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Några ord om Erik Lundberg 

När man tänker tillbaka på Erik Lundbergs personlighet och gärning är det 
omöjligt att skilja de båda begreppen ät. För oss som mötte honom pä riks
antikvarieämbetet och arkitektkontoret och följde honom ute i fältet stär bilden 
klar och mångfacetterad. Klarheten hade något av geniets omedelbara lyskraft. 
Den rika facetteringen gjorde honom mottaglig för skiftande intryck och idé
strömningar som återspeglades och bearbetades i en ofta nyskapande och alltid 
stimulerande form. Hans utbildning inom tvä huvudfack, konsthistorikerns och 
arkitektens, gav honom en fast och saklig utgångspunkt för det rent yrkesmässiga 
arbetet. Men hans kunskaper blev också en språngbräda för hans intellektuellt 
tyglade fantasi. 

Erik Lundberg kunde inte nöja sig med att redovisa en undersöknings faktiska 
resultat. Han trängde allt djupare in i den givna miljön och sökte svar t. ex. på 
frågan varför man konstruerat och format en byggnad som så skett. För honom 
blev ett monument alltid ett led i en levande utveckling. Han brukade säga: 
»Jag mäste tränga in i förutsättningarna för ett byggnadsföretag och försöka följa 
de gamla byggmästarnas tankar och planer. Pä det sättet blir det ofta lättare 
att begripa en process som eljest skulle vara svär att förstå och förklara, därför 
att den ursprungliga gestaltningen förvanskats under tidernas lopp.» Det var 
karakteristiskt för honom att smälta samman enskilda fakta med en djup inblick 
i skilda tiders sätt att resonera och arbeta. Det har ibland sagts att hans fantasi 
tog överhanden. Men i själva verket var den ett medel för honom att nä tingens 
kärna. Inom sitt omräde var han med om att skapa ett stycke kulturbild, samman
satt av mänskliga impulser och reella resultat. 

Som 34-äring kom Erik Lundberg 1929 till Skansen som chef för dess kultur
historiska avdelning och ritkontor. Han stannade där till 1932, då han blev chef 
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för riksantikvarieämbetets byggnadsminnesavdelning. Ar 1946 mottog han profes
suren i svensk och jämförande arkitekturhistoria vid konsthögskolan och blev dä 
även lärare i samma ämne vid tekniska högskolan. Efter sin pensionering 1961 
fortsatte han sin tidigt började arkitektverksamhet. 

Erik Lundbergs kontakter med Sigurd Curman, inte minst under arbetena vid 
Vreta kloster, blev av stor betydelse för hans framtida inriktning. Det låg också 
nära till hands för Gurman att föreslå honom till Sven Brandels efterträdare som 
chef för riksantikvarieämbetets byggnadsminnesavdelning. När Lundberg fick 
detta uppdrag hade Curman, som dä varit riksantikvarie i nio är, åstadkommit 
en särskild organisation för den yttre kulturminnesvården. Fomminnes- och bygg 
nadsminnesavdelningarna hade tillkommit som självständiga enheter vid sidan av-
historiska museet. När Lundberg övertog B-avdelningen var sålunda den formella 
koncentrationen av byggnadsminnesvärden ett faktum. I jämförelse med dagens 
situation var avdelningen till en början av blygsamt format. Och de statliga an
slagen till de mångahanda arbetsuppgifterna var ännu blygsammare. Men 30-ta-
lets lågkonjunktur medförde på detta omräde en åtminstone temporär omsväng
ning i den ekonomiska situationen. Av de medel som anvisades fiir beredskapsar
beten runt om i landet föll en ansenlig del pä kulturminnesvården. I samband 
med de omfattande militärinkallelserna under andra världskriget ställdes dess
utom stora kontingenter vapenfria värnpliktiga till ämbetets förfogande. Dessa 
förhållanden gjorde att vi kunde igångsätta omfattande och ofta mycket svära 
konserveringsarbeten. Med sin redan stora erfarenhet var Lundberg rätta mannen 
att planlägga och leda sådana arbeten. Han presenterade nya uppslag och idéer 
som han fick tillfälle att pröva i de skiftande uppgifter som kom att åvila B-avdel
ningen. 

