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 Innehåll: 
Ever since the remains of the ancient city of Pompei was rediscovered in the 18th century it became an 
important destination for artists and architects. The unique settings made it possible to study the greek and 
roman art and life which was considered important having knowledge about. As a complement to the 
architectural education at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm the students could gain funds to make a 
Grand Tour and visit Pompei.          
     The aim in this study is to explain the study tours the architects made to Pompei by studying their 
experiences at the site. Fredrik Wilhelm Scholander and Isak Gustaf Clason serves as examples of two swedish 
architects visiting Pompei on such a tour. In the study I describe why and how these tours were made and why 
Pompei was an important destination. Through a large material of letters, notes and studies in aquarelle and in 
pencil in the swedish archives it is possible to paint a picture of their impressions, experiences and studies. 
Finally I examine what they passed on from the journey when they came home in their roles as teachers and 
influential architects. 
 
Key words: study tour, Pompei, Royal Academy of Fine Arts, architect, Fredrik Wilhelm Scholander, Isak 
Gustaf Clason. 
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INLEDNING 

 

 

Jag önskar dig ej att blifva ‘aqvarellmålare’ ex professo, men att så som vi arkitekter, med 
vårt formvetande och kännedom om clairobscurens lagar, taga vara på intrycken, det är för 
oss i hög grad helsosamt och konstbildande, enär vetandet vidgas derigenom och gör oss 
behöriga att hafva ett ord med i laget när det gäller andra konstarter. Säkert är ock, att bland 
pensionärerna äro arkitekterna de som minst ensidigt utbildas, ty deras handtverk och 
ställning binder dem ej bakom ett staffli i en atelier, utan de kunna under fullt studium vända 
ögonen åt många håll, och just detta är en bland hufvudsyftningarne för utländska vistelsen.1  

 

 

Arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander håller i rollen som Konstakademiens sekreterare 

kontakt med stipendiaten Claes Grundström under dennes studieresa i Europa i slutet av 

1870-talet. I citatet ovan, hämtat ur ett brev från Scholander den 23 februari 1878, ger han 

uttryck för nyttan som studieresan gör för en arkitekt. 

     Ett uttalat viktigt mål under arkitekternas studieresor var Pompeji som upptäcktes vid 

mitten av 1700-talet och som kom att bli en vallfärdsort för bland annat arkitekter och 

konstnärer. Där kunde de in situ studera antika föremål, arkitektur och byggnadsdetaljer och 

förundras av tusenåriga färger och former eftersom staden, tack vare vulkanen Vesuvius 

utbrott år 79 e.Kr., på ett unikt sätt bevarats under lava och aska.  

      Gustav III gjorde en Italienresa åren 1783-1784 och därefter följde många svenskar i hans 

fotspår. Kungliga Akademien för de fria konsterna inrättade resestipendier och uppmanade 

stipendiaterna att noggrant studera antiken under vistelse i Pompeji. Efter att den romerska 

staden kontinuerligt grävts fram, har den emellertid förändrat utseendet på grund av bland 

annat jordbävningar, besök av miljontals turister men framför allt av väderförhållanden som 

skadat de inte längre skyddade byggnaderna och konstnärliga utsmyckningarna. Många 

efterlämnade arkitektoniska och konstnärliga spår från dessa studieresor finns att se i Sverige. 

De tidiga resenärernas teckningar och akvareller blir därför ovärderliga källor till hur Pompeji 

faktiskt såg ut när staden började grävas fram år 1748. Flera svenska arkitekter studerade 

Pompeji under 1800-talet och en stor mängd akvareller och teckningar finns kvar i olika 

arkiv. Ett flertal var även flitiga brevskrivare och genom att ta del av korrespondensen får 

man en uppfattning om deras upplevelser av platsen och dess ruiner. 
                                                
1 Fredrik Wilhelm Scholander, brev till Claes Grundström, 23 februari 1878, citerat i Ola Svenle, Lära sig 

arkitektur av historien - Claes Grundströms Stora resa till Södern och dess inverkan på den svenska 

arkitekturundervisningen vid 1800-talets slut, (Lund 2009), s. 20. 
Bild på framsida: Fotografi av Isak Gustaf Clasons brev till Kasper Salin. Riksarkivet. 
Titel: Citat av Albert Theodor Gellerstedt i brev till I.G. Clason, Stockholm 18 april 1884. Riksarkivet. 
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      Några av 1800-talets mest uppmärksammade arkitekter erhöll resestipendium från 

Konstakademien då de var i slutfasen av sina studier. Bland dessa fanns Axel Nyström, 

Fredrik Wilhelm Scholander, Herman Teodor Holmgren, Albert Theodor Gellerstedt, Claes 

Grundström, Isak Gustaf Clason, Erik Josephson och Ferdinand Boberg. De har efterlämnat 

ett stort antal akvareller och teckningar och det kan vara av intresse att närmare studera deras 

upplevelser av den antika staden och att se om de tog med sig inspiration därifrån till framtida 

arbetsgärningar i hemlandet.  

 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för arkitekternas studieresor till Pompeji genom att 

studera deras upplevelser av och på platsen och att undersöka vilka spår resorna satte i deras 

framtida verksamhet. För att exemplifiera och dra slutsatser har utvalts två arkitekter som 

senare kom att få stort inflytande på den svenska arkitekturutvecklingen – Fredrik Wilhelm 

Scholander och Isak Gustaf Clason.  

     Ett antal frågeställningar kan ställas: Varför reste arkitekterna på studieresor? Hur reste 

man? Varför besöktes Pompeji? Vilka var upplevelserna av Pompeji? Vad studerades där? 

Vilka tekniker användes för att dokumentera? På vilka sätt förmedlade arkitekterna sina 

upplevelser när de kom hem till Sverige? 

 
Avgränsning 

Tidsmässigt avgränsas studien till att enbart undersöka studieresor till Pompeji som 

genomfördes under 1800-talet. Att valet fallit på F.W. Scholander och I.G. Clason beror på 

det stora arkivmaterial de efterlämnat, men även på att de representerar två 

arkitektgenerationer. Det skiljer närmare 40 år mellan deras födelseår. Kontakt dem emellan 

fanns under en period då Scholander var Clasons lärare vid Konstakademien. Ytterligare 

orsak till att dessa personer valts, är att de båda var lärare och därigenom utövade inflytande 

på blivande arkitekter. 

 
Teoretisk utgångspunkt och metod  

Mitt synsätt på arkitekturen tar avstamp i Eva Erikssons resonemang i avhandlingen Mellan 

tradition och modernitet: arkitektur och arkitekturdebatt 1900-1930 (2000) där hon beskriver 

hur arkitektur formas ”i ständig växelverkan mellan å ena sidan idéer, ideal och ärvda 

formföreställningar, å andra sidan en konkret verklighet med dess påträngande förändringar 

och byggnadsuppgifter, dess debatt och motsättningar, vari också innefattas 
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smakförändringar”.2 Hon menar att sociala, ekonomiska och tekniska förhållanden som råder 

i ett samhälle påverkar arkitekten, liksom dennes yrkesmässiga förhållningssätt. Därmed blir 

det viktigt att studera dessa faktorer i förhållande till tiden och sammanhanget. 

       Den metod som används i uppsatsen är att betrakta som kontextbiografisk, eftersom 

studien belyser arkitekterna både som personligheter och deras liv och upplevelser. Jag har 

som utgångspunkt att finna balansen mellan respektive personlighet och yttre omständigheter, 

- en slags personhistorisk metodik som står i relation till kontextuella jämförelser. 

       För att förklara och förstå varför och hur bland annat studieresorna såg ut, har jag tagit till 

hjälp konsthistorikern Michael Baxandall och hans tankar i boken Patterns of intention: On 

the historical Explanation of Pictures (1985).3 Han beskriver där en analysmetod, inferential 

criticism, som söker förklara omständigheterna kring varför historiska objekt, t.ex. konstverk 

och byggnader, erhåller sin specifika form. Han reserverar sig för att ge någon absolut 

sanning men förklarar resultaten bland annat utifrån kulturella, ekonomiska och sociala 

faktorer.  

