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INLEDNING

UTGÅNGSPUNKTER  OCH  
MÅLSÄT TN ING

Va d  d e t  h a n d l a r  o m
Att mitt sista projekt i utbildningen på något sätt 

skulle handla om ljus gick upp för mig ganska 

snart efter att jag började fundera på ämnesval. 

Jag hittade spår av min fascination i projekten vi 

genomfört i skolan under åren. Det var släpljus 

och norrljus, solbelysta bergväggar, spel med 

indirekt ljus och underjordiska substitut. Men 

visst, vilken arkitektstudent fängslas inte av dessa 

företeelser? Jag tog det hur som helst villigt som 

ursäkt för att få arbeta med detta motiv. 

Därifrån var steget inte långt till ett ämnesförslag 

från Ola Nylander, som arbetar som lärare på 

Chalmers Arkitektur och är adjungerad professor 

i Bostadens arkitektur. Det rörde utformning av 

moderna fönster och var en uppgift med praktiska 

inslag. Den mening som fångade mitt intresse 

var dock ”I uppgiften ingår också en teoretisk 

fördjupning av fönster, ljus, gräns”. Ah. Mitt i prick. 

Den praktiska delen skulle ge omväxling och 

utgöra en möjlighet att prova teorier. 

Tillfälligheter gjorde att karmen och bågen 

lämnades därhän, likaså den fönstertillverkare 

som var tänkt att medverka. I litteraturen har jag 

också funnit att fönstret avhandlats i betydligt 

högre grad än övriga delar. Det kändes därför 

befogat att släppa själva fönstret. Upplägget 

med teoridel och praktisk del var det som bestod 

när ämnesvalet svängde lite och krökte av mot 

nordiskt ljus och fönsternischrummet.

Just det nordiska ljuset dök upp på bokrean. 

En inredningsbok med skymningsblå framsida 

och titeln Nordiskt ljus hemma hamnade i 

varukorgen. Här fanns inspirerande förklaringar 

och associationer som gav idén till den nordiska 

kopplingen. 

För att ha vissa grundförutsättningar att utgå ifrån 

valde jag att arbeta med ett fönsterparti som ingick 

i ett projekt vid namn NCC Komplett. Det var ett 

industrialiserat byggsystem med modultänkande 

och hög precision, med lägre kostnader och 

halverad byggtid. Ett antal flerbostadshus har 

uppförts i fabriken i Hallstahammar och forslats 

på plats. De inåtgående bågarna bjuder på en 

lätt profilering, inte tydlig, men den finns där. 

Fönsterpartiet har vinkelräta, obearbetade 

smygbrädor och ibland enkla material. Speciellt 

de mindre fönstren får en lätt tunneleffekt av det 

djupa nischrummet. Potentialen låg i just detta 

– möjligheten att utveckla och laborera med 

nischsidan och fönsterbänken. 

Fönsterparti NCC Komplett

Valet av grammatik antyder att NCC Komplett 

inte funnits med hela vägen. Under senare 

delen av min projekttid lades det ned. Vad som 

till en början kändes lite snopet blev snart en 

möjlighet att arbeta mer fritt i förhållande till 

grundförutsättningarna. Jag kunde möblera om 

en smula inne i själva väggen. Jag valde att låta 

väggen fylla ut nischrummet under fönsterbänken 

för att kunna arbeta med en operforerad 
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fönsterbänk. Lufthålen fanns naturligtvis där av en 

anledning, att ventilera nischrummet och förhindra 

kondens. Jag visar i ett kapitel om laborationerna 

exempel på hur det kan se ut om man väljer att 

behålla dem. Utan lufthål och undre nischrum 

med radiator fungerade dock nischrummet bättre 

visuellt på det sätt jag ville arbeta. 

Själva syftet kom också att ändras. Det rörde 

sig inte längre om ett problem som skulle lösas 

utan snarare en provningsmodell som kunde ge 

en översikt av detaljvarianter och deras effekter. 

Jag ställde siktet på att finna sätt att utnyttja 

nischrummets möjligheter bättre än vad som 

ofta görs i nybyggnation idag. Att prova mig fram 

genom en modell, få nya idéer, arbeta vidare, ta 

ett varv till med provningar osv. Därtill lades viljan 

att kartlägga det nordiska ljuset och hur man kan 

arbeta med dess egenskaper, och koppla dessa 

slutsatser till provningarnas resultat. 

Va d  d e t  i n t e  h a n d l a r  o m
Jag ska också berätta om det jag inte skriver 

om eller undersöker, för att bättre förtydliga min 

inriktning. Bland litteraturen har jag träffat på 

många intressanta ämnen och aspekter som 

kopplar till ljus och fönster. 

Jag har försökt att hålla mig till upplevelsen av 

fönsterpartiet inifrån. I historikdelen betyder 

det att jag inte behandlar fönstrets placering i 

fasad; rytm, avstånd, hur det speglar rummet 

innanför, läge i djupled osv. Själva fönstret får 

efter historikdelen inte så mycket uppmärksamhet 

annat än som dagsljusinsläpp. 

Jag har inte fördjupat mig i dagsljus rent tekniskt 

med enheter och begrepp som lux och luminans. 

Det skrivs inte heller något om dagsljus och hälsa 

kopplat till våra nordiska förhållanden, eller om 

ögat och seende. 

Jag har valt bort det mesta kring hur storlek, 

utformning och placering av fönstret påverkar 

ljusförhållandena inne i rummet. Även om jag 

diskuterar det i samband med till exempel 

fönsterbänkens kulör, så lämnar jag variabler som 

höjd och storlek, djup av fönsterbänk, placering av 

fönster i djupled osv. 

Det nordiska ljuset har varit närvarande i mina 

provningar per automatik. För att praktiskt kunna 

jämföra dess kvaliteter med ljuset på andra platser 

hade jag behövt upprepa varje moment i ett annat 

land. Jag nöjde mig med andras vittnesmål och 

egna reflektioner i allmänhet kring skillnaderna. 

Horisontalsnitt NCC Komplett. Skala 1:10. 

Av sekretesskäl hade NCC inte möjlighet att 
ge ifrån sig en fullt detaljerad ritning, varför 

denna är något förenklad. 

Vertikalsnitt NCC Komplett. Skala 1:10.
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L I T T ER ATUR
Bland litteraturen bör nämnas det examensarbete 

på Chalmers Arkitektur som gett mig mycket 

information, främst till nedanstående stycke 

samt historikdelen. Fönster – utformning och 

typutveckling av Ulf Dverre och Ove Nilsson ger 

en mångsidig översikt av fönstret, och dessutom 

bra referenser till annat som skrivits i ämnet. 

Historikdelen hämtar också mycket från en bok av 

Ingemar Lundkvist, När husen fick glasögon. Här 

återfinns även kopplingen till det nordiska ljuset 

och skuggans relevans. 

Perspektiv på fönster tar ett helhetsgrepp 

på fönsterbranschen och samlar mycket av 

diskussionen kring förlorade värden, estetiskt och 

formmässigt. 

FÖNSTERPART I ETS  
ANATOMI
Jag läste en reflektion över att det finns ett tjugotal 

krav som ett fönster måste uppfylla, och att alla 

dessa kan tillgodoses genom att istället bygga en 

vägg. Funktionskraven har nämligen inte angett 

att ett fönster ska släppa in ljus. Man får anta att 

det ligger i själva ordets specifikation, att det inte 

kan kallas ett fönster om det inte ger dagsljus.

Fönstret ger möjlighet att se ut, och även in. Det 

ger dagsljus och variation i ljusmiljön i tid och rum. 

Det utgör ett klimatskal och skyddar mot såväl 

kyla, vind, regn och snö som värme och ibland 

solljus. Det är ett bullerskydd, tillåter ventilation 

och kan fungera som utrymningsväg. Fönstret 

ger möjlighet att inifrån rummet uppleva världen 

utanför med fler sinnen än synen; att andas luften 

ute, att känna lukter och att höra ljud. 

Det finns också en mängd krav och önskemål 

kopplade till fönstrets utformning och funktion. 

Ljudisolering, beständighet, brandskydd, 

inbrottsskydd, öppningsbarhet, putsbarhet, 

barnsäkerhet, ekonomi, estetik - listan kan göras 

lång.1

I den historiska delen såväl som i övriga kapitel 

förekommer uttryck och olika benämningar på 

fönsterpartiets delar och varianter, som kan vara 

bra att känna till. 

F ö n s t e r p a r t i e t s  d e l a r
Fönster kan vara fasta eller öppningsbara. Ett 

öppningsbart fönster består av karm och båge. 

Karmen kan delas in i mindre öppningar med 

poster, vertikala (mittposter) eller horisontella 

(tvärpost). Bågen i sin tur kan delas upp med hjälp 

av spröjs. 

Fönstrets placering i väggen ger en rad namn att 

hålla reda på. Om det sitter långt ut mot fasaden 

och väggen är någorlunda djup bildas ett hålrum, 

nischen. Dess sida kallas fönstersmyg, eller 

nischsida som jag kommer att använda mig av. 

Skarven mellan nischsida (eller fönsterkarm om 

nisch saknas) och vägg in mot rummet täcks 

ibland av ett fönsterfoder. Väggdelen under 

fönstret kallas fönsterbröstning. Den avslutas i 

överkant med en fönsterbänk.

tvärpost

mittpost

spröjs

karm

fönsterhöjd

bröstnings-
höjd

fönster-
bröstning

fönster-
bänk

smyg/
nischsida

fönster-
foder

1 Bülow-Hübe, Helena, Fönster, rapport vid Institutionen för byggnadskonstruktionslära, 
Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, Lund, 1996, s 9 f.
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är överkantshängda bågar utåtgående och 

underkantshängda inåtgående.

- Pivotfönster (eller vridfönster) har bågarna 

hängda i gångleder och vrider sig runt en 

horisontell eller vertikal axel. Detta gör att ena 

halvan av fönstret öppnas inåt och andra halvan 

utåt.

- Glidhängda fönster har glidskenebeslag där 

bågen är vridbar ett halvt varv helt utanför 

fasadlivet. Det gör dem lätta att putsa även om de 

är utåtgående. 

- Skjutfönster har inga gångjärn utan löper på 

en skena. De finns som sidgående, uppåt- eller 

nedåtgående. 

F ö n s t e r l u f t e r
En benämning som kan vara svår att få rätt är 

fönsterluft. Bågar eller poster kan dela av ett 

fönster i olika antal lufter, medan spröjsen inte gör 

det, utan ingår i bågen. 

 B å g a r n a s  h ä n g n i n g   
De öppningsbara fönstren finns i en mängd olika 

varianter, beroende på hur bågarna öppnas. 
 

- Slagfönster har gångjärnshängda bågar som 

fäster i karmen och kan vara både utåtgående 

och inåtgående. De är sidohängda, över- eller 

underkantshängda. Det finns en variant där bågen 

genom omkoppling kan öppnas antingen på sidan 

eller i underkant, kallad dreh-kipp. Vanligtvis 

Enluftsfönster

Tvåluftsfönster

Treluftsfönster

Fyrluftsfönster

Slagfönster

Glidhängda fönster 

Pivotfönster

Skjutfönster

Vikfönster

- Vikfönster har glidbeslag där bågarna är 

kopplade med gångjärn och löper i skenor upptill 

och nertill. Vikfönster är svåra att få täta och 

förekommer sällan i vårt klimat. 

B å g a r n a s  ko n s t r u k t i o n
Öppningsbara bågar kan vara antingen enkla 

eller kopplade. Glasrutorna som sitter i bågarna 

kan vara enkelglas eller isolerrutor av olika 

slag; tvåglas förseglade och treglas förseglade. 

Mellan glasen i isolerrutorna finns luft eller gas. 

Avståndet mellan rutorna är viktigt för fönstrets 

isoleringsförmåga även om större avstånd inte 

alltid är bättre. Rörelser i luften eller gasen måste 

förhindras.2

2 Dverre, Ulf och Nilsson, Ove, Fönster – utformning och typutveckling, 1986, s 79 ff.
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D ET  T I D I GA  FÖNSTRET
Fönstrets föregångare i det byggda huset var 

ett hål i taket, där röken från eldstaden släpptes 

ut. Mängden regn och snö på våra breddgrader 

medförde att det inte kunde göras speciellt 

stort, eller fick förses med en lucka. Vintertid var 

ljuset därför begränsat, och stod dessutom lågt. 