För Lundberg gick naturligtvis det praktiska arbetet hand i hand med ek-
vetenskapliga forskningarna. »Arbetet ska avkasta vetenskap», brukade han säga. 
Genom sin tidigare verksamhet bl.a. på Malmöhus slott hade han kommit att 
intressera sig för den profana arkitekturen. Framförallt tog han upp problemen 
kring bostadens utveckling. Det var under de åren som hans utomordentliga 
doktorsavhandling »Herremannens bostad» växte fram. Betydelsefulla delunder
sökningar, förstudier till avhandlingen, publicerades i olika tidskrifter. Att leva 
i ständig kontakt med Lundberg under dessa är var mycket inspirerande. När 
han kom hem frän en tjänsteresa berättade han nästan alltid att han konfronte
rats med något problem som krävde en specialundersökning. De yngre medar
betarna fick på detta sätt många uppdrag. Sä kom Lundberg att få mycket stor 
betydelse för en generation av konsthistoriker med arkitekturhistoria som huvud
intresse. Av honom fick man lära sig fruktbara metoder att nalkas gamla bygg
nader, att läsa i deras murverk, att tolka de vittnesbörd som murskarvar och 
murbruk lämnade. 

Som byggnadsarkeolog och genom sina pä funktionsförhällanden inriktade in
tressen representerade Erik Lundberg något för oss helt nytt. Hans vida kun
skaper om svensk och utländsk arkitektur var i mycket hög grad grundade på 
självsyn och resulterade bl.a. i stora sammanfattande verk, såsom de tvä voly
merna om »Byggnadskonsten i Sverige» och jättearbetet 'Arkitekturens form
språk». »Byggnadskonsten» är fylld av skarpsinniga iakttagelser och sammanställ-
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ningar, som ger en totalbild av vär äldre arkitektur och dess utvecklingslinjer. 
»Arkitekturens formspråk» redovisar författarens syn pä de bärande elementen 
i byggnadsmässigt gestaltande som uttryck för i tid och rum växlande kultur
miljöer. Ibland har Lundbergs framställning missuppfattats som en lärobok i 
arkitekturhistoria. Men i verkligheten är den en idéhistorisk presentation, byggd 
pä fakta men fylld av samlande synpunkter pä byggandets väsen och syften, allt 
behandlat med Lundbergs vidsyn och personliga formuleringskonst. 

Ett betecknande drag i Erik Lundbergs sätt att arbeta — vetenskapligt och 
praktiskt — var hans ständiga beredvillighet att diskutera problemen med den 
allt vidare kretsen av elever och medarbetare. För den som ville lyssna och förstå 
var hans kunskaper och synpunkter generöst tillgängliga. Han fann glädje i 
själva givandet samtidigt som han studerade lyssnarens reaktioner. Han prövade 
sina idéers hållbarhet genom att väcka debatt kring dem. Det kunde naturligtvis 
hända att han mötte en annan, starkt motiverad mening. Dä var han genast 
färdig att angripa frågan med denna mening som ny utgångspunkt. Sådana stimu
lerande och informella »seminarier» — kombinerade föreläsningar och fråge
stunder — hörde till vanan under Lundbergs är i riksantikvarieämbetet. Och den 
upprätthölls senare pä hans eget arkitektkontor. Hans sätt att resonera med 
arkitekter byggde ofta pä samma grunder som hans tankeutbyte med konsthisto
riker. Han delade inte upp sina mänga verksamhetsgrenar i fack med skiljande 
gränser utan samlade allt i en stor helhet. På så sätt kom undersökningar, kon
serveringar och restaureringar att gripa in i varandra. De praktiska arbetena 
avspeglar sig, i linje med hans egna principiella deklarationer, i hans författar
skap och vice versa. 