      Baxandall redogör för ett samspel av tre begrepp, charge, brief och troc, som tillsammans 

kan beskriva det historiska objektet. De ingår i en aktiv relation till varandra, vilket ger både 

en beskrivning och en förklaring av objektet.4 Enkelt sagt kan historiska objekt förklaras som 

resultat av ”problemlösningar” utförda i vissa situationer.5 

      Han ger som exempel bron Forth Bridge i Skottland, där han beskriver hur ett behov 

uppstår vilket leder till att man formulerar ett uppdrag - alltså ett beslut om att bygga denna 

bro (charge). Bakomliggande omständigheter fanns alltså att hämta ur en kulturell, 

ekonomisk och socialhistorisk kontext - det fanns behov av denna bro. Därefter kommer 

frågan hur man tar sig an uppdraget mer specifikt och vilken form den skall få (brief). Hur 

konstruera bron och hur ska den se ut?6 Även här måste man förhålla sig till vissa givna ramar 

och således göra vissa val, bland annat utifrån kulturella faktorer där den aktuella tidsandan 

och samhällets resurser förser oss med tradition, fysiska möjligheter och estetiska preferenser 

(troc), vilka tillsammans kommer att påverka det slutgiltiga resultatet och formen.7  

                                                
2 Eva Eriksson, Mellan tradition och modernitet: arkitektur och arkitekturdebatt 1900-1939, (diss), Ordfront 
(Stockholm 2000), s. 28. 
3 Michael Baxandall, Patterns of intention: on historical explanation of pictures, Yale University Press (New 
Haven & London 1985) 
4 Baxandall 1985, s. 34. 
5 Baxandall 1985, s. 35. 
6 Baxandall 1985, s. 26ff. 
7 Baxandall 1985, s. 47f. 
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        Med utgångspunkt i Baxandalls metod vill jag göra ett försök att redogöra för 

studieresorna till Pompeji. Först ges en bakgrundsbeskrivning som specifikt redovisar hur de 

genomfördes samt varför just Pompeji utgjorde ett viktigt resmål. I därpå följande avsnitt 

presenteras översiktligt Fredrik Wilhelm Scholanders och Isak Gustaf Clasons liv och verk. 

Därefter skildras resenärernas upplevelser in situ och mer specifikt deras första intryck, deras 

studier och annan mer praktisk information. En jämförelse görs. Hur upplevelserna av 

Pompeji förmedlades vidare genom undervisning och annan påverkan på de svenska 

kollegorna följer. Som avslutning förs en diskussion kring studiens frågeställningar och syfte. 

 

Källmaterial 

För att kunna få en uppfattning om arkitekternas upplevelser av Pompeji och se vad de 

intresserade sig för studeras deras efterlämnade material i form av akvareller, teckningar, 

korrespondens och reseberättelser. I Konstakademiens arkiv finns ett stort antal akvareller och 

teckningar sparade, bland annat av Isak Gustaf Clason. Där finns även en del av arkitekternas 

brevsamlingar samt deras brev till Konstakademien i samlingen av protokoll och handlingar. I 

Nationalmuseums arkiv finns bland annat Fredrik Wilhelm Scholanders teckningar och 

akvareller. I.G. Clasons stora brevsamling återfinns på Riksarkivet i Stockholm. I Kungliga 

Bibliotekets samling finner man F.W. Scholanders reseberättelse samt brev. 

       Det är alltid viktigt att förhålla sig källkritisk, särskilt då källorna är få. Till stor del har 

förstahandsinformation använts i denna studie, vilket underlättar då slutsatser ska dras.  

 

Tidigare forskning 

Det finns ett antal biografier utgivna om de två arkitekterna vilka här visat sig vara värdefulla, 

t.ex. Bo Grandiens bok om F. W. Scholander Drömmen om renässansen (1979) som 

avhandlar Scholanders liv och verksamhet.8 Carl Rupert Nybloms Fredrik Wilhelm 

Scholander – en minnesteckning (1899) redogör för arkitektens liv och citerar en del av 

Scholanders egna reseanteckningar.9 I Nordisk tidskrift gör Georg Nordensvan en kortfattad 

med innehållsrik studie av F.W. Scholander (1891).10  

        Om Isak Gustaf Clasons liv och verksamhet finns att läsa i Hans Edestrand och Erik 

Lundbergs Isak Gustaf Clason (1968) som skrevs i samarbete med Clasons son Gustaf Clason 
                                                
8 Bo Grandien, Drömmen om Renässansen – Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare, 
Nordiska museets handlingar 93 (Stockholm 1979) 
9 Carl Rupert Nyblom, Fredrik Wilhelm Scholander – en minnesteckning, P.A. Norstedt & Söner (Stockholm 
1899) 
10

 Georg Nordensvan, ”F.W. Scholander – en studie”, Nordisk tidskrift (1891) 
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som också var arkitekt.11 Denna omfattande och övergripande biografi har i föreliggande 

studie varit en ovärderlig källa. Min kandidatuppsats …hälsningar Fisqus. Isak Gustaf 

Clasons studieresa i Europa 1883-1886 bör nämnas, eftersom den utgör en grund till 

föreliggande studie och mer övergripande behandlar Clasons studieintressen under 

studieresan.12  

      Om Pompeji finns mycket skrivet t.ex. Hans Furuhagens Pompeji bakom ruinerna (2004) 

som skildrar det vi idag vet om staden och dess öde, men någon samlad forskning kring 1800-

talets svenska arkitekters vistelse i Pompeji finns inte.13 Resan: Arkitekturstudier av kungliga 

medaljörer på 1800-talet ur Konstakademiens samlingar av Gunvor Bonds skrevs till en 

utställning på Konstakademien 1988.14 Där beskriver Bonds studieresorna och kommenterar 

somliga motiv och platser där studier utförts, bland annat Pompeji. 

       Studieresorna berörs i flera sammanhang, till exempel i flertalet tidigare nämnda 

monografier. Thomas Lejdegårds avhandling På många stolar (2008) handlar om Axel 

Nyström som arkitekt och kulturbyråkrat i sin roll som lärare, stadsarkitekt och sekreterare i 

Konstakademien.15 Nyström var Scholanders morbror och lärare och i boken förklarar 

Lejdegård en del av brorsonens handlingar under studieresan och hans arkitekturuppfattning. 

A.T. Gellerstedt skriven av Harald Schiller (1931) beskriver Gellerstedt som arkitekt, diktare 

och konstnär och hans studieresa.16 Genom denna bok har information hämtats om Gellerstedt 

som både var Scholanders elev och Clasons lärare. Ola Svenles examensarbete i arkitektur vid 

Lunds Universitet, Lära sig arkitektur av historien (2009), ger en uttömmande redogörelse för 

Claes Grundströms studieresa i södra Europa och dess påverkan på 

arkitekturundervisningen.17 Arbetet har både gett mig kännedom om Scholanders elev 

Grundström och om hur en studieresa i Europa kunde se ut. Britt-Inger Johanssons artikel 

”Arkitekter och studieresor under 1880-talet” ut tidskriften Valör (1993), tar bland annat upp 

Clasons studieresa och ger också värdefulla upplysningar om hur resorna genomfördes.18 

                                                
11 Hans Edestrand & Erik Lundberg, Red. kommité Gustaf Clason & Nils Sterner, Isak Gustaf Clason, P.A. 
Norstedt & Söners förlag (Stockholm 1968) 
12 Julia Unge Sörling, …hälsningar Fisqus. Isak Gustaf Clasons studieresa i Europa 1883-1886, (Uppsala 2010) 
13 Hans Furuhagen, Pompeji bakom ruinerna, Natur och Kultur (Stockholm 2004) 
14 Gunvor Bonds, Resan – Arkitekturstudier av kungliga medaljörer på 1800-talet ur 

Konstakademiens samlingar, (Stockholm 1988) 
15 Thomas Lejdegård, På många stolar: Axel Nyström som arkitekt och kulturbyråkrat, (diss), Carlsson 

