåbandsverk, i stort format,
tryckt 1949 med all text på grekiska, som till sin huvuddel
består av lösa planscher med fotografier och ritningar av
byggnader och byggnadsdetaljer. Att Lewerentz fascinerades av den grova materialbehandlingen i de grekiska husen är lätt att föreställa sig; några av bilderna för tankarna
direkt till hans egen arkitektur (B i l d 1 3 ).
Slutsatsen att det är bilderna som framförallt intresserat Lewerentz stärks vid en jämförelse med Markelius
och Linds samlingar. I Markelius samling finns en mängd
böcker som saknar bilder eller där bilderna spelar en underordnad roll. Det gäller inte minst böcker, betänkanden, utredningar och studier som berör stads- och samhällsplanering. Linds samling innehåller en rad teoretiskt
inriktade böcker, bland annat om stadsplanering, men
också om ämnen som estetik, perception och kreativitet.
Även hos Lewerentz finns förstås textrika böcker, med det
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är inte de som präglar samlingen. Och det var inte heller
dessa böcker som han själv lyfte fram när biblioteket fotograferades.22

Slutord
Huvudkällan till denna studie av Lewerentz boksamling i
Arkitektur- och designcentrums bibliotek har varit böckerna själva. Viktiga källor har också varit de handlingar
i myndighetsarkivet som berättar om hur samlingen införlivades i museet och fotografierna som visar Lewerentz
bokhyllor i hans olika bostäder. En generell iakttagelse
är att risken är stor att slutsatserna blir felaktiga om man
inte vet hur en samling kommit till. Samtidigt visar inte
minst fotografierna att privata bibliotek är i ständig förändring  –  böcker har kommit till och försvunnit i flera
omgångar  –  och att det därför egentligen inte räcker att
veta vilken gallring museet gjorde i samband med övertagandet.
Men vad kan böckerna addera till bilden av Lewerentz?
Dels kan de bekräfta och förstärka sådant som redan tidigare är känt, som hans intresse för islamisk arkitektur,
eller att han inspirerades av Le Corbusier under åren
22	De uppslagna böckerna på bokbordet i Skanör visar tre bilder.
Det är dels två foton  –  en borg i Spanien (Sotalba) och grekisk
traditionell bostadsbebyggelse från Egeiska öarna  –  ur Archit e c t u r e Wi t h o u t A r c h i t e c t s (Rudofsky 1965). Den tredje
bilden är en ritning av ett antikt tempel  –  Tempio della fortuna
prenestina  –  ur G l i e d i f i z j d i R o m a a n t i c a (Canina 1848).
Fotografiet återfinns i Janne Ahlins bok S i g u r d Lewerentz,
a r k i t e k t (1985), s.  240, fotograf Karl-Erik Olsson Snogeröd.
Detta foto saknas i Lewerentz samling i Arkitektur- och designcentrum.
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kring 1930. Dels kan de ge nya ledtrådar till varifrån han
hämtade sin inspiration, som till exempel från grekiskt
traditionellt byggnadsskick. Men ännu betydelsefullare
är kanske själva konstaterandet att böcker var viktiga för
honom. Det framgår av samlingens ovanliga innehåll, av
böckernas centrala plats i hemmet och av det faktum att
bokhyllorna dokumenterats fotografiskt. Tegelstenen är
det attribut eftervärlden velat förse Lewerentz med  –  men
det är lockande att också utrusta honom med en bok.
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