
52 husbyggaren nr 6 B 2007

B
etecknande för tidsandan på
1920-talet var ljuset. Ljusa ytor,
stora sammanhängande fönster-
ytor, ljusa lokaler och en stor

mängd sanatorier i vitt uppfördes.
Och trenden håller i sig och ger nya

återverkningar idag.

Att helas av ljuset
Med senaste numret av tidskriften Arki-
tektur följer en annonsbilaga omdagsljus
och arkitektur. I en artikel beskrivs Zon-
nenstraal Sanatorium, uppfört 1926–28 i
nederländska Hilversum. Upphovsmän-
nen var arkitekterna JanDuiker och Ber-
nard Bijvoer och ingenjören Jan Gerko
Wiebenga.
Det är ett typiskt och inteminst tidsty-

piskt exempel på användandet av dags-
ljuset i arkitekturen och tilltron till den-
na ljuskällas läkande och goda inverkan
på människan. Det var medicinska rön
bland annat rörande behandling av tu-

berkulospatientersomdrevpåutforman-
det av sanatorierna viddenna tid ochdet-
ta kom i samklang med den nya idén om
det rena, hälsosamma, utvecklingsbeja-
kande samhället och dess uppbyggnad.
Mycket ljus var bra; jumer dess bättre.

Och inom bostadsproduktionen fram-
stod så småningom smalhusen som ideal
för att lägenheter skulle kunna bli ge-
nomgåendemed ljus från två håll.

Företrädare överens
Sanatoriet i Hilversum utformades som
en serie serveringsbrickor; sydfasaden
uppfördes nästan helt uppglasad och sol-
terrasser breder ut sig kring och ovanpå
byggnaden. Man tog tillvara den nya
byggteknikensmöjlighetermed bärande,
relativt slanka pelare separerade från fa-
saderna vars glaspartier fästes in i klena
stålramar.
Sålunda tangerade modernismens ar-

kitektoniska företrädareden linje som lä-

karvetenskapen ordinerade: Öppenhet,
ljus och luft.
Idag trycks annonser om ljusterapi,

inte minst i nordliga trakter där dagslju-
sets avtagande är tydligt kännbart denna
tid på året. Och vilken nordbo går inte ut
om våren och vänder ansiktet mot solen
och drar efter andan medan strålningen
värmer och stimulerar?
Människanbehöver ljus för att varaak-

tiv och för att hålla humöret uppe – i oli-
ka hög grad förvisso, men likafullt är det
ett faktum.

Olika ljus
Men ljusharolikakvaliteter ochdet finns
olika effekter av ljus. I schweiziska Vals
finns ett kurbad ritat av arkitekten Peter
Zumtor. Byggnaden består av en serie
rum och badsalar som beskriver en sug-
gestiv serie av ljusupplevelser genom
byggnaden.
Entrén är lika sluten som ett bankkon-
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Figur 1. Artificiellt ljus. Foto: Andreas Falk Figur 2. Dagsljus genom slits. Foto: Andreas Falk



tor på gränsen mellan publik del och för
allmänheten stängd. Taket är lågt över
huvudet och ljuset, artificiellt sådant,
strömmar ner från takytan i figur 1. Där-
efter följer omklädningsrum, trånga,
slutna, med röda läderklädda britsar,
dunkelt upplysta som små budoarer. På
väg dit i figur 2 beledsagas besökaren av
dagsljus genom en slits i taket medan el-
ljuset glöder relativt svagt. De två ljuska-
raktärerna bryter tydligt mot varandra
och blandas som reflexer i det vätta gol-
vets yta.
Kurbadet är just vad det kallas, inte en

inrättning att simma längder i, utan en
plats för introverta,kontemplativaupple-
velser, restaureringen av det inre såväl

som rentvagandet av det yttre. Ute i hu-
vudrummet blandas åter ljuskaraktärer-
na i figur 3 – belysning av vattenytorna
underifrån,omodifierathimmelsljusfrån
slitsar ovan och små takgluggars portio-
nerande av tonat dagsljus. En större
central bassäng omges av små stenrum
med varma, kalla och blomdoftande bad
respektive eukalyptusdoftande våtbastu.