(Stockholm 2008) 
16 Harald Schiller, A.T. Gellerstedt – Diktare och konstnär, Sveriges allmänna konstförenings publikation XL, 
P.A Norstedt & Söner (Stockholm 1931) 
17 Ola Svenle, Lära sig arkitektur av historien - Claes Grundströms Stora resa till Södern och 

dess inverkan på den svenska arkitekturundervisningen vid 1800-talets slut, (Lund 2009) 
18 Britt-Inger Johansson, ”Arkitekter och studieresor på 1880-talet”, Valör, Föreningen Valör (Uppsala 1993) 
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Göran Lindahls ”Konstakademiens byggnadsskola” ur De sköna konsternas akademi (1986) 

beskriver allmänt studieresorna, men framför allt byggnadsskolan vid Konstakademien och 

dess historia.19 Nationalmuseums utställningskatalog Drömmen om Italien (2004) handlar om 

nordiska konstnärers och arkitekters studieresor i antikens spår, vari artiklarna av Anne-Marie 

Leander Touati, Sabrina Norlander och Shearer West varit till hjälp i denna studie.20 En del av 

de svenska konstnärerna och arkitekternas brev från studieresorna finns att läsa i Med svenska 

konstnärer söderut (1933) av Harald Schiller.21 Anna-Greta Wahlbergs avhandling Svenska 

konstnärers väg till antiken 1755-93 (1977) behandlar några tidiga studieresor till Italien.22 

 

 

 

 

BAKGRUND TILL STUDIERESORNA TILL POMPEJI 

 

Genom att ge en kortfattad förklaring till varför arkitekterna reste på studieresor, hur resorna 

gick till och varför Pompeji var ett viktigt resmål tecknas en bakgrund till den fortsatta 

studien. 

 

Varför resa?  

Under 1600- och 1700-talen var det vanligt att unga adelsmän företog en Grand Tour, en 

studieresa framför allt i södra Europa, som skulle ge dem kunskap om världen.23 Denna 

tradition omnämns för första gången i en guidebok skriven av engelsmannen Richard Lassels 

                                                
19 Göran Lindahl, ”Konstakademiens byggnadsskola”, De sköna konsternas akademi – Konstakademin 250 år. 
Red. Rolf Söderberg & Göran Söderström, Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms stad, Allmänna 
förlaget (Stockholm 1986) 
20 Anne-Marie Leander Touati, ”Pompeji, Herculaneum, Paestum och Neapel som resans mål”, Sabrina 
Norlander, ”Till Italien: Nordiska resenärer under 1700- och 1800-talen” och Shearer West, ”The Grand Tour: 
En historisk bakgrund”, Drömmen om Italien: nordiska resenärer i Södern 1750-1870, Red. Sabrina Norlander, 
Nationalmuseum (Stockholm 2004) 
21 Harald Schiller, Med svenska konstnärer söderut: stipendiatbrev till Konstakademien, Wahlström & 
Widstrand (Stockholm 1933) 
22 Anna-Greta Wahlberg, Svenska konstnärers väg till antiken 1755-93: Jean-Eric Rehn, Johan Pasch, Georg 

Fröman, Erik Palmstedt och Gustaf af Sillén på studieresor till Italien, (diss), Akademilitteratur (Stockholm 
1977) 
23 Ann Katrin Pihl Atmer, “Goda Farbror: Unga svenska arkitekter skriver från Italien 1850-1870”, Till Rom: 

Nordiska konstnärer i Rom under 150 år, Red. Ann Katrin Pihl Atmer, Brita Carlens & Fredrik Lang, Carlsson 
(Stockholm 2010), s. 156. 
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1670.24 Tillsammans med en informator reste man runt för att ägna sig åt studier i historia, 

språk, konst, musik och litteratur men också för att skapa ett nätverk av kontakter inför 

framtiden.25 

       Att göra studieresor till södra Europa blev även vanligt för konstnärer och arkitekter. I 

arkitekturutbildningen ingick obligatoriska studieresor inom landet, till bland annat Visby, 

men också utomlands för att besöka Frankrike och Italien som var konstens och arkitekturens 

föregångsländer och där inspiration kunde inhämtas. Det fanns en medvetenhet om att den 

inhemska utbildningen inte räckte till.26 En studieresa i utlandet hade länge ansetts vara ett 

viktigt komplement till konstnärers och arkitekters utbildning och eftersom även staten delade 

den uppfattningen inrättades stipendier för att möjliggöra dessa resor. Konstakademiens 

inrättande av resestipendium för arkitekter var ett sätt att skapa förutsättningar för blivande 

arkitekter att finansiera denna resa så att de i sin tur sedan skulle bidra till att utveckla den 

svenska arkitekturen, något som arkitekturhistorikern Thomas Lejdegård förklarar var ”ett sätt 

att kvalitetssäkra den svenska arkitekturutbildningen”.27 Konstakademiens första 

resestipendier delades ut redan på 1750-talet, men det var inte förrän vid början av nästa sekel 

som stipendierna reglerades och först år 1849 utkom ett reglemente som bland annat 

villkorade att det enbart var Konstakademiens elever som kunde få stipendiet, att dessa skulle 

ha erhållit den Kungliga medaljen och ännu inte fyllt 35 år. Stipendiaterna skulle även skicka 

hem akvareller och teckningar som bevis på noggrant genomförda studier.28 

Resepensionärerna, som de ibland kallades, skulle om möjligt studera vid en erkänd akademi 

och vistas en längre tid i Rom och i olika delar av Italien, i övrigt fick de korsa Europa enligt 

egna resvägar.29 År 1879 utfärdades ett nytt reglemente som inte höll lika hårt på att studier 

skulle ske vid en akademi, utan studier för en framstående konstnär var tillräckligt. 

Fortfarande yrkade man dock på en längre period i Italien.30 Vid Konstakademiens 

byggnadsskola anordnades tävlingsämnen med inspiration från traditionen vid École des 

Beaux-Arts i Paris. Den som vann tävlingen erhöll den Kungliga medaljen och kunde därmed 

konkurrera om ett resestipendium som fördelades på tre år och ibland kunde förlängas. 31 

Endast en stipendiat kunde vara ute och resa åt gången varför flera fick vänta med sina 

                                                
24 West 2004, s. 38. 
25 Wahlberg 1977, s. 10. 
26 Lejdegård 2008, s. 29. 
27 Lejdegård 2008, s. 30. 
28 Schiller 1933, s. 14ff. 
29 Schiller 1933, s. 16f. 
30 Schiller 1933, s. 17. 
31 Lindahl 1986, s. 238. 



 12 

avresor tills vederbörande kom hem eller resa på egen hand och för egna pengar. Stipendiaten 

skulle följa de råd och rekommendationer som gavs av Konstakademiens sekreterare.32  

       Målet med studieresorna var att samla inspiration till framtida arbete i hemlandet. Det 

sattes stort värde i att studera byggnader och konstsamlingar in situ. Italien, konstens och 

kulturens hemland, ansågs vara det viktigaste resmålet. Där studerades antiken, renässansen 

och dess monument. I Paris kunde man studera vid École des Beaux-Arts, så som t.ex. Axel 

Nyström gjorde. Tradition, lärare och vänners råd bestämde hur man la upp resan och vilka 

platser som skulle besökas.33 Frågan var vilket resmål man först skulle resa till. Det rådde en 

allmän uppfattning att Paris skulle besökas först, för att man där kunde inhämta all nödvändig 

kunskap som behövdes för att ”ta till sig” de italienska monumenten och byggnaderna på rätt 

sätt.34 Detta innebar alltså att man mötte Italien via Frankrike, och att det sistnämnda landet 

stod för metodiken medan Italien var källan.35 Genom akademiska studier i Paris fick man en 

teoretisk grund och övade även upp ritförmågan. Vid École des Beaux-Arts var det vanligt 

med tävlingar, vilket ansågs nyttigt och lärorikt för arkitekturstudenten. Under studieresan 

fick man se och ta på många av de byggnader och monument som studerats hemma under 

föreläsningar och genom planschverk. Intrycken från platserna och monumenten skulle fästas 

på papper och pannå och stipendiaten förväntades på lämpligt sätt föra hem sina alster.36 

Resebrev samt provstycken från studier skulle minst en gång om året komma 

Konstakademiens sekreterare tillhanda.37 

      För de arkitekter som inte lyckades få det statliga resestipendiet fanns andra möjligheter. 