Erik Lundberg var rörlig i mänga avseende, inte minst i den bokstavliga 
meningen att han reste mycket och gärna, för egna studier, som tjänsteman 
vid riksantikvarieämbetet, som lärare vid konsthögskolan. För elever och med
arbetare var det ofantligt givande att följa honom runt om i Europa. Att lära 
känna betydande byggnadsverk under hans ledning blev minnesvärda upplevelser 
för deltagarna. Hiir kom hans omfångsrika kunskaper verkligen till sin rätt. Fär
derna fylldes av en kedja fascinerande föreläsningar som inte omfattade endast 
fackliga ämnen utan också konsten att resa i allmänhet. Visst studerade han ofta 
pä förhand kartan över en stad som han besökte för första gängen, men även 
utan det hjälpmedlet hittade han rätt. Han förstod stadens tillblivelseprocess och 
»avläste» bebyggelsen så att den gav besked om stadens planmönster. Och han 
var — till mångas överraskning — ocksä förtrogen med konsten att leta reda pä 
typiska restauranger som gav fina prov på traktens mat och dryck. Att resa med 
Erik Lundberg, som utvecklade en otrolig psykisk och fysisk spänst, kunde vara 
tröttande, men på ett sätt som gav mening ät mödan. 

Att vidga sin horisont under ständiga resor var en naturlig livsform för Erik 
Lundberg, ända frän studentåren. Och denna livsföring passade ypperligt till 
hans arbete. Hela Sverige var hans verksamhetsfält, bäde praktiskt och veten
skapligt. I det senare hänseendet täckte hans personliga kontakter — som redan 
sagts — även stora delar av världen utanför våra gränser. 

Under aren hos riksantikvarieämbetet intog naturligtvis de antikvariska upp
gifterna — undersökningar och konserveringar — den främsta platsen inom det 
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praktiska arbetsområdet. Hans insatser inom kulturminnesvården ute i fältet blev 
mycket fruktbara. De kännetecknades inte minst av uppslag och impulser pä 
det konserveringstekniska omrädet. Ibland har hans riktlinjer och experiment, 
t. ex. ifråga om sättet av avtäcka murar och valv, inte helt hållit vad de syntes 
lova. Men i regel har hans resultat, som ofta växte fram under lärdomar från 
Sigurd Curman, visat sig betydelsefulla, bl. a. när det gällde att till traditionella 
material och former foga tekniska nyheter. 

Medan Lundberg arbetade hos ämbetet åtog han sig endast i mycket begränsad 
omfattning uppdrag att restaurera församlingskyrkor. Ett viktigt exempel pä ett 
sådant arbete är restaureringen av Härkeberga kyrka. Ingen har kunnat be
handla en gammal kyrka med nött och sliten inredning mera hänsynsfullt och 
ömsint än Lundberg, när han ansåg kyrkan ha sådant antikvariskt och kultur
historiskt värde att den principiellt inte borde förändras. 

Sedan Lundberg slutat sin befattning hos ämbetet och tillträtt sin professur 
upptog han en omfattande verksamhet som restaureringsarkitekt. Huvudparten av 
hans arbetsobjekt var kyrkor, men även profana byggnader kom under hans be
handling. Främst inom den senare gruppen bör nämnas Göksholms slott, där 
resultatet i hög grad präglats av de ingående byggnadsarkeologiska undersök
ningar som utfördes i samverkan med ämbetet. Byggnaden skulle emellertid 
fungera ocksä som en lättskött modern familjebostad. Att Lundberg lyckats även 
med denna svåra uppgift betygar Göksholms ägare gärna och ofta. Vadstena nun
nekloster betecknar ett annat stort restaureringsarbete med antikvarisk betoning, 
där han som arkitekt fick tillfälle att pröva sin rika och mångsidiga erfarenhet. 

