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INFORMATION OM LITTERATUR, ESSÄER OM ”SWEDISH GRACE” OCH 

”SWEDISH MODERN”. 

Som litteratur till denna kurs läser ni två essäer som direkt berör de byggnader och interiörer 

vi besöker. En essä är hämtat från boken ”Swedish Grace”, en från   ”Swedish Modern”.  

Citat från boken "Swedish Grace": 

”Det går en stark strömning bland moderna konstnärer att göra den förut försummade 

vardagsvaran vacker, vare sig det gäller bostadshus, möbler eller husgeråd.”Så skrev 

konsthistorikern Gregor Paulsson 1919. Den strömning som åsyftades var den stilriktning som 

senare kom att kallas Swedish Grace. Stilen kom att dominera 1920-talets formgivning och 

arkitektur. Antiken, barock, rokoko, fornnordiska sagor, kinesiska stildrag och 

precolumbiansk keramik: Swedish Grace uppvisade ett rikt formspråk, som lånade och lät sig 

inspireras av olika kulturer. Stilen var modern och framåtblickande, samtidigt som 

tillbakablickandet var dess fundament. Några av Sveriges mest bemärkta byggnader – bland 

andra Stockholms stadshus, konserthus och stadsbibliotek – är goda exempel på den 

nyklassicistiska, variationsrika stilen. Denna bok består av omkring 650 bilder som visar 

arkitektur och utsmyckningar; möbler, inredningar och utställningar; föremål i tenn, gjutjärn 

och silver; skulpturer, keramik och textilier, allt präglat av Swedish Grace. I en inledande, 

utförlig text av designhistorikern och filosofie doktorn Gunnela Ivanov beskrivs och 

rekonstrueras den värld, de yttringar och uttryck som utgjorde Swedish Grace. 

Citat från boken "Swedish Modern": 

Swedish Modern är en form av modernism som återupptog traditionella drag, material och 

motiv, regionala eller nationella sådana. Estetiken etablerades under 1930-talet – samtidigt 

som moderniseringen av Sverige gick in i en ny, mer intensiv fas. Det stora flertalet började 

samlas i städerna vilket ledde till en omfattande stadsutbyggnad. Bostadsfrågor blev alltmer 

framträdande i den politiska och allmänna debatten, så även formgivning och heminredning. 

Viljan att förbättra, försköna och förenkla livet var viktiga inslag i tidsandan. Såväl skönhet 

som bostäder skulle vara för alla. Swedish Modern består av omkring 800 bilder som visar 

arkitektur och utsmyckningar, möbler och inredningar, konsthantverk och utställningar. 

Boken inleds med en introduktion till ämnet. Swedish Modern är en historia om 

modernismens visuella yttringar i Sverige. Det är också en historia om estetikens ideologiska 

sprängkraft, dess begränsningar och motsägelser. 

Dessa essäer kommer som pdf här på Canvas och skrivs även ut i pappersform.   

  

INFORMATION OM EXAMINATIONSUPPGIFT:  Du ska skriva en kort essä, i vilken du 

diskuterar ett tema från veckans visningar, diskussioner och eller essäer. Det kan vara ett rum, 

ett specifikt föremål i rummet, en miljö, ett material eller något annat som fångat ditt intresse 

under veckan. Din text ska alltså vara koncentrerad kring ett föremål, en rumslighet etc. 



Argumentera för ditt val och förklara varför just detta fångade just ditt intresse. Kanske tycker 

du att ditt valda tema är extra relevant i ämnesfältet inredningsarkitektur. Förklara kortfattat 

varför. Därefter ska du kontextualisera och diskutera ditt valda tema och placera det i ett 

vidare sammanhang. I vilken kontext framställdes föremålet, varför och fick det effekter för 

dess brukare? Du kan alltså kontextualisera och diskutera politik och värderingar, tekniska 

och ekonomiska förändringar, historiska, samtida problem, utmaningar, möjligheter etc. 

Du kan citera texter för att förankra din text i annan litteratur och referera till fakta som tagits 

upp under veckans visningar, du kan också referera till filmer, intervjuer och annat som kan 

förstärka och förtydliga dina argument. 

OMFÅNG/STRUKTUR/AKRIBI: Din inlämningstext ska bli ca 1-1,5 sidor text med 1,5 

radavstånd och teckenstorlek 12. DU kan illustreramed bilder. Citerar du text, film föreläsning 

etc., använda fotnot eller annat referenssystem. Be gärna någon annan läsa din text innan 

inlämning, så att du undviker onödiga stavfel och får veta att dina tankar går fram. 

Skriv ditt namn/program/årskurs/kursnamn, överst i dokumentet, vilka är obligatoriska 

uppgifter. 

DATUM för inlämning av EXAMINATIONSUPPGIFT: Meddelas senare 

DU ska lämna in texten här på Canvas 

 