Vissa fick hjälp av donatorer, andra ordnade sin finansiering på egen hand. August ”Agi” 

Lindegren fick ekonomisk hjälp av sin far och kunde resa både till Tyskland, Frankrike och 

Italien. Fördelen för en sådan resenär var att han inte var beroende av Konstakademiens 

anvisningar och därför hade större frihet att studera det han helst ville. Lindegren var i kontakt 

med sina vänner Ferdinand Boberg och Isak Gustaf Clason liksom A.T. Gellerstedt för att få 

råd och rekommendationer före och under resan.38 

         För arkitekterna och konstnärerna handlade resorna utöver drömmar och äventyr om att 

lära sig mer, utvecklas och bearbeta det man tidigare inhämtat hemma i skolbänken, medan 

                                                
32 Bonds 1988, s. 4. 
33 Johansson 1993, s. 30. 
34 Lejdegård 2008, s. 31. 
35 Svenle 2009, s. 12. 
36 Lindahl 1986, s. 246. 
37 Bonds 1988, s. 4. 
38 Britt-Inger Johansson, I tidens stil – Arkitekten Agi Lindegrens liv och verk (diss), Raster (Stockholm 1997), s. 
57f. 
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det för de unga adelsmännen som sändes på en Grand Tour snarare handlade om en social 

markör.39  

 
Hur reste de?  

Många arkitektstudenter såg en studieresa utomlands som ett nödvändigt komplement till 

utbildningen. Studieresorna var årslånga och kostsamma, varför det var viktigt att förbereda 

sig noggrant. För stipendiaterna var naturligtvis Konstakademiens sekreterares råd och 

rekommendationer värdefulla, men kunde nog även ses begränsande. I samråd bestämdes 

vilka platser som skulle besökas. Resenärerna kunde även ta hjälp av guideböcker av olika 

slag, samt tidigare resenärers erfarenheter och råd. Guideboken Baedeker ansågs vara 

obligatorisk för alla resenärer. Isak Gustaf Clason hade bland annat läst Der Cicerone av 

Jakob Burckhardt.40 

       Med sig på resan hade de förutom pennor, akvarellfärger, ritblock och ritbord även ibland 

en s.k. chambre claire.41 Förutom dekoration och landskaps- och miljövyer skulle arkitekterna 

studera konstruktion och material, byggnadstekniska detaljer, etc.42 

       Bengt Levan beskriver i Drömmen om Italien olika resenärers erfarenheter och genom 

dessa får man en bild av hur resorna kunde gå till. Många färdades med vetturin, en slags hyrd 

vagn och kusk, ibland med privat häst och vagn, förmodligen med postdiligens men också 

med båt och någon gång på en åsnerygg (se bild 1 och bild 21).43  

 

                                                
39 Norlander 2004, s. 48. 
40 Johansson 1997, s. 58. 
41 Chambre claire, även kallad camera lucida, var ett optiskt instrument flitigt använt av tecknare och målare 
eftersom det projicerade ett motiv på ritpappret och man kunde lägga två bilder ovanpå varandra. (Källa: 
Nationalencyklopedin, sökord: “Camera lucida”). 
42 Johansson 1993, s. 30f. 
43 Bengt Levan, Drömmen om Italien, (diss), Natur och Kultur (Stockholm 1966), s. 84. 
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Järnvägar började anläggas vilket underlättade resorna och sammanförde Europa med vårt 

eget land. Det var vanligt att övernatta på värdshus, ibland kunde man hyra ett rum på en 

bondgård. Tullvisitationer kunde besvära liksom ett överliggande hot om rövare och andra 

skumma typer på vägen.44 Visumhandling måste visas upp vid gränsövergångar, 

valutatransaktioner kunde vara äventyrliga affärer. 

 
Varför just Pompeji? 

Den 24:e augusti 79 e.Kr. började vulkanen Vesuvius spotta ut lava, pimpsten och aska. 

Pompeji, inklusive de andra omkringliggande städerna, begravdes. Det var som om tiden 

plötsligt stannade upp och inte vaknade förrän under 1700-talet då bönder i trakten stötte på 

antika föremål under markytan och man förstod att man funnit den sedan länge försvunna 

staden. I kungariket Neapel regerade Karl av Bourbon (sedermera Karl III av Spanien) vid 

mitten av 1700-talet. De antika skatterna som plockades ur jorden var kunglig egendom och 

endast ett fåtal förunnat att åtnjuta. Delar av väggmålningar, skulpturer och andra föremål 

från både Pompeji och närliggande Herculaneum flyttades till kungens slott i Portici. De blev 

en del i kungens strävan efter internationell acceptans och ett sätt för honom att hävda sin 

ställning då han bjöd in den tidens resenärer: kungligheter, konstnärer och adelsmän.45 

                                                
44 Levan 1966, s. 84. 
45 Leander Touati 2004, s. 30ff. 

 Bild 1. Fotografi av ett av Clasons brev till Salin med en teckning av en 
häst och vagn. Riksarkivet. 
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     Upptäckten av Pompeji och närliggande Herculaneum ledde till ett förnyat intresse för 

antiken. Man fann här de verkliga spåren av ett förgånget Italien. Nyklassicismen blev à la 

mode och genom denna fantastiska skattgömma allmänt populär och utbredd. Inspiration 

hämtades bland ruinerna där man allra enklast kunde känna av och ta till sig det antika arvet.  

       Landskapet runtom vulkanen var mycket bördigt och det milda klimatet samt läget i 

Neapelbukten drog till sig grekiska kolonister redan på 700-talet f.Kr. Därför bär städerna 

som anlades av grekerna, Neapolis, Pompeji, Cumae, spår av av både grekisk 

stadsbyggnadskonst och kultur. Området beboddes i olika perioder av olika italiska folk, 

bland andra etruskerna. De italiska folken kom att ”själva absorberas av den grekiska 

kulturmiljön i städerna”.46 Det är därför det var den grekiska antiken snarare än den romerska 

som våra och de senaste 250 årens resenärer mötte och fortfarande möter i Pompeji. 

      Bengt Levan skriver att de svenska resenärerna sällan sökte ”reell kunskap om antikens 

historia” utan att de var nöjda med att få ”trampa klassisk mark”.47 För arkitekterna var det 

framför allt färgsättningen och det antika livets byggnader i staden som studerades. 

 

 

I början av 1800-talet hade utgrävningarna blivit mer seriösa och metodiska till skillnad från 

tidigare års planlöst skattsökande.48 Antikviteterna som förvarades i Portici flyttades till ett 

                                                
46 Furuhagen 2004, s. 9. 
47 Levan 1966, s. 134. 

Bild 2. Karta över Pompeji år 1843 ur Beschreibung der in Pompeji ausgegrabenen Gebäude 1843. Denna
karta visar hur mycket av Pompeji som var utgrävt då Scholander besökte staden. 
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nybyggt Nationalmuseum i Neapel, vilket gjorde föremål och konstverk tillgängliga för en 

bredare allmänhet.49 Större delar av Pompeji frilades och fler besökare fick tillgång till 

ruinstaden. De sporadiska utgrävningarna systematiserades och det var framför allt området 

kring teatrarna och Forum som frilades. Senare då man följde Via di Mercurio avtäcktes flera 

intressanta byggnader med rika väggdekorationer. Stadsmuren började grävas ut. Då 

Scholander vistades i Pompeji år 1843 och 1844 hade ungefär en fjärdedel av staden grävts 

fram (se bild 2), när Clason fyrtio år senare besökte samma plats var ungefär en tredjedel 

frilagd (se bild 3). 