Då det gäller att presentera Erik Lundbergs insatser mäste man med särskild 
betoning nämna Ystad. Där kom både antikvarien och arkitekten till tals i en 
speciell kombination. Han fick staden att förstå värdet av den gamla kors-
virkesarkitekturen. Genom sitt övertygande sätt att berätta, förklara och argu
mentera vände han en för kulturminnesvården mörk situation till seger. Det 
samarbete som sålunda inleddes med stadens förtroendemän och myndigheter är 
allt jämt levande och har resulterat i en unik, enhetlig aktion för bevarandet 
av de väsentligaste dragen i stadsbilden. 

Förmågan att klargöra och övertyga var en grundegenskap hos Erik Lundberg. 
Han hade ett särskilt sätt att framlägga sina synpunkter och att presentera de 
objekt han i tjänsten eller som restaureringsarkitekt fick ta befattning med. De 
som ägde att besluta, t. ex. kyrkorådsledamöter och kommunalmän, inte bara 
lyssnade; de begrep också meningen bakom orden. Lundberg kunde som ingen 
annan övertyga med sitt stillsamma men samtidigt fascinerande framställnings
sätt. 

Även om Lundberg inte åtog sig så många kyrkorestaureringar under sin tid 
vid riksantikvarieämbetet, kom han dock att i annan form medverka vid den 
slutliga gestaltningen av åtskilliga projekt. Det äläg ju honom att granska de 
förslag som enligt gällande författningar skulle prövas av ämbetet. Han full
gjorde denna uppgift med sikte pä de stora linjerna, utan att fastna för petites-
ser. Mången gång skulle han personligen helt säkert ha valt en annan lösning 
av ett restaureringsproblem, men han visade alltid den största respekt för en 
kompetent förslagsställares synpunkter. Endast dä ett förslag kolliderade med 
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väsentliga kulturhistoriska eller antikvariska intressen tog han upp en mera in
gående diskussion. I sådana fall kunde hans överläggningar med arkitekterna växa 
Ut till principiella bedömanden och anvisningar som blev fruktbärande långt 
utanför det aktuella ärendet. 

Erik Lundbergs egna kyrkorestaureringar ändrade karaktär under årens lopp. 
Vr hans stora kunskap om äldre byggnadskonst och konstruktionsmetoder växte 
fram en restaureringslinje som syntes bli alltmera särpläglad och kom att väcka 
livlig debatt. 1 den frän början dominerande historiska synen pä vårdnads- och 
lornyelseproblemen trängde en starkare personlig uppfattning in. För en kultur
historiker stär det ju klart att varje epok haft sitt sätt att betrakta och behandla 
arvet frän äldre tider. Och där har nyskapandet naturligtvis spelat en avgörande 
roll, inte bara vid nybyggnader utan ocksä vid restaureringar. Vär tid har större 
kunskap om gammal arkitektur och därur har fötts en vidare respekt och en ny 
värderingsnorm. Ingen kan djupare än Lundberg ha upplevt samtidens sätt att 
reagera och handla i dylika frågor. Kunskapen och respekten har räddat och 
återskapat omistliga värden, men ibland har de ocksä bromsat självständiga in
satser. För Lundbergs aktiva anda och skapande fantasi har det helt säkert 
känts otillfredsställande att nödgas stanna vid själva omvårdnaden och åter
ställandet. Vår tiel liksom äldre skeden mäste ha rätt att forma sin egen syn pä 
sambandet mellan gammalt och nytt. Lundbergs arbete som kyrkorestaurerare 
har säkerligen delvis formats mot en sådan bakgrund. Tiden är ännu inte mogen 
för en bedömning av hans insatser. Mycket av det som till en början föreföll 
chockerande, därför att det var nytt till sin natur, rymmer helt visst kvaliteter 
som först så småningom avslöjas. 