Ljus används som design
I dunklet ter sig den enkla planlösningen
labyrintisk.Genomen tunggenomskinlig
plastgardin kanman från enbassäng sim-
maut i enbassängunderbarhimmel, om-
slutas av vinden och kreaturens ljus från
sluttningarna runt om, samtidigt som

vattnet minner om syftet med vistelsen
här. Ochmed den våta värmen dröjer det
fysiska minnet av rummen innanför kvar
tills man återvänder genom slussen.
Emellan och efter de stillsamma dop-

pen badar man i ett spartanskt armatur-
bestyckat elbelyst dis, där de inre vrårna
är djupare än mörkret, de ljusa stenytor-
na invid panoramafönstren i figur 4 en
scen att titta ut över publiktomma gra-
dänger nedanför. Det är av dagsljuset av-
gränsade avsatser för att ömsom kunna
vända blicken ut från det våtsvärtade
stengrå.
Denna upplevelse är så långt från mo-

dernismens sanatorier som man kan
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Figur 3. Ljuskaraktärer blandas.
Foto: Andreas Falk

Figur 4. Panoramafönster. Foto: Andreas Falk Figur 5. Avgränsat rum. Foto: Andreas Falk

Figur 6. Utsatthet. Foto: Andreas Falk Figur 7. Som suggestiv krypta.
Foto: Andreas Falk

Figur 8. Matterat dagsljus. Foto: Andreas Falk



komma. Och likväl helas man av visiten
och vistelsen bland skuggorna, på ett an-
nat sätt. Det sparsmakade insläppandet
av dagsljus manifesterar inte en dags-
ljusterapeutisk kurmen förmedlar nyan-
ser som man måste gå ner i varv för att
komma i samma frekvens som, för att dä-
refter vandra fram och åter över gränser-
namellan natur- och konstljus.
Begrepp som förhörsbelysning och

rampljus talar ju om andra och ibland
mindre angenäma ljusupplevelser. Ett
vanligt glödljusupplevsnormalt gultonat
varmare jämfört med de vanligaste lys-
rörsarmaturerna.
Emellertid är ju potentialen obegrän-

sad när det gäller belysningstyper, sam-
mansättningen i lysrören kan varieras
och modifieras för att få en tydlig dags-
ljuskaraktär eller annan önskad verkan,
och ämnesbenämningen ljusdesign är
fullt berättigad.Ävenvadgällerplacering
och form.
Ljuset och formen är synnerligen tätt

sammanlänkade. Ljuset behöver ett me-
dium att förmedlas genom och beskriver
samtidigt det material som den träffar.
När det gäller foto har svartvitt foto oer-
hörda kvaliteter framför färgfoto då form
och ljus lätt förvirras och blir mer otydli-
ga när mer information bokstavligen
kommer in i bilden.
Ljuset beskriver materialkaraktärer,

ytstrukturer och föremåls form, något
somjuannarsbara är förnimbartden tak-
tila vägen (om man bortser från akusti-
kens form- ochmaterialbeskrivning, för-
visso, som inte är lika tydlig i vardagslag
för en seende).

Ljus beskriver rum
Ljusets förmåga att beskriva rum, det vill
säga det tommas begränsningar, är också

den fascinerande, liksom dess förmåga
att fyllauppochskapaen rumskänsla i ett
rum utan andra definitiva avgränsningar
som i figur 5.
Ett lysrörsbelyst, fönsterförsett trapp-

hus i ett lärarseminarium i schweiziska
Chur ger månne en känsla av utsatthet i
figur 6, eller suggestionen hos en krypta i
figur 7. För att komma ifråndetnakna, av-
skalade hos lysrör kan de också fällas in i
taket ochdöljas så att de ger skenavdags-
ljus genom ettmatterat glas, som i figur 8
i en herrtoalett i en skola i schweiziska
Paspels. Eller så leds dagsljus som i
figur 9 ner som solkatter dit det annars
inte skullenå, som iKöpenhamns tunnel-
banamed insatser av Sir Norman Foster.
Utan ljus skulle vi kort sagt vare sig

leva eller se, i varje fal inte med de defi-
nitioner som vi har idag. Vårt hanteran-
de och behandlande, konkret som teore-
tiskt, utgår från dagsljusets normvärld,
som vi under långliga tider präglats på.
Det är enbeledsagande livsnödvändighet
och en näst intill outsinlig källa till berät-
telser om vår omvärld och de former vi
skapar. D
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Figur 9. Solkatter. Foto: Andreas Falk

Den miljövänliga
isoleringen för proffs
Omgående leverans!