 

 

 

 

 

Utgrävningarna av Pompeji har pågått i olika takt under de senare århundradena beroende på 

makthavare och deras intressen. Arkeologin som vetenskap grundlades genom utgrävningen 

och studiet av staden. Åren 1820-1830 var en synnerligen aktiv period med ungefär 

femhundra personer arbetande vid grävningarna. På 1860-talet då Italien hade enats 

förbättrades administrationen, utgrävnings- liksom restaurationsmetoderna.50 Guiseppe 

Fiorelli, som ledde arbetet efter enandet, delade in staden i nio regioner och varje region i 
                                                                                                                                                   
48 Levan 1966, s. 127. 
49 Furuhagen 2004, s. 29. 
50 Pompeiisites.org, History of the excavations, 
http://www.pompeiisites.org/Sezione.jsp?titolo=history%20of%20the%20excavation&idSezione=1769  

Bild 3. Karta över Pompeji ur Baedeker 1877. Kartan visar alltså ungefär hur mycket 
som var utgrävt då Clason besökte Pompeji. Hotel Sole där Clason bodde står skrivet i 
nederkanten. Observera att denna karta är ”upp- och nedvänd” i jämförelse med kartan 
ovan (bild 2). 
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kvarter, s.k. insulae.51 Viktiga upptäckter har även gjorts under 1900-talet, men stort fokus har 

lagts vid att underhålla det som redan grävts fram, förstå byggnaderna och bevara 

kontexterna. Med Vesuvius som granne finns ett ständigt överhängande hot om nya utbrott 

liksom jordbävningar.52  

 

 

 

 

ARKITEKTERNA  

 

I följande avsnitt presenteras F.W. Scholander och I.G. Clason. En kortfattad bakgrund och 

studiegång ges, samt redogörelser för deras studieresor i korthet liksom deras yrkesliv och 

viktiga verk. 

 

Fredrik Wilhelm Scholander 

 

 

 

 

 

 
                                                
51 Furuhagen 2004, s. 39. 
52 Furuhagen 2004, s. 49. 

Bild 4. Fotografi av F.W. Scholander ur 
Människor som jag känt: personliga minnen, 

utdrag ur bref och anteckningar. 
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Fredrik Wilhelm Scholander föddes i Stockholm år 1816.53 Han och de två yngre systrarna 

förlorade tidigt sin far och familjen flyttade efter några år till Strängnäs. Som ung pojke läste 

Scholander Iliaden och fick en första kontakt med antiken. Under barnaåren utvecklades hans 

fantasi genom att han läste och tecknade mycket.54  

        Morbrodern, arkitekten Axel Nyström, tog sig an ansvaret för sin systerson och påstod 

sig tidigt se hans konstnärliga talanger. Nyström yrkade på att Fredrik Wilhelm skulle utbilda 

sig till arkitekt varför den endast 15-årige unge mannen år 1831 skrevs in vid 

Konstakademien i Stockholm i den förberedande byggnadsskolan. Axel Nyström var 

dessutom vice professor vid Konstakademien och kunde därför passande nog ha systersonen 

under uppsikt. Scholander undervisades bland annat av professor Fredrik Blom, som i 

Scholanders egna skrifter beskrivs läsandes högt ur en fransk översättning av Palladio, 

eftersom professor Blom sade sig behöva öva på uttalet då han var Karl XIV Johans 

arkitekt.55 

         Då morbrodern tog över professorstiteln 1836 förbättrades kvaliteten på undervisningen 

enligt Scholander själv i hans något karikerande självbiografiska skrifter. Under somrarna 

praktiserade Scholander sina kunskaper som murarläring vid olika byggen runtom i 

Stockholm, medan vintermånaderna ägnades åt teoretiska studier vid Konstakademien, något 

som gav honom chans att umgås i olika typer av samhällskretsar.56 

 

Studieresan 

År 1841 erhöll Scholander Konstakademiens resestipendium på 500 riksdaler hamburger 

b:co, att delas ut under tre år.57 Nyström bestämde Scholanders resplan, vilken utgick från 

hans egen studieresa 1819-1825. Första anhalt var Paris för studier hos den franske arkitekten 

Hippolyte Lebas, därefter skulle Italien besökas. Redan på hösten 1841 avreste Scholander via 

Tyskland mot den franska huvudstaden. Hos Lebas stannade Scholander i två år och studierna 

gick till stor del ut på att utföra olika uppgifter som ofta var relativt realistiska. Eleverna 

skulle behärska antikens och renässansens formspråk som vid den här tiden fungerade som en 

stor inspirationskälla. I Paris uppmärksammade vännerna Scholanders konstnärliga begåvning 

                                                
53 Följande biografiska redogörelse är hämtad från Grandien 1979, s. 22ff, om inget annat anges. 
54 Nyblom 1899, s. 32ff. 
55

 Fredrik Wilhelm Scholander, F. W. Scholanders skrifter. Band II. Utgivna av Dr. John Böttinger, P.A. 
Nordstedt & Söners förlag (Stockholm 1882a), s. 297. 
56 Scholander 1882a, s. 267f.  
57 Den svenska inhemska valutan mättes i hamburger banko, en mätenhet för silver, från 1600-talet till 1873 då 
vi övergick till guldmyntfot, d.v.s. istället utgick från guld som värdemätare. Riksdaler (rdr) var ett svenskt mynt 
och ersattes 1873 av kronan. (Källa: Nationalencyklopedin, sökord: ”hamburger banko” och ”riksdaler”). 
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som framför allt gjorde sig synlig i skisser och akvareller, där fantasifulla historiska motiv i 

staden var vanliga. Hans vänner fann honom ”lite vild”, en originell nordbo med ett glatt 

kynne.58 Scholander fick flera vänner i Lebas ateljé så som arkitekterna Charles Garnier som 

är mest känd för att ha ritat Paris operahus, Théodore Ballu som ritade bl.a. Église de la 

Trinité i Paris, Eugène Demangeat som ritat Château de Cressé och Gustave Bourgerel som 

skrev boken Fragments d’architecture et de sculpture år 1863.59 

       Med just den sistnämnde Bourgerel begav sig Scholander söderut i slutet av sommaren 

1843. Resan började med diligens till Lyon och fortsatte i ångbåt på Rhône söderut till 

Provence.60 Från Nice reste de vidare till Genua. Efter ett första möte med den italienska 

renässansen i Genua gick färden med ångbåt till Neapel och vidare till Pompeji där 

Scholander vistades under omgångar i ett par månader.  

         Scholander reste runt i Italien och spenderade lång tid i Rom. Där mötte han många 

andra arkitekter och konstnärer från hela Europa. Han umgicks bland annat med de svenska 

konstnärerna Egron Lundgren, Carl Wahlbom och Gustaf Wilhelm Palm i den Skandinaviska 

föreningen i Rom (se bild 5).61 

 

                                                
58 Eugène Demangeat, Notice sur M. Scholander – architect suédois, ur Fredrik Wilhelm Scholanders arkiv i 
Kungliga biblioteket, s. 1. 
59 Fragments d’architecture et de sculpture är ett planschverk med detaljbilder av arkitektur och skulpturer från 
i första hand Grekland, Italien och Frankrike. I Konstfacks bibliotek finns ett exemplar av denna bok som tillhört 
F.W. Scholander och som donerats till Tekniska högskolan av sonen Sven år 1912. 
60 Nyblom 1899. s. 77. 
61 Det Konglige Bibliotek: kb.dk, http://primo-
17.kb.dk:1701/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=KBB0100
0009076&indx=1&recIds=KBB01000009076&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMod
e=full&frbrVersion=&dscnt=1&scp.scps=scope%3A%28KGL_BILLEDER%29%2Cscope%3A%28billed_skan
%29&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1336651139049&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl%281UISt
artWith0%29=contains&vl%28513456618UI1%29=all_items&vl%28freeText0%29=scholander&vid=KGL&vl
%28468199667UI0%29=any 
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Han fick stipendiet förlängt, men då morbrodern drog in honom i planerna kring 

Nationalmuseum för att utveckla ett förslag till det nya museet, återvände han till Sverige år 

1846 efter fem års spännande studier i utlandet. 

 
Tillbaka i Sverige 

År 1848 efterträdde F.W. Scholander sin morbror Axel Nyström på posten som professor vid 

byggnadsskolan och kunde då sätta sin prägel på undervisningen. Han innehade professuren 

till sin död 1881.62 Scholander var starkt påverkad av sina akademistudier och sina intryck 

från studieresan. Särskilt bar han Italien i minnet och uppfattade det som konstens och 

skönhetens hemland. Hans studieresa hade uppenbarligen satt djupa spår och han bar med sig 

minnen från resan livet igenom.  