Rökhålet skänkte dock ett rikt överljus till livet i 

eldhuset vid bättre väderlek. 4

Andra ljusöppningar kunde vara uthuggna 

gluggar mellan två stockvarv. Dessa vindögon 

kunde stängas inifrån med skjutluckor, eller i 

enklare utföranden med en träkloss eller en trasa. 

Ordet försvann så småningom ur svenskan för 

att ersättas av fönster, från latinets fenestra. I 

engelskan och norskan lever det dock vidare. 

Även efter att spis och skorsten börjades införas 

i stugorna fanns hålet i taket kvar, nu bara som 

ljusinsläpp. Man väderskyddade huset och täckte 

för hålet med material som kunde släppa igenom 

dagsljuset, till exempel tunna, arbetade djurhudar, 

fiskblåsor eller skivor av alabaster. 

Så småningom flyttades fönstret ner till väggen. 

Här var det bättre klimatskyddat och dess 

placering möjliggjorde samtidigt en andra våning 

i huset. Fortfarande användes billigare alternativ 

till glas, även bland de högre stånden. Papper var 

exempelvis ett väl använt material, vaxat för att 

bättre tåla fukten och målat med spröjsverk för 

att likna glasfönster.5 Ersättningsmaterial förekom 

ända in på 1800-talet hos den fattigare delen av 

befolkningen.6

GL ASETS  GÅTA
Den första noteringen om svensk tillverkning av 

glas hittar man i minnesordet över en avliden 

lekbroder i Vadstena kloster, år 1404. 

”Denne broder var glasmästare, såsom folket 

säger, och i denna konst undervisade han i 

klostret flera bröder efter sig och efterlämnade 

dem förfarna i denna konst. Därav kom sig, 

att vi ej äro tvungna att av de världsliga köpa 

dyra glasfönster, enär bröderna, som voro 

upplärda, efter behag själva gjorde sådana 

glasfönster, tillräckligt för dem och i kyrkan.” 

SVENSK FÖNSTERHISTORIK

Stuga med rökhål

Vindöga

3 Hazelius-Berg, Gunnel, Gardiner och gardinuppsättningar, 1962, s 5. Gåta sprungen ur den småländska bygden, 
berättad av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius.
4 Dverre och Nilsson 1986, s 17 ff.  
5 Hazelius-Berg, 1962, s 6. 
6 Dverre och Nilsson, 1986, s 21.

”Lilla vita skinne, hälftena ute och hälftena inne.” 3



10

Fu n k t i o n a l i s m
Funktionalismens avskalade formspråk gjorde 

entré på 1930-talet. Man eftersträvade en ärlig 

och konsekvent arkitektur vilket bland annat 

speglade sig i att fönstrens storlek och placering 

svarade mot planlösningen. Den armerade 

betongen gjorde stora fönsteröppningar möjliga, 

till och med över hörn. Tredelade fönster blev 

populärt. De hade förekommit redan under 

jugend och nationalromantik, men sågs nu helt 

utan spröjs. Det horisontella fönsterbandet var 

också typiskt funktionalistiskt. Man ansåg att 

utsikten kom bäst till sin rätt i lägre, men bredare 

öppningar. Detta gav i sin tur plats åt en ny typ av 

konstruktion, pivotfönstret. Det lämpade sig bättre 

till proportionerna än det tidigare dominerande 

sidohängda fönstret. Pivotfönstret vred sig runt en 

horisontell axel och medgav att man lättare kunde 

tvätta det på in- och utsida. Det var dock svårt att 

få denna typ av fönster tätt, och först långt senare 

blev de vanliga.32  

Fönstren levererades från fabrik med bågarna 

inpassad i karmen. De var även färdigbeslagna, 

men utan glas och ännu ej målade. Snickare på 

plats såg till att fönster, fönsterbänk, foder och 

lister monterades enligt arkitektens anvisningar. 

Allt målades därefter. 33

1 94 0 - t a l  
1940-talet följde med en något uppmjukad 

funktionalism. Spröjsade fönster kom delvis 

tillbaka, och småfönster i udda former, 

exempelvis i trapphus, återfinns från den här 

tiden. Man vinklade ibland fönstret en aning ut 

från fasaden, vilket gav små burspråk och bättre 

ljusförhållanden eller mer utsikt. 34

Det fanns än så länge ingen allmän standard 

för hur fönster skulle se ut. Arkitekten 

eller byggmästaren utformade fönstrets 

konstruktion efter egen kunskap. På 1930-

talet samlades snickeriernas standard i en 

gemensam katalog, men det var först 1945 

som en officiell svensk standard gavs ut. Till 

en början reglerade man endast profilernas 

utformning och den övergripande kvalitetsnivån. 

Standarden reviderades med jämna mellanrum. 

Detaljutformningen låg nu alltså på tillverkarens 

bord. 35

1 96 0 - t a l
Tvåluftsfönster med sidoförskjuten mittpost 

började synas under 50- och 60-talet. Tidigare var 

alltid den vertikala posten placerad i mitten. På 

detta sätt fick man ett mindre vädringsfönster eller 

vädringslucka. 

Från 1960-talet levererade man fönstren 

beslagna, glasade och färdigmålade till 

byggplatsen. Foder och fönsterbänk kom 

färdigbehandlade till bygget. 36

Funktionalism 1930-tal

1940-tal

1950-60-tal

32 Dverre och Nilsson, 1986, s 47.
33 Johannesson, 1991, s 28.
34 Dverre och Nilsson, 1986, s 49 f. 
35 Pettersson och Billgren, 1987, s 9.
36 Dverre och Nilsson, 1986, s 51. 
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M a n u e l l a  
t i l l v e r k n i n g s m e t o d e r
Man vet inte helt säkert med vilken metod glaset 

i Vadstena tillverkades. Möjligen kunde det vara 

gjutglas, då man hällde flytande glasmassa i 

en form, där det helt enkelt fick stelna. Det var 

ett, i andra länder, känt tillvägagångssätt sedan 

antikens dagar. Kunskapen om glasets tillverkning 

var dock inget som spred sig till befolkningen 

i stort. Enstaka tillverkning har visserligen 

funnits, men då mest innanför klostermurar runt 

om i landet. Sociala, politiska och ekonomiska 

omständigheter tycks ha utgjort föga lämplig 

grund för att efterfrågan skulle finnas. Medeltiden 

präglades av strider och oroligheter, senare rådde 

mer stabilt klimat och importkontakterna med 

andra länder ökade dessutom. Renässansens 

stämningar visade också vägen från medeltidens 

inåt- och uppåtvända sinne mot en friare och 

öppnare syn på världen. Här passar glaset in i 

världsbilden. 8 

Först i mitten av 1500-talet skulle Gustav Vasa 

komma att blåsa liv i fönsterglasets spridande. 

Man började tillverka glas efter europeisk förebild. 

Kronglasmetoden (eller månglas) gav glasrutor 

som var cirka 15x10 cm. Tillverkningen gick ut på 

att inledningsvis hålla glasblåsarpipan rakt upp 

under blåsning och få till en platt kula. Ett annat 

verktyg roterade därefter den öppnade kulan till 

en cirkelrund skiva. Denna delades sedan i två 

halvmåneformiga bitar. 9 

Snart kunde man få betydligt större glasrutor, nu 

med ett annat förfarande. Med cylindermetoden 

blåste man en boll av glaset som med pendling 

blev en allt större cylinder. Den skars sedan 

av i bägge ändar, klipptes upp på längden och 

plattades ut till en skiva. Metoden utvecklades 

efter hand och gav jämnare skivor och mindre 

grönt glas. Som mest kunde man få upp till två 

och en halv meter långa cylindrar.   

Metoderna existerade länge jämsides, med 

början under medeltiden. Till och med in på 

1800-talet tillverkades gjutglas i väldigt exklusiva 

sammanhang. Vanligast var dock de två andra 

teknikerna. 10  Cylinderglasets popularitet 

byggde på att det var planare, billigare och 

att tillverkningen gav mindre spillmaterial.11  

Kronglaset å andra sidan hade kvar sin lyster 

eftersom glaset inte behövde efterarbetas på 

samma sätt som cylinderglaset. Kronglasmetoden 

gav istället rotationsringar i glaset och gav 

framförallt fortfarande små mått på glaset. 

M a s k i n t i l l v e r k n i n g
På 1920-talet började man maskintillverka 

fönsterglas. Emmaboda fönsterglasbruk 

blev först i Sverige med att tillverka enligt 

Fourcaultmetoden, där man drog glaset vertikalt 

upp ur smältan i glasugnen. Ytterligare ett 

tillvägagångssätt med maskindraget glas vann 

senare mark världen över; Pittsburghprocessen, 

men inget svenskt glasbruk använde sig av 

denna metod. Det maskindragna glaset brottades 

fortfarande med ojämnheter, man kan ibland se 

tydliga dragränder. I Svensk standard fanns olika 

beteckningar beroende på kvaliteten. 12

7 Lundkvist, Ingemar, ”Vindögon av glas – rena, himmelsklara” i Svenska Dagbladet 2003-05-14.
8 Lundkvist, Ingemar, När husen fick glasögon, Stockholm, 1988, s 172.
9 Dverre och Nilsson, 1986, s 29 ff.  
10 Lundkvist, 1988, s 172.
11 Lundkvist, 1988, s 162.
12 Lundkvist, 1988, s 166 ff.

Kronglasmetoden

Cylindermetoden

Enligt heliga Birgittas uppenbarelser fanns 

klara direktiv angående byggnationen av 

klosteranläggningen. Om ljusinsläppen stod bland 

annat att läsa: ”windöghom skulu wara glaas”. 

Det skulle dessutom vara klara, enkla glas, inte 

färgade och formade till bibliska berättelser som 

var brukligt i andra länder. Vad vi idag menar med 

ofärgat glas var dock mycket svårt att framställa. 

Till det krävdes absolut ren kiselsand, vilket var i 

det närmaste omöjlig att finna i Sverige.7
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Idag tillverkar man glas med floatglasmetoden. 

Pilkington Floatglas i Halmstad öppnade sin 

fabrik 1976, 24 år efter att tekniken utvecklades 

i England. 13 Metoden går ut på att hälla den 

upphettade glasmassan på ett smält tennbad. 

Glaset flyter och poleras samtidigt av eld 

ovanifrån, och bildar på så sätt en plan, och i det 

närmaste perfekt yta utan förvrängningar.14

Även om floatglasmetoden kom att helt erövra 

marknaden globalt, existerar fortfarande 

tillverkning av maskindraget glas. Det kan till 

exempel vara aktuellt med ett sådant fönsterglas 

vid renovering av äldre hus, då man vill behålla 

den ursprungliga karaktären. 

KARM OCH  BÅGE
1500-talet utgjorde alltså början av införandet av 

det glasade fönstret i Sverige. Öppningarna var 

ännu små och fönstren bestod av små, dunkla 

glas med blyinfattning, sammanfogade till ett 

mindre fönster, ibland i par med mittpost. Spröjsen 

var en nödvändighet då glasets storlek ännu var 

tämligen modest. Skjutluckor som skydd mot 

väder och intrång kompletterade fönsterglaset. 15

Efter flamländskt manér försågs större byggnader 

och bostadshus i de täta städerna med större 

öppningar för ljus och luft. Fönstren hade ett 

fast kryss, där den fasta ovandelen var glasad, 

och ibland även försedd med luckor, medan 

nederdelen bara hade inåtgående luckor av trä.16

R e n ä s s a n s
Renässansen bjöd på ljus och luft, i Sverige i 

och med byggandet av Vadstena slott, grundlagt 

1545. Fönstren blev fler till antalet och större. 

De var höga och släppte därför in generöst med 

ljus långt in i rummet. Fönstret var som innan 

uppdelat i två delar, numera båda bestående av 

glas. Det övre fönstret var fast och det undre hade 

inåtgående bågar. De skyddande luckor fanns 

kvar på utsidan. De båda fönstren skildes åt av en 

tvärpost, en så kallad losholz. 17

Det var länge på modet att låta dekorera 

fönsterglasen, i den mån man hade råd till detta. 

Under renässansen ville man istället ha klara 

glas, bara lätt tonade. Barocken gjorde att modet 

tillfälligt svängde tillbaka mot målat glas. 18

Floatglas, minsann!

Fönster där ena bågen blivit glasad med floatglas medan den 
andra har kvar sitt originalglas.