I detta sammanhang finns det skäl att erinra om hur positivt Erik Lundberg 
påverkade sina elever vid konsthögskolan. Ingen blev eftersägare men flera fick 
avgörande och lyckliga impulser till sitt skapande efter egna linjer. I denna 
krets möter man en förståelse som förebådar en alltmer nyanserad syn pä Lund
bergs gärning inom restaureringskonstens område. Som exempel pä denna tendens 
kan nämnas ett yttrande av en arkitekt, som förklarade att han nu — några är 
efter Lundbergs restaurering av Västerås domkyrka — börjat känna sambandet 
mellan detta arbete och Curmans långt tidigare insatser i Strängnäs domkyrka: 
samma respekt fiir byggnaden och dess historia, samma strävan att iaktta och 
åskådliggöra de olika byggnadsperiodernas rumsgestaltning och arkitektoniska 
förmer. 

Vid sina restaureringar sökte sig Lundberg gärna tillbaka till byggandets pri
mära element. Han umgicks förtroget med traditionella material. Allra helst ar
betade han med träet. Att sammanfoga dess sega fiberstruktur till trätekniskt 
riktiga konstruktioner blev för honom med tiden en speciell konstart. Träets 
betydelse inom arkitekturen kom också att bli ämnet för hans sista bok. Den 
färdigställdes kort före hans bortgång och ligger nu under tryckning. 

Ocksä färgbehandlingen intog en viktig plats i restaureringsarbetet. Färgställ-
ningen fixerades inte förrän kyrkans inredning fanns pä sin plats samt väggar 
och valv blivit slutgiltigt kalkade. Även nu kom elementära material till an
vändning: linolja och äggtempera. Ofta fick träytan en tunn oljelasyr som sedan 
beströks med tempera. De bada skikten skulle vara noga avvägda så att man 
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kunde ana det undre lagret genom det övre — gärna en röd ton under en blå 
yta. Färgens fyllighet och skiktens tjocklek varierades för att fä fram en åsyftad 
lyster som på annat sätt än en mera standardmässig målning kunde återkasta 
eller suga upp ljus. När förgyllning förekom hade den i första hand med rum
mets ljus- och rymdverkan att skaffa. 

När det gällde kyrkorummets belysning mötte Lundberg många svära problem. 
Det elektriska ljuset har ju en helt annan karaktär än äldre tiders vax- och 
stearinljus. Man mäste skapa en armatur som var avpassad fiir både glödlampa 
och kyrkorum. Här fanns ingen tradition att bygga på. Lundberg gjorde ingående 
experiment. Det är begripligt att resultatet inte genast kunde bli perfekt. Hans 
mäl var att fä ljuset att leva genom att reflekteras i facetterad eller pä annat 
sätt ytformad metall. Om det stundom var svårt att finna idealiska medhjälpare 
vid behandlingen av trä och färg — där dock flera av vara skickliga konserva
torer åstadkom ypperliga ting — var det ännu sällsyntare att möta skickliga 
hantverkare i det ytterst krävande och ovanliga arbetet med armaturerna. 

Med spänning avvaktar man en kommande generations sätt att betrakta Erik 
Lundbergs gärning. Här har endast några minnen och synpunkter kunnat återges 
som korta glimtar av en märklig personlighet och hans verk. Det har inte varit 
möjligt att pä dessa få sidor tränga in i Lundbergs vetenskapliga produktion 
och inte heller att tala om hans arbete exempelvis inom naturvårdens och träd
gårdskonstens områden. När tiden blir mogen fär vi helt visst en allsidig Lund
berg-biografi som kommer att ge mänga aspekter pä väsentliga avsnitt av några 
decenniers kulturliv. 

Den föreliggande framställningen har utarbetats i samverkan med Per-Olof 
Westlund, nuvarande chef för riksantikvarieämbetets byggnadsminnesavdelning, 
Iwar Anderson, Lundbergs trogne följeslagare under mänga års arkeologiska 
undersökningar, och Uno Söderberg, hans arkitektkompanjon ända fram till de 
sista restaureringsarbetena. 

Rertil Rerthelson 