      Scholander var en mångsysslare; arkitekt, målare, kompositör, lutspelare, deklamatör, 

vissångare, poet och lärare förstås.63 Vid läsning om Scholander får man en bild av en man 

                                                
62 Lindahl 1986, s. 226. 
63 Lindahl 1986, s. 223. 

Bild 5. Fotografi av konstnärerna vid Skandinaviska föreningen i Rom, år 1845, tagen av fransmannen 
Philibert Perraud. Scholander syns stående i mitten med en hand på sin väst. Med på bilden finns även 
de svenska målarna Egron Lundgren, Carl Wahlbom, Magnus Stäck, Gustaf Wilhelm Palm samt några 
danska målare. Det Konglige Bibliotek. 
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som aldrig var sysslolös. Carl Rupert Nybloms minnesteckning av Scholander visar upp ett 

porträtt av en man som ger ett imponerande intryck genom allt han företog sig, hans många 

intressen, den konstnärliga fallenheten, språkbegåvningen. Scholanders språkkunskaper ledde 

inte sällan till att han fick agera tolk, framför allt under studieresan.64 Nyblom jämför honom 

med de italienska 1400-talskonstnärerna och med de svenska Vasakungarna.65 Han kallar 

Scholander för en renässansman som hade tack vare 

 
sin färdighet i teckning, förenad med lusten att observera och finna det karakteristiska i form 
och företeelse på de mest skilda håll […] så att säga, hela konstens rymd öppen för sig, ej blott 
att studera, utan äfven att skapa i – och vi känna redan huru den tog sig sitt säregna, 
Scholanderska uttryck dels i studier från främmande land, dels i de fria fantasilekar, som 
illustrations- och dekorationskonsten så småningom öppnade för hans ifriga, mångfrestande 
sinne.66 

 

Genom Nybloms iakttagelser av Scholander förstärks intrycket av honom som en ständigt 

utövande kreativ person. 

        Scholander lär själv ha sagt att han ansåg sig ämnad till målare, men att det varit yttre 

förhållanden som gjorde att han istället blev arkitekt. Hans mest genomarbetade konstverk är 

nog ändå de inom arkitekturen.67 Bland Scholanders viktigare verk bör synagogan i 

Stockholm nämnas. Även Katedralskolan i Uppsala, Ulriksdals slottskapell liksom 

restaureringar i Kungliga slottet och Drottningholms slott hör till hans mer kända arbeten. 

Trots att han till slut inte fick uppdraget att rita Nationalmuseum, det gick i stället till tysken 

Friedrich August Stüler, nådde Scholander stora framgångar i sitt liv och satte stor prägel på 

den svenska arkitekturen under 1800-talet. 

 

 

 

 

 

 

Isak Gustaf Clason 

 

                                                
64 Pihl Atmer 2010, s. 159. 
65 Nyblom 1899, s. 10. 
66 Nyblom 1899, s. 71f. 
67 Nyblom 1899, s. 17. 
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År 1856 föddes Isak Gustaf Clason i Rottneby utanför Falun.68 Han var den fjärde Isak Gustaf 

i ordningen och var yngsta barnet till övermasmästaren Isak Gustaf Clason och hans fru 

Charlotte. I flera generationer hade familjen drivit Furudals järnbruk. Redan som liten sägs 

Isak Gustaf ha undervisat de andra barnen. Familjen flyttade till Stockholm och efter 

studentexamen började Clason studera maskinteknik vid Teknologiska institutet, vilket föll 

sig naturligt i en familj med stor bergsmannatradition. Förutom Clasons begåvning inom 

matematik och naturvetenskap såg man tidigt att han även hade ett konstnärligt sinne. Det 

förstår man inte minst om man tittar i hans anteckningsböcker från studietiden som är fulla av 

skisser av klasskamrater, lärare men också arkitekturdetaljer. Möjligen var det därför Clason 

fortsatte att studera vid arkitekturlinjen då han var färdig med sin ingenjörsexamen. Större 

delen av arkitekturutbildningen hade då flyttat till Kungliga Tekniska högskolan som 

Teknologiska institutet hade bytt namn till, medan den övre klassen fanns kvar på 

Konstakademien.  

        Clasons första lärare vid utbildningen var A.T. Gellerstedt, som enligt Clason själv fick 

honom att öppna ögonen för den svenska arkitekturens särprägel. Efter studierna vid Tekniska 

högskolan övergick Clason år 1879 till Konstakademien för sina avslutande studier. Här 

undervisades Clason av F.W. Scholander. Clason hade under den maskintekniska 

utbildningen haft Scholanders son Erik som klasskamrat och möjligen var det på den vägen 

                                                
68 Den översiktliga beskrivningen av Clasons liv och verk är om inget annat anges hämtat från Edestrands och 
Lundbergs biografi Isak Gustaf Clason, 1968. 

Bild 6. Fotografi av I.G. Clason ur Byggmästaren 

1930. 
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som Fredrik Wilhelm Scholander fått upp ögonen för Clasons konstnärliga sinne och 

förmedlat sitt intresse hos Clasons far att sonen skulle överväga arkitektyrket. År 1881, 

samma år som Scholander gick bort, erhöll Clason den Kungliga medaljen för prisämnet ”en 

regeringsbyggnad”. Clasons avresa fick vänta eftersom tidigare års resestipendium innehades 

av Ludvig Petterson och han inte hade kommit hem. Under tiden arbetade Clason vid 

Överintendentsämbetet och startade tillsammans med vännen Kasper Salin ett eget kontor. 

 

Studieresan 

Den 28 mars 1883 begav sig Isak Gustaf Clason söderut. Han hade inte tålamod att invänta 

resestipendiet utan reste raka vägen till Spanien. Efter några månaders rundresa i Spanien 

begav han sig till Italien där han fick besked om att han äntligen fått resestipendiet. Enligt 

reglementet erhöll Clason 3000 kronor att fördelas under tre år.69 Enligt samma stadgar skulle 

stipendiaten ”uppehålla sig i Italien en längre tid”, men annars fanns inga geografiska 

restriktioner.70 I stället fick Clason individuella anvisningar av Konstakademiens sekreterare, 

A.T. Gellerstedt. Gellerstedt förespråkade värdet av att studera den moderna arkitekturen 

varifrån man kunde hämta nyttig kunskap inför utvecklingen av den samtida arkitekturen i 

Sverige. Detta skilde sig från Scholanders studieresa som inte hade haft dessa krav på studium 

av den moderna byggnadsverksamheten. Samtidigt framhöll Gellerstedt även studier av de 

historiska, klassiska orterna. Konstakademien rådde Clason att slå sig ner 2-3 månader i 

Pompeji men även i Rom för antikstudier.71  

      Under sin resa brevväxlade Clason med Kasper Salin bland annat för att kunna 

upprätthålla kontakten med arbetet vid kontoret i Stockholm, men lika mycket för att 

förmedla arkitektoniska betraktelser. Han gjorde ofta jämförelser med förhållandena hemma 

och förespråkade gång på gång användandet av äkta material.  

       På resan mötte Clason många andra arkitekter, inte bara svenskar som Ferdinand Boberg, 

Gustaf Wickman, Aron Johansson och Agi Lindegren, utan även exempelvis den danske 

arkitekten Heinrich Wenck. Han umgicks med målare som Oscar Björck och Julius Kronberg, 

liksom med Scholanders son Sven Scholander som var vissångare (se bild 7).72  

 

                                                
69 Enligt tidigare not 57 är alltså krona den myntenhet som används i Sverige sedan 1873, till skillnad från 
tidigare riksdaler som användes då Scholander erhöll sitt resestipendium. 
70 Johansson 1993, s. 31. 
71 Johansson 1993, s. 35. 
72 Unge Sörling 2010, s. 19. 
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Clason reste genom Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland och avslutade sin resa 1886 då 

han kom hem för att övervaka att byggandet av Bünsowska huset på Strandvägen i Stockholm 

fortgick enligt hans planer. Clason fann stor inspiration under sin studieresa och studerade 

intresserat konstruktion och dekoration, material och detaljer.73  

 

Tillbaka i Sverige 

Clason valdes till professor i arkitektur vid Tekniska högskolan år 1890. I sin undervisning 

förespråkade han sanning i form och material och försökte ersätta puts och andra 

imitationsmaterial med tegel och natursten. För Clason var planlösningsfrågorna det 

viktigaste att lösa och resultatet skulle speglas i fasadens uttryck, varför han tog avstånd från 

den tidigare fönstersymmetritraditionen. Till Clasons främsta verk hör Nordiska museet, 

Bünsowska huset, Thavenius hus, Hallwylska palatset, Östermalms saluhall, 

Rosenborgshuset, Timmermansorden, Adelsnäs slott, Lejondals slott, m.fl. 