1400-tal

Skyddande skjutluckor

13 Pilkington, Detta är Pilkington, informationsbroschyr, 2003.
14  Lundkvist, 1988, s 167 f.
15 Dverre och Nilsson, 1986, s 21.
16 Dverre och Nilsson, 1986, s 23.
17 Hazelius-Berg, 1962, s 7 f. 
18 Lundkvist, 1988, s 17.
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1 6 0 0 - t a l  
Tvärposten placerades under denna tid vanligtvis 

på halva fönstrets höjd. De blyinfattade glasen 

var fortfarande små och många. Blyspröjsen 

var svaga och stärktes mot vinden med hjälp av 

järndetaljer. Det blev vanligt att även bågarna 

ovan tvärposten var öppningsbara. 

1 70 0 - t a l
Då fönsterglaset så småningom kunde tillverkas i 

större format behövdes en stabilare konstruktion 

av bågen. Glaset infattades i träspröjs och var 

inskjutet i en skåra i bågen. Kittfönster kom 

under 1700-talet och var betydligt dyrare än 

tidigare lösning, men tätare. Det var därför länge 

förbehållet förnämare hushåll och spred snarare 

sig hos allmänheten under det kommande seklet. 

För att spara på gardiner och andra textilier i 

finare hushåll använde man sig av krita för att 

stänga ute solens blekande strålar. Pigorna kunde 

ses måla på fönstren med en kritsudd, högt över 

gatornas vimmel i städerna. 19

När Stenbockska palatset i Stockholm inreddes 

1729 gav Johan Gabriel Sack bestämda 

anvisningar kring att fönstren vintertid skulle 

kunna förses med en innerbåge med glas. Detta 

visar sig vara den första dokumentationen av 

användande av innanfönster i Sverige. Ofta 

återfanns denna bekvämlighet till en början 

enbart i sovrum, men spred sig så småningom till 

husets övriga rum. Insättandet och urtagandet av 

innanfönstren blev en händelse som markerande 

årstidsväxlingarna. Inför den kallare säsongen 

lades mossa eller vadd mellan fönstren som 

isolering och för att förebygga kondens. Man 

dekorerade kanske med torkade blommor, för att 

sen klistra bomullsband som tätade mot draget. 

Vid vårstädningen plockades innerbågen ur och 

ställdes undan. När August Strindberg skrev 

skådespelet Påsk 1901 använde han sig av 

följande ord för att annonsera vårens ankomst:

”Innanfönstren ur, golvet skurat, rena gardiner, ja, 

det är vår igen!”20

Att bygga med glasfönster spred sig i samhällets 

alla skikt och 1744 införde man efter utländsk 

förebild en särskild fönsterskatt. Den var olika stor 

beroende på var i landet man bodde. I Stockholm 

fick man betala 16 öre för en fönsterluft, medan 

allmogen på landsbygden hade ett belopp på 3 

öre att erlägga. 21 Det sägs att motsvarande skatt 

i Danmark gjorde att man på sina håll till och med 

murade igen överflödiga fönster för att spara en 

slant. Utvalda lägre sociala grupper slapp betala 

alls. Protesterna var förstås högljudda i vissa 

läger i och med införandet. Man fann det orimligt 

att helt plötsligt beskatta ”det som alltijd fritt warit 

– Herrens lufth och lius!”22. 

1809 avskaffades fönsterskatten. Man var 

då orolig över att koleraepidemins framfart i 

England kunde ha en av sina orsaker i dåliga 

bostadshygieniska förhållanden, bland annat 

bristen på ljus och luft i hemmen.23

1600-tal

Enkel, okopplad båge

Krita mot blekande strålar.

Enkel, okopplad båge 
med innanfönster

19 Hazelius-Berg, 1962, s 12.
20 Hazelius-Berg, 1962, s 14.
21 Hazelius-Berg, 1962, s 9. 
22 Lundkvist, 1988, s 129.
23 Hazelius-Berg, 1962, s 9.

Tidigt 1700-tal Sent 1700-tal



Ljusets faktiska bana

Bana som betraktaren (o) 
uppfattar att ljuset har

14

Det mest utmärkande för det nordiska ljuset 

är dess föränderlighet. De många, små 

färgskiftningarna och det utdragna skeendet i 

skymning och gryning. Solen står lågt och ger 

långa skuggor och släpljus. Ljuset växlar också 

över året. Solens låga placering blir till exempel 

extra påtagligt vintertid. Antalet ljusa timmar 

under dygnet varierar kraftigt mellan sommar och 

vinter, något som före elektricitetens intåg styrde 

arbetsdagens längd. Ljusfärgen beskrivs som 

förhållandevis blek.42 På sydliga breddgrader är 

ljuset starkare och med varmare inslag. Armand 

Björkman beskriver skillnaderna:

”Ljuset i de länder dit vi gärna åker och 

hämtar våra förebilder i form av piazzor, 

krokiga gränder, hus med tjocka murar med 

djupa nischer, ja det kommer mer eller mindre 

nånstans uppifrån. Det är intensivt och på 

något sätt så tjockt att det lägger sig utanpå 

ytfärgen. Obestämt till sin riktning rinner det 

utefter grändens väggar för att försiktigt söka 

sig in i interiörens relativa och svala mörker.

/…/

Vårt Nordiska ljus kommer från sidan. Det 

tränger mera in i färgade ytor och påverkas 

också på sin väg mer av dessa. Ett lövat träd 

färgar direkt ljuset grönt. ” 43

Det finns en koppling till fysikens värld i detta 

påstående. Man kan tänka sig atmosfären 

indelad i skikt med växande densitet ju närmare 

jordens yta man kommer, beroende på luftens 

temperatur. Ju högre densitet, desto lägre blir 

ljusets hastighet. När solen står i zenit och ljuset 

faller rakt uppifrån passerar ljustrålen genom 

atmosfären utan att brytas. Om ljusstrålen 

däremot faller in snett avviker den om och om 

igen mot tätare luftlager. Det påverkar hur ljuset 

uppfattas hos oss nere på jordens yta. 44

ET T  LÅNGT  L AND
Sverige sträcker sig mellan 69:e och 55:e 

breddgraden, drygt 157 mil från norr till söder.45 

Dess långsträckta form ger oss en mångfald i 

ljusupplevelse, även om vi i Sverige har ett stort 

antal mulna dagar över året. När det är som 

ljusast i sommartid har Malmö drygt sex timmars 

mörk natt. På höga breddgrader, i vårt fall norr om 

den norra polcirkeln, är solen ständigt närvarande 

under vissa delar av året. I Kiruna råder under 

DET NORDISKA LJUSET

Bana som ljuset skulle 
haft utan atmosfärens 
påverkan

sommaren midnattssol 47 dygn i sträck. Motsatta 

fenomen kallas polarnatt, då solen inte orkar 

upp över horisonten alls under dygnet. Vissa 

timmar skänker dock skymningen himlen en svag 

ljusning. Under vår- och höstdagjämning råder för 

en gångs skull lika villkor för hela landet, dagen 

och natten är lika långa.46 

Jordaxelns lutning och Sveriges läge ger oss 

årstider. Solens strålar får något längre väg 

att färdas till jordytan och förlorar en del av sin 

värmeenergi. Hade det inte varit för månens 

dragningskraft hade jordklotet lutat betydligt mer, 

och kanske inte ens varit beboeligt.47

42 Sommar, Ingrid och Gyllenstierna, Tove, Nordiskt ljus hemma, Stockholm, 2004, s 39.
43 Björkman, Armand, Skisser och sånt, Stockholm, 1988, s 85.
44 Nyberg, Alf, Himlasken och andra ljusfenomen, Stockholm, 1985, s 16.
45 Lantmäteriet. Visste du att… - Om längd och yta. Hämtat 2007-12-06. Tillgänglig: http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=2680
46 SMHI. Solens upp- och nedgång. Hämtat 2007-06-26. Tillgänglig: http://www.smhi.se/cmp/jsp/poloploy.jsp?d=9506&a=29882&l=sv
47 Edman, Stefan, Solvarv, Vårgårda, 1993, s 6. 

http://www.smhi.se/cmp/jsp/poloploy.jsp?d=9506&a=29882&l=sv
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1 8 0 0 - t a l
Under 1800-talet började man tillverka fönster 

utan tvärpost. Varje luft delades in av spröjs i tre 

lika stora delar. Det sexdelade empirefönstret 

kom att bli det rådande på landsbygden under 

seklet. Lägre, fyrdelade fönster satt i enklare    

byggnader. 24

Fönstren tillverkades på själva byggplatsen med 

handverktyg. Först fram emot sekelskiftet började 

snickerierna använda maskinell utrustning. Karm, 

båge, foder, beslag och fönsterbänk behandlades 

som en helhet och målades på plats. 25 Trä var det 

förhärskande materialet och endast en bråkdel 

gjordes av metall. Virket var tätvuxen furu som 

valts ut speciellt redan i skogen och som hade 

stor andel kärnvirke.26 Det fälldes om vintern och 

torkades därefter under lång tid. 

N y r e n ä s s a n s
Nyrenässansen gjorde sitt intåg på 1880-talet. 

Nu började man också bygga flerbostadshus 

i större utsträckning. Från den här tiden ser 

man ofta krysspostfönster. Ett tiotal år senare 

blev det vanligt med hel övre ruta, så kallade 

T-fönster. Den höga, smala formen kom sig av 

det murade husets byggteknik. Höjden kan man 

spela med relativt fritt, men bredden sparar man 

gärna på då det påverkar väggens bärförmåga 

i högre grad. Även i hus med restimmer- eller 

stolpverksstomme gäller detta. 27

J u g e n d   
Spröjsen återkom i jugendstilens böljande 

tappning, detta under förra seklets början. Nu var 

de snarare dekoration än teknisk nödvändighet, 

och satt i de övre lufterna. De svängda 

snickerierna satt i mer ståndsmässiga hus, medan 

den raka formen var mer vanligt förekommande.28 

N a t i o n a l r o m a n t i k  
1910-tal i Sverige innebar nationalromantik 

och man hämtade inspiration från äldre 

byggnadskultur. Detta gjorde att man exempelvis 

tog efter de vitmålade karmarna och bågarna, 

vilket man tidigare inte hade sett i storstäderna. 

Spröjsarna hade nu också flyttat ner till de nedre 

lufterna, och fönstren gav ett tätt rutat intryck.29 

Tillverkningen skedde alltmer på snickerifabriker. 

Karm och bågar levererades dock fortfarande 

separat till byggplatsen.30

N y k l a s s i c i s m  
Under 1920-talet togs antikens ideal åter upp och 

det sexdelade fönstret utan tvärpost från empiren 

återkom. Nu något lägre eftersom våningshöjden 

minskade. De kopplade bågar som utvecklades 

strax innan sekelskiftet får stor utbredning under 

detta decennium. De finns både som inåt- och 

utåtgående konstruktion. 31 

1800-tal

Nyrenässans 1880-tal 1890-tal

Jugend 1900-tal

24 Dverre och Nilsson, 1986, s 33 ff.
25 Johannesson, Carl-Michael, Perspektiv på fönster, Stockholm, 1991, s 28. 
26 Pettersson, Hans och Billgren, Gunilla, Fönster – utbildningsmaterial för 
bostadsförbättring, Stockholm, 1987, s 9.
27 Dverre och Nilsson, 1986, s 38.
28 Dverre och Nilsson, 1986, s 41.
29 Dverre och Nilsson, 1986, s 42.
30 Johannesson, 1991, s 28.
31 Dverre och Nilsson, 1986, s 42. 

Nationalromantik 1910-tal

Nyklassicism 1920-tal

Kopplad båge



1970-tal

Isolerruta

1980-tal

16

1 970 - t a l    
Under 1970-talets energikris fick treglasfönstret 

sitt genombrott. Det förekom tre kopplade bågar 

såväl som två bågar där den ena hade två 

hermetiskt tillslutna glas, så kallat isolerglas. Även 

en enda båge med tre eller fyra förslutna glas 

fanns på marknaden. Med tre glas som uppfyllde 

kraven för värmeisolering blev fönstren tunga 

och fick därmed kraftigare ramverk. I Svensk 

Byggnorm från 1975 reglerades också fönsterytan 

till högst 15 % av våningsytan, vilket gav mindre 

fönster än tidigare.

Den dekorativa spröjsningen kom tillbaka, och 

mörklaserade karmar och bågar blev populärt. 

Vakuumimpregnering av fönstersnickerier blev 

vanligt. Man tog fram fönster i kombinerade 

material, där trä fortfarande utgjorde stommen och 

insidan, men utsidan kläddes med metallprofiler. 

Även plastfönster och fönster helt i metall kom 

under senare tid. Nya hängningskonstruktioner 

utvecklades under denna tid; dreh-kipp, ett 

sidohängt fönster men med möjlighet till 

vädringsläge i underkantshängning, samt 

glidhängda fönster som underlättade putsning 

betydligt.37

1 98 0 - t a l
Insikten om att fönster även tillförde värme till 

bostaden genom solinstrålning var ett av skälen till 

att man kunde sänka 

energikraven. Fönstren tilläts uppta större yta 

igen.38

Utseendet på nyproducerade fönster under 1980-

talet varierade i hög grad, mycket beroende på 

ROT-programmet (Renovering, Ombyggnad, 

Tillbyggnad). Många fabrikanter slutade då 

lagertillverka till förmån för objektstillverkning. I det 

rika utbudet var dock tvåluftsfönster med mittpost 

vanliga.39 

1 9 9 0 - t a l      
Bostadens ljusförhållanden fick mer utrymme 

under 1990-talet. Den tekniska utvecklingen 

gjorde att karmarna kunde komma ner i storlek, 

men även glasets isolerande egenskaper och 

ljusgenomssläpplighet förbättrades.40 

D å t i d  o c h  n u t i d
Den inledande gåtan från de småländska 

skogarna är genial i sin enkelhet. Trots seklers 

avstånd fungerar fönster ungefär på samma sätt 

då som nu. Den flitige programledaren Ernst 

Kirchsteiger får därför avsluta historikdelen med 

en reflektion. Sin vana trogen har denne man 

skapat uttryck och liknelser i samma raska takt 

som han snidar lampkronor och staplar vedtravar. 

I en omröstning på Aftonbladets hemsida under 

sommaren 2006 vann detta citat med god 

marginal bland åtta väl utvalda:

”Det här fönstret ger väldigt skön kontakt 

mellan ute och inne. Det är som om att ute 

och inne vill varandra någonting” 41

37 Dverre och Nilsson, 1986, s 55.
38 Nylander, Ola och Forshed, Kjell, Bostadens omätbara värden, Stockholm, 2003, s 40.
39 Dverre och Nilsson, 1986, s 56.
40 Nylanderoch Forshed, 2003, s 40.
41 Aftonbladet. Wejbro, Sandra, ”Här är Ernst bästa citat”, http://www.aftonbladet.se/nojesliv/tv/article500263.ab, 
hämtat 2007-06-12.

http://www.aftonbladet.se/nojesliv/tv/article500263.ab
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den öppna lågan när man gick i visthusbodar 

och stall. Man var på det hela taget betydligt 

mer medveten om dagsljusets vara och sort. 

Vintermörkret förkortade arbetsdagen, likaså 

kunde vädret påverka brytningen mellan dagens 

arbete och kvällens vila. 

Det är först under förra seklet elektriciteten gav 

oss möjligheten att förvandla natt till dag och göra 

oss helt fria från den naturliga dygnsrytmen om så 

önskades. I takt med elverksutbyggandet 1900-

1920 spred sig elljuset i svenska hem.49

INS P I R E R ANDE  L J US  
Dagsljus är en så grundläggande företeelse att 

det självklart påverkat många genrer genom sitt 

föränderliga, ständigt nya vara. Har man väl börjat 

betrakta och beundra finns det mycket att hämta. 

Det nordiska ljuset inspirerar på ett alldeles 

speciellt sätt och utgör onekligen ett laddat 

begrepp. Sällsamt, lite vemodigt kanske, men 

mycket vackert. 

S c e n e r i e r
Skagenmålarna och deras motiv är för de flesta 

ett välkänt fenomen. Långsamt promenerande 

kvinnor längs det stilla vattnet, bleka pasteller och 

guldskimrande skymningsljus. Konstnärskolonin 

lockades till det lilla, danska kustsamhället i slutet 

av 1800-talet bland annat för det särpräglade 

ljusets skull. 

1890-talet bjöd också på en stor skara, från 

utlandet hemvändande konstnärer. De hade sökt 

ljuset och det fria andliga klimatet i Frankrike 

men kunde inte längre identifiera sig med den 

kulturella utvecklingen på kontinenten. Nu såg de 

plötsligt på hemlandet med nya ögon. Den trolska 

ljusa sommarnatten och de blånande växlingar 

som inte stod att finna på lägre breddgrader. 50 

En av dessa målare var Eugène Jansson (1862-

1915), vars fascination för det blåskimrande 

ljuset aldrig verkar ha upphört. Den blå färgen 

återkommer ständigt i hans måleri och är något av 

ett signum.51 

1982 sammanställs många av konstverken 

från den här tiden till en utställning i USA under 

namnet ”Northern Light”. Utställningen var avsedd 

som en introduktion till sekelskifteskonsten i 

Norden och visades under efterföljande år även 

runt om i Europa. 52 Intendenten för ”Northern 

Light” på Brooklyn Museum i New York skriver 

i katalogen för utställningen vid Göteborgs 

Konstmuseum om sin upplevelse av konsten, och 

påpekar samtidigt vemodet i den:

”Många av porträtten och genrescenerierna 

var till exempel präglade av en viss 

inåtvänd och allvarlig stämning som ofta 

närmade sig melankolin – och som kunde 

påminna om tonen i Ingmar Bergmans 

filmer. Framförallt hade ljuset, som strålade 

ut från alla de nordiska landskapen en 

mycket säregen karaktär, som tydligast kom 

fram i de många skildringarna av den blå 

skymningen och av midsommarnatten. Det 

var detta karakteristiska ljus som gav idén till 

utställningens titel, och som kom att ge alla 

dem som slutligen såg målningarna hänga 

tillsammans de starkaste känslomässiga och 

visuella upplevelserna.” 53

Sommeraften på Skagen Sønderstrand, 
P S Krøyer

Gryning över Riddarfjärden, 
Eugène Jansson

48 Garnert, Jan, Anden i lampan, Stockholm, 1993, s 96 ff.
49 Hjertén, Ragnar, Mattsson, Ingemar och Westholm, Helena, Ljus inomhus, Stockholm, 2001, s 81.
50 Nordiskt ljus, utställningskatalog, Göteborg, 1983, s 14. 
51 Holkers, Märta, Den svenska målarkonstens historia, Stockholm, 2001, s 202.
52 Nordiskt ljus, 1983, s 14.
53 Nordiskt ljus, 1983, s 7 f.

Under århundraden har människor följt solen 

och låtit dess vandring på himlavalvet styra 

arbetsdagen. På landsbygden arbetade man förr 

långa dagar utomhus under de ljusa månaderna, 

medan man under vintern i större utsträckning 

skötte djuren, ägnade sig åt hemslöjd, lagade 

redskap och fick möjlighet att vila mer.48 

Fotogenlampans eller vaxljusets låga räckte bara 

till sysslor inomhus, och man vakade noga över 
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Filmfotograf Sven Nykvist beskriver det nordiska 

ljuset som oslagbart. Utomlands förknippar man 

ofta Ingmar Bergmans filmer och Nykvists foto 

med det speciella ljuset. Nykvist menar att de 

båda noga studerade det långsamma grynings- 

och skymningsljuset. Ljusets skiftningar även 

över årstiderna gav möjlighet till variation i en 

och samma film. Då som nu gjordes många 

filmer i Kalifornien i USA, där man i stort sett har 

samma ljus året om. ”Det är bra för apelsiner, men 

knappast för film”, lär Orson Welles ha sagt. 54

O r d
I litteraturen lägger man märke till det nordiska 

ljusets egenskaper och låter det beskriva olika 

skeenden. Med hjälp av ljuset skildrar Linda 

Olsson skillnader i tid:
 

”När hon satte sig vid bordet och tittade ut 

genom fönstret blev hon medveten om att 

det hade skett en nästan omärklig förändring. 

Ljuset hade nått det mest mättade grå och 

sedan vänt, och de tidigaste fåglarna hade 

börjat sjunga.” 55

… i årstidsväxlingar:

”Sommaren hade kulminerat. Trots att det 

fortsatte att vara soligt och varmt blev luften 

en aning kyligare för varje morgon, ljuset en 

nyans skarpare, kvällarna lite mörkare.” 56

… och i plats:

”Jag träffade en gång en engelsk fotograf 

på besök i Nya Zeeland. Han sa att han var 

tvungen att använda helt annan film där. ’Det 

är ljuset’, sa han. Och varje gång jag kommer 

tillbaks efter ett besök i Europa sköljer det 

över mig med oanad kraft. Det känns som 

om jag levt en tid i en värld där ljuset är milt 

filtrerat. I Nya Zeeland är det skoningslöst, 

döljer ingenting. Jag tyckte länge att det var 

lika intensivt året om också. Jag kunde inte 

instinktivt avgöra tiden på dygnet, eller årstiden 

med hjälp av ljuset. Det kan jag i Sverige. 

Det sitter oföränderligt i mitt undermedvetna, 

tillsammans med dofterna.” 57

Självklart återfinns vackra skildringar även i lyriken. 

Följande strof kommer ur dikten ”Paradisets timma” 

av Verner von Heidenstam:
  

När människorna sova

vid sommarnattens sken

och tusen röster lova

sin fröjd från gren till gren, 

då purpas lingonriset

då hägrar paradiset

än över jordens mull. 58   

R u m
Det nordiska ljuset fortsätter att inspirera nya 

kategorier. 2001 invigdes Nordic Light Hotel i 

Stockholm. Inrednings- och ljusarkitekterna fick 

i uppdrag att skapa ett helt nytt tänkande kring 

ljussättning och material. Inredningen i hotellet har 

enligt hemsidans beskrivning ”hämtat inspiration 

från det grundläggande nordiska elementet – ljus. 

Resultatet är enkelt, rent och transparent i färg 

och form och en ljussättning i ständig förändring”. 

Ljuset skiftar över dagen och i vissa rum efter hur 

man själv önskar. Det anpassas också efter årets 

skiftningar – på sommaren låter man dagsljuset 

flöda och på vintern tillförs stämningsskapande 

ljus.59

Nordic Light Hotel

Ett annat exempel på hur inredningen påverkas 

av vårt växlande ljus är kontorsarmaturen. Ett 

företag i den branschen noterar att vi genom 

vår livsstil kanske missar solljusets positiva 

effekter och uppmanar sina kunder att följa 

dygnsrytmen genom att välja en specifik armatur. 

Man menar att det naturliga ljuset ju skiftar efter 

säsong och över dygnets timmar, så varför inte 

låta lysrörslampan göra detsamma? Genom 

programmering kan kunden själv ställa in hur man 

vill att ljusmiljön ska vara under arbetsdagen. 60

SKYMNING
Nere på kontinenten faller natten likt en 

mörkläggningsgardin. Vi nordbor är vana vid ett 

betydligt långsammare skeende, och med det gott 

om tid att avrunda dagen. Ingen brådska med att 

borsta sanden av fötterna, bära in solstolen eller 

vattna rabatten…

54 Nykvist, Sven och Forslund, Bengt, Vördnad för ljuset, Stockholm, 1997, s 196 f. 
55 Olsson, Linda, Nu vill jag sjunga dig milda sånger, Stockholm, 2006, s 47. 
56 Olsson, 2006, s 221.
57 Olsson, 2006, s 284. Ur radioprogrammet Sommar som sändes i P1 2006-08-03, publicerat i ovan nämnda bok. 
58 von Heidenstam, Verner, Dikter, Stockholm, 2007, s 370.
59 Nordic Light Hotel. The Story. Hämtat 2007-07-03. Tillgänglig: http://www.nordiclighthotel.se/sv/Upplev-hotellet/The-story/
60 Elektroskandia AB, Cirrus, produktfolder, 2007, s 6 f. 

http://www.nordiclighthotel.se/sv/Upplev-hotellet/The-story/
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försvinner bakom klotets rundning. Bara rester 

av ljus är kvar ännu en stund. Det är rosa 

och det är intensivt rött. Det blir lila och ser ut 

att blåna. Det brinner som av kylig eld över 

Gripsholmsviken. Konturerna av glasbruksön 

mörknar – över det blåa åt det svarta. Allt 

försiggår där ute, men genom fönstret sker 

det lika mycket här inne /.../ Allt visar upp sig 

och tecknas precis som det är.”  61

N å g r a  a s t r o n o m i s ka  f a k t a
Skymningen som astronomiskt fenomen kan 

delas upp i olika stadier. När solen sjunker under 

horisonten belyser den fortfarande luftlager som 

ligger högre upp. När solen fortsätter sjunka, faller 

de östliga delarna av himlen i skugga, medan de 

västliga fortfarande belyses. När solen befinner 

sig 16° under horisonten, infaller mörkret. Hela 

det beskrivna förloppet benämns astronomisk 

skymning. Borgerlig skymning utgör en den 

första delen av denna, mellan 0° och 6° under 

horisonten. Den avslutande delen kan kallas 

senskymning, men har egentligen inget officiellt 

namn på svenska. Skymningsförloppet varierar 

något från dag till dag beroende på luftens optiska 

egenskaper. Väderlek, temperatur, avgaser och 

andra partiklar påverkar färg och skeende. Under 

vinter och sommar är gryning och skymning 

längre än under våren och hösten. 62

Vad gäller skymnings- respektive 

gryningsförloppet så är det likadant, bara i 

omvänt. Måhända kan man uppleva dem olika, 

men det finns föga sinnlighet i förklaringen. Nyss 

nämnda luftkvalitet utgör en av faktorerna. Dagens 

ljusa timmar genererar mer utsläpp från trafik, 

medan aktiviteten och vindarna stillar sig under 

natten och atmosfären får en chans till självrening. 