                                                
73 Unge Sörling 2010, s. 10. 

Bild 7. Fotografi taget i Venedig 1885. I.G. Clason sittande bland sina vänner på nedre raden 
till vänster. På bilden ser vi bl.a. Sven Scholander med lutan, Gustaf Wickman, Oscar 
Björck, Aron Johansson samt Heinrich Wenck. Privat ägo. 
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      Han arbetade även vid Överintendentsämbetet under många år och blev vice preses vid 

Konstakademien 1902 och sedan preses 1918.74 

 

 

 

 

ARKITEKTERNAS UPPLEVELSER AV POMPEJI 

 

Genom brev, dagboksanteckningar, akvareller och teckningar kan arkitekternas upplevelser 

och intryck av Pompeji återges. Man ser vad de studerade, vilka motiv de avbildade och vilka 

tekniker de använde.   

 

Efterlämnat material 

Det finns ett stort antal brev sparade från Scholanders och Clasons resor. Clasons brevväxling 

med sin kompanjon Kasper Salin verkar ha ersatt traditionella dagboksanteckningar, vilket 

han bekräftar i sitt första brev från Madrid: 

Du får ursäkta att jag språkar en hel mängd goja, om saker som måhända inte intresserar eller 
kanske snarare blifvit något för torrt framställda; men jag tror att jag kommer att begagna detta 
sätt att föra dagbok. Och vore jag dig derför serdeles tacksam om du ville bevara brefen så att 
jag i en framtid må ännu en gång kunna upplefva minnet af de friska intrycken.75 
 

I breven avhandlas hans intryck och tankar kring vardagliga bestyr liksom arkitektoniska 

iakttagelser. Clason för även en del anteckningar i små numrerade anteckningsböcker, i dessa 

återfinns mängder av skisser och ibland rent klotter. Övrigt material i den rika samlingen av 

akvareller och blyertsteckningar finns att se i Konstakademiens arkiv. När Clason befann sig i 

Assisi i Italien förklarade han i ett brev till Salin att han ritade och skrev helst i en liten 

skissbok och att han försökte ”få det att se djefligt ut så ingen an’ än jag begriper det. En och 

annan gång kryper dock faen i fingrarna och kuggar en att onödigtvis kokettera med fina 

ritning som ta onödig tid.”76 

                                                
74 Preses betyder ordförande vid en akademi, i det här fallet Konstakademien. (Källa: Nationalencyklopedien, 
sökord: ”preses”). 
75 Isak Gustaf Clason, Brev till Kasper Salin, ur I.G. Clasons samling, Riksarkivet, (KS 1) Madrid 5 april 1883. 
76 Clason, Brev till Kasper Salin (KS 25) Assisi 1 augusti 1884. Riksarkivet. 
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       Scholander förde också dagbok, men den enda som finns kvar är Den italienska resan.77 

Hans tid i Paris verkar han ha ansett varit alltför privat för att sparas, varför denna del är 

utriven. Angående dagboksanteckningar från resan skriver Scholander att ”man låter tankarna 

falla på pappret, innan de äro mogna” och fortsätter ”man är i farten och skriver lätt hvad man 

ej bestämdt tänker; sedan komma obekanta och läsa för att bedöma, och de döma bokstafven 

utan att känna hjärtat, som kände, och blicken, som uppfattade, och de säga: hur kan man 

tycka så dumt, hur kan man se så skeft?”78 Möjligen är det med utgångspunkt i detta 

resonemang som Scholander inte har fört så mycket resenoteringar men också varför 

eventuella anteckningar kastats. Att just Den italienska resan finns bevarad blir i detta 

sammanhang mycket lyckosamt. Den stora samlingen akvareller och teckningar belyser hans 

intresseområden och motivval. 

 

Fredrik Wilhelm Scholander i Pompeji 

Scholander befann sig i Pompeji under två perioder under sin studieresa. Han anlände i slutet 

av september år 1843 och stannade i ungefär en månad. Han återvände i juli 1844. 

 

Scholanders första intryck 

Scholander och hans franske arkitektvän Bourgerel hade rest genom södra Frankrike, och 

vidare till Genua. Den 25 september 1843 for de med ångbåt mot Neapel. ”Le pauvre 

Scholander”, stackars Scholander, led av det dåliga vädret ombord på fartyget och var inte 

riktigt i form när de anlände. Han utbrister: ”Se Neapel och sedan dö säger Billmark i 

annonsen till sin pittoreska resa; jag ropar: först dö och sedan se Neapel! Den förbannade 

sjösjukan! Hvarken af Livorno eller Civita Vecchia har jag någonting sett för mitt eländes 

skull.”79  

 

                                                
77 Fredrik Wilhelm Scholander, Den italienska resan. ur Fredrik Wilhelm Scholanders arkiv i Kungliga 
biblioteket. 
78 Nyblom 1899, s. 55. 
79 Scholander, Den italienska resan, Neapel 28 september 1843. Kungliga biblioteket. 
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I Neapel mötte de den franske arkitekten Théodore Ballu som Scholander kände sedan tiden i 

Paris och historiemålaren Pierre-Nicolas Brisset och besökte staden i deras sällskap.80 Två 

dagar senare är Scholander i Pompeji och beskriver hur de tagit det nymodiga tåget från 

Neapel och i ett ”huj” var de framme. 

Här som i många andra förhållanden måste vana vara med i spelet för att rätt förstå och uppfatta 
hvad man ser. Första intrycket af Pompej är snarare plattande än lyftande; man ser en mängd 
halfva kolonner, smutsiga halft utplånade målningar, och qvarhåller just ingenting, ty den ena 
spiken slår ut den andra.81  
 

Scholanders första intryck av Pompeji vittnar om ett uppmärksamt öga. Efter några dagars 

boende i en locanda i Annunziata strax väster om Pompeji som var mer än angenämt, inhyses 

Scholander och hans reskamrat i en bondgård närmare Pompeji. Han beskriver mannen i 

huset, Domenico, som en hederlig man med en ofantlig näsa.82 

    Under resan söderut hade Scholander mött antiken i exempelvis teatrarna i Orange, Nîmes 

och Arles i Sydfrankrike, men det var i Pompeji som han gjorde det första avgörande mötet 

och i synnerhet med den färgade antiken.83  

Så fattigt och underligt Pompej ser ut i första ögonblicket, lika så rikt och intressant blifver det 
när där börjar blifva en liten smula hemmastadd, och du fråga: ’hvad är här att göra’? som man 
framställer vid första anblicken, förundras snart till: ’hvarmed skall jag börja och huru skall jag 
hinna göra allt hvad som förtjenar uppmärksamhet här.’84  
 

                                                
80 Nyblom 1899, s. 85. 
81 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 30 september 1843. Kungliga biblioteket. 
82 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 3 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 
83 Grandien 1979, s. 34. 
84 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 3 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 

Bild 8. Vesuvius sett från Neapelbukten. Akvarell av Scholander. Nationalmuseum. 
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Scholander verkade inse att hans första intryck snabbt skulle komma att omvärderas. Han 

tycks stå hungrig inför ett fulldukat bord av läckerheter, men kommenterar hur ledsamt det är 

och hur illa åtgångna vissa väggmålningar har blivit då de blivit avtäckta. I somliga rum där 

det ännu fanns viss fukt kvar från jorden var de förvånansvärt friska och färggranna, men i 

övrigt var de flesta blekta av sol och regn. Han oroas av att ”om ett par år syns ej mera hvad 

där har varit”.85 Han anar inte hur rätt han skulle få. 

       Till skillnad från Rom och de antika lämningarna i kejsarnas stad blir resenärerna 

medvetna om vardagslivet genom besök i Pompeji.86
 ”Man talar alltid om att allt är så smått i 

Pompej, och det kan vara sant i jemförelse med hvad Romarna gjort i Rom, men i 

boningshusen tyckes mig råda ett högst behagligt lagom.”87 Kanske tyckte Scholander att 

bostäderna representerade något mer lågmält och på utsidan blygsamt men interiört skapades 

stämning och ett färgstarkt uttryck.  