Dessutom kan vår syn reagera annorlunda efter 

dagen då ögonen är dagsljusanpassade och 

kanske lätt ansträngda. När skymningen faller 

hinner inte ögonen med i samma takt och missar 

därför en del av skiftningarna. I gryningen är vi 

utvilade och överhuvudtaget känsligare efter 

nattens mörker för varje liten förändring i ljus och 

färgnyanser. 63

Ku r a  s k y m n i n g
En viss stund på dagen tycks ha gått förlorad 

med det elektriska ljusets självklarhet i vår tid, 

nämligen då man kurar skymning. Tidpunkten då 

dagsljuset blir otillräckligt att arbeta i, men innan 

man förr ville tända ljus och lampor för att spara 

på lysämnet. Fira eller vila skymning är andra 

uttryck som förekommer. Då samlades man till 

en stilla stunds samtalande eller bara för att vila. 

En minnesuppteckning från Hälsingland vittnar 

om traditionen att kura skymning. En kvinna född 

1852, berättar:

”Man satt tätt intill fönstret med spinnrocken 

så länge man kunde se något av dagern. 

När man inte såg längre stannades hjulet 

och skymningsstunden begynte. Sedan satt 

man bara och väntade på det riktiga mörkret. 

Man pratade lågmält om man nu pratade alls. 

Väggklockans knäppande med sekunderna 

var det mest hörbara ljudet. Efter en 

halvtimme eller så tändes fotogenlampan och 

arbetet kunde fortsätta. Skymningsstunden 

var slut.”  64

Beskrivningen är levande och ger en fin bild av 

en vana som tillät, om inte påbjöd, att man tog en 

paus i en annars arbetsam dag med få stunder 

för vila. Man tog sig tid att stilla betrakta de långa 

skuggorna och begrunda dagen, kanske prata en 

liten stund. 

Ingemar Lundkvist skriver om skymningsljusets 

skådespel: 

”Framåt tiotiden på kvällen kan man inifrån 

rummet sitta och betrakta det utomordentligt 

fascinerande färgspel som uppstår då solen 

går ner för klar himmel. Först är ljuset gult, 

ja riktigt intensivt gult. Allt utanför blir då flera 

nyanser mjukare i tonen än mitt på dagen. Här 

inomhus smyger det gula solljuset in mellan 

den vitmålade skorstensstocken och väggen 

och hittar in i ett till formen precis likadant 

blindvalv som det fönstret bildar. Där dröjer 

det kvar några korta minuter och värmer 

väggens skrovliga yta. Det hela sker på ett 

sällsamt dröjande och utmejslat sätt, innan 

fenomenet tunnas ut och löses upp i murens 

allt mörkare och till slut gråaktiga vithet. 

/.../

Strax efter tio skymmer det hastigt. Solen 

61 Lundkvist, 1988, s 42 ff.
62 Nyberg, 1985, s 107 f.
63 Lynch, David K. och Livingston, William, Color and Light in Nature, Cambridge, 2001, s 44.
64 Garnert, 1993, s 104.



21



22

Ljuset som materia. Støvkornenes dans i solstrålerna, 
Wilhelm Hammershøi. 

LABORATIONER

Armand Björkman skriver om aktion som 

arkitektens arbets- och forskningsmetod och om 

luften som finns utanför arkitekturen, mottaglig 

för aktion. Luften runt omkring oss är fylld av 

partiklar, dofter och ljud, och luftmotståndet gör 

att man fysiskt kan uppleva den när man snabbt 

drar handen igenom. Björkman menar att luften 

och ljuset kan föreställas ha en densitet och en 

kraftriktning. En substans som går att påverka och 

använda. 65

Syftet med mina laborationer är att jag har velat 

undersöka hur man kan använda dagsljuset, 

dess egenskaper och skuggverkan för att utforma 

en fönsternisch som arbetar med det nordiska 

ljusets egenskaper. Till en början var jag inställd 

på att även undersöka själva fönstret med karm 

och båge, men fann snabbt att jag intresserade 

mig mer för nischsidans och fönsterbänkens 

möjligheter. Laborationerna och tankearbetet 

fortskred med fler idéer kring dessa delar och jag 

släppte så småningom själva fönstret. Där  tycks 

också begränsningen större och den tekniska 

aspekten styrande på ett annat sätt. 

Den rumslighet som bildas av väggens tjocklek 

och av fönsterbänkens avgränsning, nischrummet, 

är alltså det jag har undersökt. Jag har bortsett 

från vad som eventuellt händer nedanför 

fönsterbänken, utformning kring radiator eller hur 

mötet med sockellist och golv sker. 

M o d e l l e n       
Jag byggde en modell i skala 1:3 för att utföra 

försöken i. Så stor som möjligt men flyttbar utan 

större problem. Partiet där nischsidan skulle 

provas fick bli en ursparning med möjlighet till 

olika vinkel. Fönsterbänken gjordes även den 

utbytbar och kunde lätt skjutas in i rätt läge. 

Avslutet mot insida vägg blev dock inte korrekt på 

grund av nischsidornas olika vinklar. 

Karm och båge förenklades till en enda form och 

målades i standardvit, 0502-Y med glanstal 40. 

Insida vägg målades i en ljust beige färg med 

glanstal 7 och fick med sin matta yta föreställa 

tapet. 

N å g r a  f ö r s t a  f ö r s ö k
Efter att grundmodellen byggts kunde 

provningarna ta en trevande början. Skissande 

och analyserande gav en vilja att prova på ett 

snabbt och enkelt sätt. Jag formade olika vinklar 

och rundningar i modellera och fotograferade. 

Formerna provades innan fönsterbänk kommit på 

plats, längst ner mot vad som är golvet i modellen. 

Metoden fungerade om man skulpterade först och 

ritade av formen sen. Tvärtom var värre, leran var 

för mjuk och svår att forma exakt. 

65 Björkman, 1988, s 85.

Modeller i lera
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WORKSHOPS  
Tidigt väcktes tanken om att hålla övningar med 

några lärare på skolan för att kunna diskutera och 

bolla idéer. Att arbeta själv i ett sånt här projekt 

har känts bra på många sätt, men att i detta skede 

få andras synpunkter utifrån just deras perspektiv 

har varit ovärderligt. 

Syftet var egentligen ganska löst formulerat. 

Jag förklarade mina bakgrundsstudier av 

fönsterhistoria samt kopplingen till det nordiska 

ljuset. Jag visade lite inspirationsbilder och 

fotografier från försöken med lera. Jag ville visa 

nischmodellerna och få igång en diskussion kring 

varianterna och vad för slags effekt de visade, 

vilka kopplingar de gav. Vad kan vara intressant 

att gå vidare med, vad kan prövas som inte visats 

ännu?

De fotograferade nischerna visar måhända inte 

alltid de effekter eller egenskaper som nämns i 

texten. Det är svårt att fånga till exempel glans 

och den livfullhet det medför, eller reflekterande 

färg. 

Jag har försökt dokumentera samtliga 

nischmodeller och fönsterbänkar i liknande ljus, 

och valde en mulen dag för detta tillfälle. Dels 

för att ljuset skiftar minst, men också för att det 

gjorde sig bäst på foto. Kontrasterna en solig dag 

blir för stora, och det starka ljuset har dessutom 

en tendens att ”bränna bort” reflekterande färg 

i de experiment där det testas. I verkligheten 

är en växlande dag mest lämpad att utföra 

laborationerna på. 

Modellen och nischproverna är inte alltid exakta i 

sin passning, det syns ibland skarvar och glapp. 

Skarvarna finns med på fotografierna, men jag 

har valt att retuschera bort mötet med insida vägg, 

eftersom jag tyckte att det störde för mycket. 

Längst bak i kapitlet finns en översikt på alla 

Detalj modell. Horisontalsnitt med alla nischmodeller. 
Skala 1:10.

Detalj modell. Horisontalsnitt med typnisch. 
Skala 1:10.

fönsterbänk

vägg
karm 
och 

båge

prov-
nisch

Vertikallsnitt modell med 
alla nischmodeller. 
Skala 1:10.

nischmodeller i snitt. 

Platsen för samtliga provningar var vänster ateljé 

på Chalmers Arkitektur. Lokalen är luftig och ljus 

med höga fönster och vetter mot väster. 

Wo r k s h o p  1
En rad nischmodeller i trä sågades fram till en 

första försöksomgång. Förutom grundutförandet 

med obearbetad, vinkelrät sida gjordes varianter 

på enkla, sneddade sidor. Ytterligare några fick 

fasningar och kanter av olika slag, och en gjordes 

helt rundad. 

Nischsidorna målades i en lätt bruten vit, 0502-Y. 

Glanstal 40 användes som standard, någon fick 

matt respektive högblank yta för jämförelser.
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Jag utgick från NCC:s mått i djupled på 

fönsterbänken (motsvarande 21 cm), men valde 

andra kulörer att testa. En sida blev vit (0502-Y) 

och den andra mörkt svartgrå (S 8502-B).

Ingen av nischmodellerna behandlade mötet med 

insida vägg, eller rättare sagt, mötet var exakt 

och hade inget avslut i form av en kant. Jag hade 

inte heller tagit speciellt stor hänsyn till väggens 

uppbyggnad och regelns placering. Däremot 

användes mötet med regeln som ett element i 

några av modellerna. 

Den första workshopen ägde rum den 11 

oktober, klockan var 16.30. Dagen vi bokat in 

visade sig vara en mulen och regnig sådan, 

men experimentet fungerade förvånansvärt 

bra. Förutom min handledare Ola var Peter 

Christensson och Monica Billger inbjudna. Båda 

arbetar på Chalmers Arkitektur. Peter är konstnär 

och tekniklektor med inriktning mot formlära. 

Monica är docent och proprefekt med ansvar 

för forskarutbildningen. Hon forskar kring färg 

och upplevelse av färg. Följande nischmodeller 

visades:

0 Vinkelrät sida (90°) med tydligt 

utskjutande avslut mot innervägg 

(grundutförande från NCC).

1 Snedställd sida, 64° (även som 

1b med glanstal 90, samt 1c med 

glanstal 4).

2 Snedställd sida, 47°.

3 Liten kant där mötet med väggdelen 

mot utsidan sker - rak kortare del - 

rak parallell kant - snedställd längre 

del. 

4 Snedställd kortare del - rak parallell 

kant – snedställd längre del.

5 Snedställd kortare del – snedställd 

kant – snedställd längre del.

Nischmodell 0 (grundutförande)Modellen på plats i vänster ateljé
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6 Liten kant där mötet med väggdelen 

mot utsidan sker - rak längre del 

- rak parallell kant – rak kortare del. 

7 Liten kant där mötet med väggdelen 

mot utsidan sker – rundad del.

- Grundutförandet (0) väckte inte så många 

tankar, vi konstaterade att en vinkelrät sida inte 

utnyttjar det infallande ljuset speciellt mycket. Den 

utskjutande nischbrädan skuggar något mot insida 

väggen men ger en naturlig kant att tapetsera 

emot.  

- I jämförelsen mellan de första två, helt släta 

nischsidorna (1a och 2) fann vi att den mer 

vinklade (1a) fångar ljuset bättre. När vinkeln blir 

flack faller inte lika stor del av ljuset på sidan. 

- De olika glanstalen (1a, 1b och 1c) kom inte 

riktigt till sin rätt denna mulna dag. Vi märkte att 

förflyttning i rummet underlättade upplevelsen 

av ytan, likaså om man kom nära. Ingen större 

värdering lades i de olika alternativen, möjligen 

att nischmodell 1a med glanstal 40 kändes mest 

avvägd. 

- Nischsidorna 3, 4 och 5 liknar varandra i 

utförande på så sätt att de arbetar med en grupp 

mindre kanter närmast fönstret och avslutar med 

en längre snedställd del. 

Nischmodell 3 har vinkelräta kanter, men tar upp 

mötet med regeln och får på så sätt en extra 

händelse. Detta upplevdes positivt. Inte att mötet 

med just regeln tillför något, utan att det ger 

upphov till en extra kant, och att avstånden kan 

varieras för att skapa en behaglig följd. 

Nischmodell 4 har en mindre snedställd del, 

parallell med den längre. De båda avskiljs med en 

rak kant. Ljuset faller mer på den sneda kanten än 

motsvarande raka kant hos förra nischen. Effekten 

är dock inte betydande. 

Närbild nischmodell 1b. Den högblanka ytan 
framträder bättre på nära håll.

Nischmodell 1b (glanstal 90)

Nischmodell 3 Nischmodell 4
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- Nischsida 7 bjuder på en liten kant mot regeln 

men är för övrigt helt rundad. Formen ger en mjuk 

övergång mellan ljus sida och mörk insida vägg. 

Den medför att nischrummet inte är lika definierat 

som i tidigare provade exemplar. Det liksom 

smiter runt hörnet och tar kontakt med rummet 

man befinner sig i. 

Kanten mot regeln hör mer samman med 

fönstret än nischsidan, på grund av skillnaden 

formmässigt och storleksmässigt. 

Diskussionen kring formerna och ljuset gav många 

frågor och idéer till kommande nischmodeller. Den 

rundade formen gav till exempel mersmak, här 

fanns mer att undersöka. 

Vi pratade om mötet med insida vägg. I modellen 

hade jag visat ett exakt möte som inte är möjligt 

att utföra med separat nischsida, men som var 

en reaktion mot grundutförandets utstickande 

uttryck. Jag insåg att en liten kant var på sin 

plats, och dessutom ett bra avslut att tapetsera 

mot. När många boende under årens lopp ska 

sätta sin prägel på hemmet kan det underlätta 

med en tydlig gräns mellan tapetserad vägg och 

nischsida. 

Fönsterbänkens jämförande ytor gav många 

reflektioner och vidare idéer. Den vita sidan 

användes genom hela provningen och 

reflekterade ljuset bra. En solig dag måhända 

lite för bra. Jag kom att tänka på vita bord i 

plast om sommaren och dess bländande yta. Å 

andra sidan finns ofta blomkrukor, lampor och 

prydnadsföremål utställda på fönsterbänken och 

tar ner den förväntade effekten. 

Nischmodell 5

Nischmodell 6 Nischmodell 7

Nischmodell 5 visar samtliga kanter snedställda. 

Den minsta av kanterna, den som i föregående 

två exempel varit rak, får nu lite ljus och 

kontrasterar inte lika mycket mot de andra. Den 

är också mer utdragen. Den är dock fortfarande 

markant och skiljer sig från övriga delar som får 

betydligt mer ljus. 

- Hittills har händelsen, när det funnits någon, 

varit koncentrerad till partiet närmast själva 

fönstret. Nästa nischmodell (6) arbetar med en 

kant nära fönstret men också en kant nära insida 

vägg. Däremellan en rak längre del. Vidgningen 

blir så att säga inte via en snedställd sida utan 

genom hack. Kanten nära insida vägg gör att hela 

nischsidan aktiveras på ett annat sätt, att en av 

händelserna hamnar närmare betraktaren. 
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Med den mörkt svartgrå fönsterbänken märktes 

utebliven reflektion på nischsidan. Den framhävde 

dock dess form på ett fint sätt och var vilsam för 

ögat. Kanske kan ett mellanting vara lagom?

Tankar väcktes kring andra kulörer på 

fönsterbänken och en färgad yta improviserades 

med rött papper. Nederdelen av nischsidan 

färgades tydligt rosa. Vilka kopplingar och signaler 

ger en röd yta, och hur kan man använda andra 

färger? Fönsterbänken brukar vara en ganska 

diskret yta, möjligtvis bjuder en stenbänk på 

ett grön- eller rödmarmorerat mönster. Är man 

ens mottaglig för en stark kulör på denna del av 

hemmet? Tanken föddes om ett utbytbart skikt. 

Den kom att utvecklas i följande workshop. 

Vit fönsterbänk

Mörkt svartgrå variant

Wo r k s h o p  2  
Till denna workshop förbereddes fyra nya 

nischmodeller. Rundningen provades i olika 

varianter tillsammans med kantiga former. En 

fjärde nischsida koncentrerade händelsen till 

mötet med insida vägg. Samtliga modeller fick 

en kant att tapetsera mot. Motsvarande 6 mm 

provades, att jämföras med ursprungliga 15 

mm. De målades i samma kulör som innan, med 

standardglans. 

Fönsterbänken gjordes i en djupare variant. Ena 

sidan målades ljust grå och den andra mörkare 

grå. 
 

Vi som samlades till en andra workshop den 19 

november var Peter, Ola och jag. Denna gång 

började vi klockan 12, vädret var mulet, men 

ljusare än vid föregående tillfälle. Solen tittade 

fram efter någon timma och vi hade bättre 

möjlighet att observera matt och högblank färg i 

jämförelse med standardutförande. 

Förutom vissa av nischsidorna från förra 

omgången visades:

8 Rundad del – rak kortare del – rak 

parallell kant – snedställd längre del 

– rakt avslut.

9 (9a) Rak kortare del – rak parallell 

kant – rundad del – snedställd 

längre del – rakt avslut. 

10 Rak kortare del – rak parallell kant 

– rak kortare del – rak parallell kant 

– snedställd längre del – rundat 

avslut.

11 Snedställd längre del – rak parallell 

kant – snedställd kortare del – rak 

parallell kant – snedställd kortare 

del – rakt avslut.

Nischmodell 8

Nischmodell 9a
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- De första tre (8, 9a och 10) har alltså ungefär 

samma uppbyggnad, men med rundningen 

placerad på olika ställen. Händelsen är i huvudsak 

koncentrerad till delen närmast fönsterkarmen. 

Placeringen av den runda kanten gjorde mycket 

för upplevelsen av nischsidan. 

När den sitter längst in mot karmen (8) fungerar 

den som en mjuk övergång mellan karm och 

nisch. Den är ganska diskret placerad eftersom 

den skuggas något av karmen. 

På den andra nischmodellen är rundningen 

placerad en bit in, efter ett hack och innan den 

släta, sneda delen. Den är egentligen tydligast, 

eftersom rundningen hamnar i fokus en bit in 

på den upplysta sidan, utan skuggningen från 

karmen. Samspelet mellan de mjuka och kantiga 

formerna fungerar också bra.

När rundningen hamnar närmast insida vägg 

(10) sker något markant med nischrummet. Det 

förlorar i tydlighet och öppnar upp sig mot resten 

av rummet. Även om rundningen är liten blir 

effekten påtaglig i jämförelse med de två liknande 

nischsidorna. Här jämförde vi med den rundade 

nischmodellen från föregående tillfälle (7). 

Möjligen fungerar den bättre i detta format, när 

den får dominera uttrycket på ett annat sätt. 

- Den fjärde nischen denna gång (11) skiljer sig 

från de övriga. Här sker all profilering närmast 

rummet och betraktaren, med en rad hack som 

betonar övergången mot insida vägg. Den är 

nära på ett helt nytt sätt, med sin avsaknad 

av händelse närmast karmen. Det känns lite 

kalt, men samtidigt vilsamt. Kanske är det bara 

ovant. Den enkla ytan markerar avståndet till 

fönstret, som står mer för sig själv. Den trappade 

övergången mot insida vägg gjorde också att vi 

drog paralleller till den rundade kanten på samma 

ställe (7 och 10). Vi tyckte att nischrummet även 

här började bli otydligt, men inte alls i samma 

utsträckning. 

Vi tittade återigen på de tre varianterna av 

nischmodell 1. Den högblanka färgen (1b) 

blev snabbt en favorit och tycktes ge liv åt 

nischrummet på ett fint sätt. Den matta ytan på 

modell 1c tycktes händelselös och trist. 

Fönsterbänken gavs mer utrymme. Jag hade gjort 

en djupare variant, motsvarande 26,5 cm. Den har 

ett rundat hörn och löper dessutom runt hörnet 

av insida vägg. Fönsterbrädan är vändbar och 

målad i två olika gråa kulörer, en ljusare och en 

mörkare. Den ljusare blev den vi använde mest, 

den reflekterade ljuset bättre och kontrasterade 

tillräckligt mot den vita nischsidan. 

För att bättre kunna läsa modellens skala 

hade jag förberett krukor i lämplig storlek som 

placerades på fönsterbänken tillsammans med 

ett prydnadsföremål. Effekten av det gröna 

reflekterade ljuset från växterna var påtaglig. Det 

var också bra att få uppleva hur fönsterbrädan 

såg ut med föremål. Samtidigt som ljusets 

spelrum begränsades så hjälpte objekten till att 

definiera till exempel den högblanka färgen, då de 

reflekterades i ytan. 

Idén som uppkom vid förra tillfället med olika 

kulörer på fönsterbrädan avhandlades igen. 

Förutom de två gråa sidorna hade jag olika 

papper att byta emellan: en starkt röd färg, en 

starkt grön, en gul, en ljust beige och en vit. 

Färgerna reflekterades tydligt i de vita ytorna och 

påverkade upplevelsen av nischrummet. När 

solen ligger på i rätt vinkel kan ljuset till och med 

komma att färga hela rummet innanför. Notera 

dock att samtliga papper är matta och inte har den 

Nischmodell 10

Nischmodell 11

Växter för att bättre kunna läsa skalan
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halvblanka yta som de målade fönsterbänkarna 

har. 

Vissa av färgexemplen är kulörstarka och 

dominerande. Frågan är om man verkligen vill ge 

plats åt en fönsterbänk av den typen. Gruppen 

diskuterade redan vid föregående tillfälle ett 

skikt som kunde gå att variera. Med en neutral 

grå ton på själva fönsterbänken och en skiva i 

samma färg som bas skulle den boende själv 

kunna välja ur ett begränsat sortiment av skivor. 

Smak och säsong kan tillåtas prägla valet av 

färg. Rött till jul (vem minns inte virkade löpare 

under adventsljusstaken?), svart för att matcha 

bänkskivan i köket eller gult för att värma 

novemberljuset. Kopplingarna är många. 

Wo r k s h o p  3  
Nya nischmodeller till denna tredje och sista 

workshop var två till antalet. Tillfället fungerade 

som en sammanfattning och en chans att 

presentera samtliga nischmodeller för en ännu en 

person, Ulf Janson. Han arbetar liksom de andra 

på Chalmers Arkitektur, och är professor i Form 

och teknik.

Denna gång provades en spårad nischsida samt 

en högblank variant av en tidigare, profilerad 

modell. 

Tillfället var det soligaste hittills och tog plats 17 

december kl 11.00. Nya nischmodeller för denna 

gång var:

12 Rak kortare del – rak parallell kant – 

snedställd längre del med två spår 

på första tredjedelen av sträckan 

– rakt avslut.

              9b  För utförande, se 9a men med     

                       glanstal 90.

Nischmodell 12

Nischmodell 9a (glanstal 40)Nischmodell 9b (glanstal 90)

- Nischmodell 12 provar ett nytt element; 

spårningen. Efter en kant kommer två spår, 

ganska tätt. Allt sker på den första delen av 

nischmodellen, närmast fönstret. Spårningen var 

ett enkelt men effektfullt sätt att variera ytan, men 

kanske inte så livfullt. Skuggan fyller hela spåret 

när det är smalt på det sätt jag visat. Nu är de 

ungefär lika djupa som breda, kanske skulle även 

ett grundare spår spela mer med skugga och ljus. 

- 9b är en högblank variant av en tidigare provad 

nischmodell, 9 (som därmed fick heta 9a). De blev 

lite som profilerade varianter av 1a och 1b, för 

att se om kanterna och rundningen spelade mer 

med den blanka ytan. Vi tyckte dock inte att det 

var någon större skillnad. Solen som så lämpligt 

visade sig hade större effekt i stort, profilerad sida 

eller inte. 



Grön: S 1060-G

Vit: 0502-YGul: S 0550-Y10R Ljusbeige: S 2010-Y40R

Färgkoderna är framtagna i 
efterhand och är ej exakta.
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Gruppen resonerade kring varierande glans 

i fönsterpartiet. Att blanda matta, halvblanka 

och högblanka ytor ger liv och händelse för 

betraktaren. Samma glans på fönster och 

nischsida ger däremot ett mer sammanhållet 

intryck. 

Samma gäller för fönsterbänkens kulör. Bänken 

kan tillåtas att sticka ut i det annars vita 

fönsterpartiet och ge tyngd i nederkant, medan en 

vit fönsterbänk skapar ett enhetligt utseende.

Två ventilerade fönsterbänkar provades, med 

olika storlek på de ovala lufthålen. En sådan 

variant hade kunnat vara aktuell - perforeringen 

störde en smula, men inte mycket. 

Fönsterbänkar med lufthål

Ljusgrå: S 3005-R80B Mörkgrå: S 6005-R80B Röd: S 1070-Y80R
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Ö v e r s i k t  n i s c h m o d e l l e r
h o r i s o n t a l s n i t t  s k a l a  1 : 1 0

Nischsida 0 (grundutförande)

Nischsida 1 (a, b , c) Nischsida 2 Nischsida 3

Nischsida 4 Nischsida 5 Nischsida 6

Nischsida 7

Nischsida 8 Nischsida 9 (a, b)

Nischsida 10 Nischsida 11 Nischsida 12



Exempel från 1924

Exempel från 1982

Sneddade smygar 
och fönsterfoder 
neddragna till golv ökar 
storleksintrycket.

Samma fönster men 
utan foder och med raka 
smygar. Fönstret verkar 
mindre.

Samma fönster, med 
bredare foder och 
sneddade smygar. 
Storleksintrycket ökar.

Fönster med raka 
smygar. Nischbrädan 
utgör ett smalt ”foder”.
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ÖVERS I K T  
D ETA L JVAR IANTER
Laborationerna i ateljén gav ett antal grepp man 

kunde ta till för att variera fönsterpartiets uttryck. 

Jag använde mig av sex olika slags detaljer; 

vinkel, kant, rundning, spår, glans och kulör. 

Det finns ytterligare varianter som jag inte arbetat 

med, till exempel ytans struktur eller profileringar i 

former, så kallade speglar. 

Jag har heller inte undersökt ett av de vanligare 

materialen i fönsterbänkar; sten. Den har en 

befäst kvalitet, både hållbarhetsmässigt och 

estetiskt med ett levande uttryck och vacker, 

reflekterande yta. I ursprungsutförandet ingick 

enklare material och jag valde att arbeta med 

lösningar kring dessa istället. 

Inte heller har jag undersökt andra kulörer än 

vitt på nischsidorna då jag tyckte att det hörde 

hemma på fönsterbänken, om någonstans. 

Förutom nedan redovisade effekter har naturligtvis 

de olika utformningarna estetiska kvaliteter. 

Fönsterpartiet ska fungera i ett rum, och i ett hus, 

tillsammans med en mängd andra uttryck. 

V i n k e l
Den enklaste formen av bearbetning är att vinkla 

nischsidan. Med ett enkelt grepp vidgas ytan mot 

betraktaren där ljuset faller och man upplever 

fönsterpartiet som större än vad det i själva verket 

är. Med ytterligare en händelse (utöver karm och 

båge) mellan himlen och den skuggade insidan av 

väggen minskas dessutom risken för bländning.

SLUTSATSER

Inte behandlat: struktur

... eller spegelmotiv på nischsidan



Färgen  från fönsterbrädan reflekteras 
tydligt på nischsidan.

Den gröna växten både neutraliserar och 
skärmar.

En högblank yta ger liv med speglar kanske 
inte den röda färgen så mycket mer.
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Ka n t
Att motverka bländning är också ett av motiven 

för nästa detaljvariant; kanten. Den ger skuggade 

partier av olika slag, beroende på storlek och 

vinkel. En med fönsterglaset parallell yta får 

en djupare skugga än en vinklad och man har 

möjlighet att variera nischsidans uttryck. Många 

kanter tillsammans med upplysta delar bildas ett 

övergångsparti som mildrar kontrasten.  

R u n d n i n g  
En rundning ger en mjuk övergång från ljus till 

skugga. Beroende på placering och storlek får 

den rundade kanten olika betydelse. Som en 

av flera former och placerad längs nischsidans 

sträcka samspelar den med eventuella kanter och 

spår. Den kan användas till att knyta samman 

olika delar i fönsterpartiet, till exempel karm och 

nischsida.  

Som avslut mot insida vägg framträder den på 

ett annat sätt. Här rundar den hörnet och öppnar 

nischrummet mot det faktiska rummet, även om 

rundningen är liten. 

Som ensam företeelse i större skala är effekten av 

den graderade skuggan påfallande. Rundningen 

reducerar liksom föregående detaljvarianter också 

risken för bländning. 

S p å r
Utfrästa spår i nischsidan kan te sig på olika sätt. 

Ett smalt spår blir helt skuggat och mer svårläst 

än exempelvis en skuggad kant, som lättare kan 

nås av reflekterat ljus. Genom att göra spåret 

tillräckligt grunt, eller genom att bredda det, 

kommer ljuset åt och ger skuggan varierande 

grad. 

G l a n s  
Ytan kan med olika glanstal förändra 

fönsterpartiets uttryck på ett markant sätt. En matt 

färg suger upp ljuset och ger en svåravläst, men 

vilsam effekt. Genom att ge olika delar samma 

glanstal binder man dem samman visuellt, något 

som en matt yta betonar. 

En halvblank yta är kanske det vi är mest vana 

att se i dessa sammanhang. Den reflekterar ljuset 

men håller sig fortfarande på en nivå där man inte 

lägger märke till själva ytan. 

En högblank färg ger reflexer och liv åt en yta. 

Den definierar formen, och bekräftar objekt i 

närheten genom avspeglingar. Den kan också 

uppfattas som utstickande och störande när den 

fångar solljuset. 

När man rör sig i rummet förändras upplevelsen 

av ytan. Glansen framträder när man kommer 

nära och ger på så fönsterpartiet en dimension 

som inte uppfattas på avstånd. 

Ku l ö r
Att använda andra kulörer än vitt och grått på 

fönsterbänken förändrar stämning och ljusfärg. 

Färgen reflekteras på nischsidor och föremål, och 

kan sprida sig till hela rummet. Även med små 

skillnader kan rummets atmosfär ändras utan att 

man riktigt vet varför. En kall, blå ton i det vita 

eller en varmare, gulare blandning kan göra stor 

skillnad. Bara det faktum att kulören 0502-Y ofta 

anges som standard för inredning och är bruten i 

gult ger en fingervisning om vad vi uppfattar som 

en behaglig, men neutral vit färg.  

Färger ger också kopplingar och associationer till 

högtider, årstider, väderlek och inredningstrender. 

ET T  FÖNSTERPART I  F ÖR  
NORD ISKT  L JUS
Vilka egenskaper bör ett fönsterparti ha för att på 

bästa sätt estetiskt fungera i, och artikulera det 

nordiska ljuset? Det finns en rad omständigheter 

och slutsatser man kan lyfta fram. 
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L å n g s a m t  f ä r g s p e l
Det nordiska ljuset har ett långsamt skeende med 

många färgskiftningar. För att låta detta komma till 

sin rätt använder man med fördel neutrala färger 

på karm, båge, nischsida och fönsterbänk. En 

vit kulör fungerar likt en tom målarduk och låter 

färgerna spela fritt. 

L å g t  l j u s
Ljuset kommer in i våra rum från sidan eller 

snett uppifrån, och inte lika rakt uppifrån som 

i sydligare länder. Detta betyder att ovansidan 

av nischrummet har större chans att träffas av 

ljus och bidra till upplevelsen. Denna del bör 

alltså ägnas lika stor omsorg som de vertikala 

nischsidorna. Att det hamnar gardiner framför 

nischsidorna får man räkna med. En kappa 

lämnar fortfarande sidorna fria att uppleva, 

och med ett par längder ser man ovansidan av 

nischrummet. 

Även skuggan påverkas av den låga ljusvinkeln. 

Skuggorna blir långa och utdragna, liksom 

lite uttunnade och diffusa ju längre ifrån det 

skuggande föremålet den kommer. Också en liten 

kant kan ge stor effekt. Ett lågt stående solljus 

faller i och för sig i rakare vinkel mot de stående 

nischsidorna och har större möjlighet att definiera 

formen bättre.

M o l n  o c h  m u l e t
En väderlek som är vanlig i Sverige och Norden är 

den mulna. Det kan vara molnighet med snabba 

växlingar och hopp om solen i mer än hastiga 

glimtar. Det kan också vara jämngråa skyar med 

diffust ljus då det är svårt att känna av tiden 

på dagen. Även om det ofta är ganska dystert 

ljusmässigt, så behöver det inte vara det. Den 

jämna strålningen från himlen kan vara nog så 

skarp för ögonen, men ge ett vackert och speciellt 

ljus. 

För att ge fönsterpartiet liv även en mulen dag 

krävs kanske lite mer omsorg i materialval. En 

högblank färg, en profil, kontraster i ytor. Små, 

kanske först på nära håll urskiljbara detaljer som 

självklart fungerar också en strålande solig dag. 

A k t i v  f ö n s t e r b ä n k
Våra många vinterdagar är inte bara ransonerade 

på ljus utan också på färg. Klimatet speglas i och 

påverkar vårt sinnelag. Snöslask och regndis 

bjuder på otaliga nyanser av grått och får oss att 

tända levande ljus, plocka fram plädar och pynta 

med rött till jul. Det finns en vilja att ersätta det 

som fattas oss; värme och ljus. 

Fönsterbänken är en viktig del av inredningen i de 

nordiska länderna. Den är ett substitut till ständigt 

prunkande blomlådor, balkonger och trädgårdar. 

Med vår korta sommarsäsong finns året-runt-

grönskan istället på insidan av fönsterglaset. En 

koppling mellan ute och inne. 

Vårt nordiska ljus har en förmåga att tränga in 

i färgade ytor men påverkas också av t ex ett 

lövverk utanför fönstret. Man kan utnyttja detta 

för att skapa en stämning kopplad till årstid, 

högtid eller en viss miljö genom att variera färgen 

på fönsterbänken och låta ljuset reflekteras. 

Fönsterbänken kan vikariera som grönska när allt 

som finns utanför är hårdgjorda ytor. Istället för ett 

träd som silar ljuset finns en reflekterande grön 

skiva. Denna tanke motsäger förvisso teorin om 

att låta ljusets nyanser uppträda på ljusa, neutrala 

ytor, men det är en intressant idé.

Den skiftande himlen återfinns på den neutrala fasaden.

Färgande grönska
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S LUTSATSER  KR ING 
D E L ARNA  OCH  
HE LHETEN
Fönsterpartiets olika delar ger många möjligheter 

till bearbetning och variation. Nischsida, 

fönsterbänk samt karm och båge spelar alla en 

viktig roll i det uttryck fönsterpartiet ger. Samspelet 

ger ytterligare dimension, något som borde vara 

en självklarhet. Både delarnas och helhetens 

betydelse för rummet ägnas avsevärt mindre 

omsorg idag mot för 50 år sedan. Bobo Hjort 

menar i en artikel att fönsterpartiets formgivning 

verkar ha trillat mellan stolarna och att vissa 

begrepp till och med har förlorat sin mening:

”Den laddning som finns i ordet fönstersmyg 

uppkom därför att det en gång fanns en 

företeelse som var lockande och spännande 

och krävde ett begrepp. Om man fortsätter 

att på smygens plats bara montera ett antal 

produkter utan inbördes sammanhang behövs 

inte ordet längre.” 66

N i s c h s i d a n
Nischsidan kan med enkel behandling tillföra 

rummet flera viktiga kvaliteter. Genom att vinkla 

sidan tillåts ljuset att möta betraktaren på mer 

generöst sätt, och ger upplevelsen av ett större 

fönsterparti. Profileringar av olika slag ger ett 

bearbetat och händelserikt uttryck genom skuggor 

och ljus i samspel. Både vinkling och profilering 

mildrar dessutom dagsljusbländning och gör 

fönsterpartiet behagligare att möta med blicken. 

Olika avslut mot insida vägg ger vitt skilda effekter. 

En rundad kant gör nischrummet något otydligt 

och bjuder in mot det stora rummet. Om den finns 

som ensamt element och i större format fungerar 

rundningen bättre.

Ett rakt avslut förtydligar nischrummet och skärper 

upplevelsen. Möjligen att man kan forma en 

trappning med raka kanter om man vill ge den 

delen av nischsidan en händelse. Den börjar dock 

koppla mot rummet, men inte alls i den grad en 

rundning gör. 

F ö n s t e r b ä n ke n
Fönsterbänken är en viktig del av fönsterpartiet. 

En för smal bänk kan få vilken boende som helst 

att känna sig berövad rätten att inreda med växter, 

belysning och pynt. Utformningen ger chans 

till omsorgsfullt intryck, med rundade hörn som 

smiter om kanten av väggen. 

Kulören på fönsterbänken är en delikat fråga. 

Oftast ser man exempelvis stenbänkar, eller 

laminerade bänkar i vitt eller grått. Med vita 

fönster och nischsidor ger en fönsterbänk i 

samma färg binder man ihop delarna visuellt och 

framhäver nischrummet som en enhet. Den vita 

bänken kan dock uppfattas som obearbetad, 

att den liksom av ren fart fick samma färg som 

resten. En mörkare bänk ger tyngd till nederdelen 

och definierar den som något eget. 

Sällan ser man starka färgtoner på fönsterbänken. 

Man uppskattar kanske en neutral och lugn yta 

som underlag till krukor och annat. Vill man så 

finns här möjligheter till många effekter genom att 

välja färg. Färgen påverkar nischrummet såväl 

66 Hjort, Bobo, ”Utan fönster ingen arkitektur”, artikel i Arkitektur, 4:1992, s 52.

Typlösning av hur väggen i grundutförandet skulle kunna se 
ut med en bearbetad nischsida. Skala 1:5. 



36

som rummet man befinner sig i. Med en utbytbar 

skiva av något slag ges möjlighet att använda 

fönsterbänken som en del i inredningen genom 

att variera efter högtider och årstider, eller för att 

passa med övriga detaljer. 

En vidareutveckling av ytskiktet skulle kunna 

ge egna motiv, likt fototapeter eller T-shirt-tryck. 

Kanske mer lämpligt i offentliga miljöer med 

möjlighet till placering av logotyp och liknande. 

Tanken på ungarnas ansikten från semestern, 

glatt leende under blomkrukorna gör sig inte 

riktigt…Smakfullheten får sig en knäck vid blotta 

tanken. 

Det finns aspekter som behandlar slitage och 

hållbarhet. I nyproduktion av hus ser man ofta 

målad mdf som standard, gärna vit som resten av 

fönsterpartiet. Med ett utbytbart skikt kan bänken 

vara i ett enklare material men skivan i ett mer 

slittåligt plastmaterial.

F ö n s t e r k a r m e n  o c h  - b å g e n
Diskussionen kring fönstrets utformning gick varm 

redan 1990. Då möttes arkitekter, beställare, 

tillverkare, förvaltare och forskare i seminarier där 

man kunde konstatera bristande kommunikation 

såväl som funktionskravens mer olyckliga följder. 

Man påpekar att  gårdagens profilerade karmar 

och bågar artikulerade ljuset, bjöd betraktaren på 

upptäckter och gav ett smäckert intryck. 1990-

talets fönster var klossiga och raka, jämnsvarta 

i motljuset. Fler seminarier och kurser hölls 

och så småningom kunde man se resultatet 

av projekt där ansatser gjorts att tillmötesgå 

fabrikationstekniska krav på karm och båge, men 

ändå framhålla estetiska värden. Det finns idag 

en annan inställning till ljusets roll, även om alltför 

mycket av den kritik som framförts för snart 20 år 

sedan gäller än idag.67

S a m s p e l e t
När fönsterpartiets delar levereras från olika håll 

är det nästan oundvikligt med skarvar som måste 

täckas med lister eller utformningssätt som faller 

bort av tekniska skäl. Designen riskerar att endast 

bli ändamålsenlig. 

Mycket går förstås att reflektera över oavsett 

diskussionen kring försvunna kvaliteter. Genom att 

välja olika glans på delarna i fönsterpartiet skapas 

variation. En halvblank yta på karm och båge, en 

högblank nischsida, en halvmatt fönsterbänk, en 

matt tapet. Varje del kan få sin optimala glans i 

förhållande till hur man vill att upplevelsen och 

funktionen ska vara.

Vill man binda samman fönsterpartiet 

uttrycksmässigt väljer man med fördel samma 

glanstal på färgen till alla delar. Lika kulör är 

kanske det som förstärker det sammanhållna 

uttrycket mest. Fönsterbänkens färg (vit eller 

annan) hör till samma typ av slutsats. 

S ku g g a  s a k n a s
Jag kan inte låta bli att undra om försvinnandet 

av seden att vila skymning, i sin tur beroende av 

elljusets framfart i allmänhet, kan ha påverkat 

vår syn på fönsterpartiets utformning. När man 

var beroende av dagsljus för att kunna arbeta 

inomhus var den naturliga platsen vid fönstret. Här 

kom man närmare och var kanske mer medveten 

om skuggornas spel på profilerade bågar eller 

ljusets reflekterande i nischer och på ytor, om 

inte annat så av praktiska skäl. Dessutom kunde 

detaljeringen tänkas artikulera ljusets skiftningar 

och bidrog tillsammans med den stilla stunden till 

möjligheten att bättre njuta av skymningsljuset. 

Poul Henningsen, skaparen av PH-lampan, 

menade på 1940-talet att det elektriska ljuset har 

gett människan helt fel uppfattning om skuggans 

värde, att den i det närmaste betraktades som 

en fiende.68 60 år senare vet vi fortfarande 

inte att uppskatta den. När standardiseringen 

av fönster infördes 1945 reducerades antalet 

kantprofiler på bågen till en enda. 1967 försvann 

kantprofileringen helt. 69 I samma takt minskade 

Standardiseringens förenklingar på  utvalda 
fönsterexempel.

67 Hjort, 1992, s 52 ff.
68 Hesselgren, Sven, Arkitekturens uttrycksmedel, Stockholm, 1954, s 117.
69 Johannesson, 1991, s 48.



 

70 Andersson, Olle (red.), Rum och ljus, Stockholm, 1998, s 7.  
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omsorgen kring nisch och fönsterbänk. Den 

generation som då var verksam i arbetslivet 

föddes med elektriciteten som en självklarhet, 

eller var med om dess omvälvande ankomst. 

Nyhetens behag blev uppskattad vardag och 

med elljuset fanns till synes obegränsat många 

möjligheter. Dagsljuset kändes måhända vid det 

här laget beprövat och begränsande. 

Standardiseringens bestämmelser gav 

fönstertillverkarna möjlighet till rationell tillverkning 

men även signaler om rätvinklighet och förenkling. 

En växande lista på krav kring bland annat 

isolering, täthet och säkerhet tvingade också i viss 

mån fram det utslätade utseendet. Framför allt 

gav det mätbara värden att uppnå, något som är 

svårare att tillskriva estetiska och rumsbildande 

kvaliteter. Krav på sådana fanns inte heller 

formulerade från myndighetshåll.

Fönstren levererades klara till bygget och 

tappade till stor del sin koppling till nischsida och 

fönsterbänk, vilka också började komma i enklare 

utförande. 

Allt detta gav i sin tur marknaden en bild av hur 

samtida fönsterpartier skulle se ut. Brukarna 

godtog utseendet när resultatet var god kvalitet, 

samordnat utbud och snabbare leverans. 

Idag reagerar de flesta husköpare inte över 

utformningen av fönsterpartiet i deras nya villa 

med annars omsorgsfullt utvalda detaljer. Kanske 

är det ett medvetet val från leverantörens sida 

att hellre erbjuda en uppsjö av alternativ när det 

gäller klinker, parkett och köksluckor. Kanske finns 

det inget behov av valmöjligheter på detta område 

från genomsnittskundens sida. 

Att använda sig av detaljer som tillför nischrummet 

ett samspel mellan skugga och ljus, form och yta, 

borde inte kosta mer än tankekraft. Problemet 

uppstår när dessa lösningar inte får plats i 

leverantörens system, och priset blir därefter. 

För att nå acceptans för valmöjligheter och 

andra lösningar än vad som finns idag behöver 

efterfrågan skapas hos kunderna. Arkitekterna 

behöver försöka påverka beställare och 

entreprenörer i högre grad, och dessa behöver 

vara emottagliga. Situationen är knappast unik, 

många andra faktorer i ett hus lider av samma 

problem. Karm och båge har sedan 90-talets 

debatt fått större utrymme. Är det dags för 

nischsida och fönsterbänk att följa efter?

”Spelet mellan ljus och mörker ger kulörer, 

nyanser, dagrar och schatteringar. De skapar 

den helhet som vi läser av och tolkar. Ljusets 

egenskaper ger rum och föremål dess volym 

och gränser och färg. Ljuset ger rummet dess 

ande”.70 

Klumpiga spröjs i vacker fönsternisch.

Experiment med ljus och form.
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LÄRDOMAR
Det finns saker jag lärt som jag lärt och som jag 

i backspegeln hade kunnat göra annorlunda. 

Nischsidorna hade jag velat prova i fullskala. 

Jag märker att det är lätt att ta i för mycket, att 

formerna blir större än vad de behöver vara för att 

ge önskad effekt. 

Att jag valde att arbeta i 1:3 beror på att 

utgångspunkten var en annan. Jag hade 

inriktat mig på att i ett slutskede utforma hela 

fönsterpartiet, alltså byggde jag hela fönstret med 

en bit omgivande vägg. Skalan gavs av att jag var 

tvungen att kunna förflytta modellen på egen hand 

mellan snickeri, ateljé och förvaringsplats. Till en 

början fanns den också hemmavid, i de inledande 

provningarna med lera. 

I efterhand tycker jag att det hade det räckt med 

en vinkel att prova i. Men det hade antagligen gett 

andra följder. Kanske hade då ljuset kommit åt 

delar det inte borde, och det hade varit svårare att 

föreställa sig fönsteröppningen och rätt skala vid 

de workshops som hölls. 

Historikdelen koncentrerar sig på själva fönstret, 

och inte så mycket på nischsida och fönsterbänk. 

Dessa delar hade varit intressant att föra in 

historiskt sett, även om litteraturen jag funnit 

knappt alls beskriver de komponenterna. Kapitlet 

utgör i sin nuvarande form snarare en grund till 

förståelse av fönstret som fenomen. 

ANGENÄMA B I E F F EKTER
Jag har dragit på mig vad som verkar vara en 

permanent åkomma under projektets gång. Ljus 

och ljusets effekter gör ständigt starka intryck. 

Jag har kommit på mig själv att andlöst betrakta 

bländande mitträcken på motorvägen, djupt 

persikofärgade av den försvinnande solen. Jag 

kan stirra på en bil vars röda lack exploderar i 

briljans när ljuset skiftar till blått under kvällningen. 

Då är det som om jag vill spärra upp ögonen och 

registrera allt, känna och minnas allt.

Jag bor i en kvartersstruktur utan någon fri utsikt 

att tala om, det är mest bebyggelse man ser. 

Å andra sidan har jag vackra, halvt medfarna 

träväggar i vitt på innergården där ljuset ger både 

kvällsföreställning och morgonuppträdande. 

Jag blir fascinerad nästan varenda dag över vad 

ljuset kan åstadkomma med de mest vardagliga 

ting. Samtidigt kan jag känna mig lite förlägen när 

jag vill förklara och det så smått börjar närma sig 

frälsningsstämning. ”Ser du vad jag ser?” 

Kanske kan man redan nu skylla på yrkesskada?

TILL SIST
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Tack till Ola för handledning, idéer och värdefulla 

synpunkter. Peter, Monica och Ulf för utmärkt 

medverkan i workshops. Nisse, men också Peter, 

för all tålmodig hjälp i snickeriet. 

Tack till Daniel för att du har lyssnat och 

tyckt. Contekton som generöst gett mig tid att 

genomföra projektet. Familj och vänner för 

uppmuntran och intresse. 

Tack till Paul för att du lyckats med bedriften att 

göra i stort sett allt ovanstående. Och för ditt 

osvikligt goda humör.

TACK!
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