       Scholander intresserade sig för konstruktion men tyckte inte att stadens invånare lagt ner 

någon större omsorg på sitt husbyggande.88 Vad gäller material kommenterar han kolonnerna 

gjorda av vulkanisk tuff och beklädda antingen med stuck eller av marmor som ett fåtal vid 

Forum. Bostadshusens murar noterar han är uppmurade av tegel eller sandsten. Av taken finns 

endast ett fåtal bevarade. De berömda väggmålningarna anser han vara av varierande kvalitet 

och han irriterar sig på att man skurit ner delar av väggmålningarna och flyttat dem till 

Neapels nya museum. Han påpekar visserligen att det må vara förnuftigt, men han tycker inte 

om hålen som efterlämnats.89 

 

Praktiska notiser 

Första gången Scholander och Bourgerel besöker Pompeji bor de alltså i en locanda, ett slags 

värdshus, söder om utgrävningsområdet (se bild 9).90 

 

                                                
85 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 3 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 
86 Levan 1966, s. 145. 
87 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 3 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 
88 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 3 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 
89 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 3 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 
90 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 12 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 
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Mellan deras boende och Pompeji låg några vägar, ett bomullsfält och ett fält med majs, 

fikonträd och körsbärsträd.91 Där får de husrum och mat och betalar 7 carliner i veckan.92 När 

Scholander återvänder året därpå hyr han ett rum med terrass norr om staden och det medför 

stora fördelar genom sitt läge men också att han slipper passera vakten när han tar vägen 

genom Porta di Capua.93 

      Man behöver tillstånd från både inrikesministern och hos direktören för grävningarna för 

att få göra ritningar i Pompeji och regelverket är strängt.94 För några penningar verkar dock 

några av paragraferna kunna upphävas hos de lokala vakterna på området, eftersom 

Scholander och de andra arkitekterna stod på god fot med dessa.95 

      Förutom arkitektoniska studier av byggnader, ingående studium av dekorationer och 

detaljer gjorde Scholander även fantasifulla, teatrala scener i romantisk anda, varav en från 

Pompeji återfinns i Nationalmuseums arkiv. Den föreställer en man iklädd 1800-talskläder 

som slagit sig ned på en trappa vid ruinerna. En annan akvarell, som är i privat ägo, föreställer 

ett par personer dansandes vid Pompejis ruiner (se bild 10). Denna typ av teatrala 

arkitekturscener uppskattades högt hemma i Sverige och de såldes bland annat på 

                                                
91 Gustave Bourgerel, Notes relatives à un voyage en Italie, ur Fredrik Wilhelm Scholanders arkiv i Kungliga 
biblioteket. 
92 I napolitanska kungariket var valutan napolitansk piastra med myntenheten ducat, där en ducat var värd 10 
carlino, vilket förmodligen är det Scholander syfter på med ”carliner”. Enligt Blewitt Octavian, Handbook for 

travellers in southern Italy, s. 90f. 
93 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 12 juli 1844. Kungliga biblioteket. 
94 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 3 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 
95 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 12 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 

Bild 9. ”Locandan i Pompej och dess älskvärda värdinna”. 
Blyertsteckning av Scholander. Nationalmuseum. 
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Konstföreningens auktioner och kunde på så sätt hjälpa till att dryga ut resekassan för 

Scholander.96 

 

 

 

 

En dag i Pompeji 

Scholander redogör för en typisk dag i Pompeji vilket ger en bra inblick i hans arbete under 

vistelsen. Han skriver att ”här lefva vi och arbeta som funnes i verlden intet annat än det kära 

Pompej. Den ena dagen är fullkomligt lik den andra och det enda som ändrar sig är 

ritningarne vi hafva under händer och ögon.”97 Hur såg då dessa dagar ut? Han beskriver hur 

han brukar vakna vid 5- eller 6-tiden på morgonen och att han då väcker sin vän Bourgerel 

som han delar säng med. De gör sig i ordning och äter lite rester från middagen dagen innan 

och vandrar sedan de tre eller fyra stenkasten till Pompeji. Morgonen är sval och det råder ett 

lugn på landsvägen. De kommer in på området via ingången vid Campo dei Soldati, fyller på 

sina vattenflaskor vid en källa och går sedan uppför den stora trappan, över Forum Triangular, 

via Strada del Teatro till stora Forum och stannar vid baden.  

 

                                                
96 Grandien 1979, s. 36. 
97 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 12 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 

Bild 10. Akvarell av Scholander föreställande ett dansande 
par och musikanter vid Pompejis ruiner. Privat ägo. 
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Där möter de ciceronen Pascarello som vaktar arkitekternas ritsaker nattetid och som ibland 

kan hjälpa dem att upphäva någon paragraf i reglementet eller tillhandahålla en stege. För 

hjälp med uppmätningar kallar man istället på Angelo, en gubbe med vaxdukshatt, som har 

trettio års erfarenhet av att hålla i måttbandet. Scholander beskriver hur han oftast är ensam 

och kan arbeta i lugn och ro utan att störas, utom i de mer kända privathusen som Casa di 

Castore e Polluce eller Casa del Poeta Tragico där det finns fler besökare. Då händer det att 

han inte får vara i fred och han utbrister att ”Neapolitanerna äro i synnerhet oförskämda att 

hänga näsan öfver den ritandes axel”.98 Vid lunchtid steker solen och det är mer liv och 

rörelse än på morgonen när de vandrar tillbaka till bondgården för att bli serverade köttsoppa 

eller ”maccaroni” och ägg, lite frukt och vin. När Bourgerels pipa är stoppad återvänder de till 

sina studier.  

                                                
98 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 12 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 

Bild 11. ”Campo dei Soldati, Pompeja”. Akvarell av Scholander. 
Är det möjligen den källa som Scholander nämner där han fyller 
på sin vattenflaska som är avbildad? Nationalmuseum. 
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Klockan är nära 1 och hettan stark. De rika färgerna som om morgonen fägna ögat hafva 
försvunnit under ett tjockt lager af damm som åter bortskakas af nattvindarne och sköljes af 
morgondaggen. De undersköna lointainerna hafva ej såsom vid dagens början och vid dess slut 
en teint af purpur eller guld, utan se ut brända och trötta.99 

 
Scholander är medveten om hur ljuset förändras under dagen och kanske påverkade det hans 

sätt att måla och framställa färger. Han fortsätter sin redogörelse för dagen med att poängtera 

hur snabbt skymningen faller och hur man får skynda sig hem innan det är fullkomligt 

nattsvart eftersom det inte finns någon belysning. Efter att middagen intagits fortsätter arbetet 

med ritningarna om de har tillgång till vaxljus, annars väntar välbehövd vila som ofta störs av 

Bourgerels oerhörda snarkningar eller Scholanders återkommande mardrömmar.100 

        Scholanders beskrivning av en dag i Pompeji är mycket målande och stundtals 

humoristisk, men framför allt ger den en större förståelse för hur livet tedde sig för 

arkitekterna under vistelsen i Pompeji. Han ger också en mycket detaljrik beskrivning av hur 

Bourgerel, bonden Domenico och Scholander själv bestiger Vesuvius en natt. Denna 

berättelse ger ytterligare bevis på Scholanders förmåga att skapa målande bilder inte bara med 

en pensel utan lika väl med en penna. 

 

Scholanders intresse för den antika staden 

I Pompejis gatunät finns intimitet och småskalighet och man har ibland svårt att föreställa sig 

den som en levande stad. Scholander ser hur Pompeji har drag av en småstad genom 

monumenten som han säger att trots att de är vackra är av mindre betydelse.101 Han föreställer 

sig livet i staden med religiösa riter, offerceremonier och relationen till döden. Han beskriver 

teaterlivet och baden med sina varma och kalla bassänger. När Scholander besökte Pompeji 

hade endast termerna vid Forum grävts ut och han påpekar att forskarna vid den här tiden 

beräknade att tre fjärdedelar av staden var outgrävda och att det därför kunde ha funnits fler 

badanläggningar i staden. Scholander avvisade denna teori då han förmodade att de mer 

monumentala byggnaderna i en småstad skulle ligga koncentrerade kring Forum. Senare 

grävningar har visat att det fanns ytterligare två stora badanläggningar.  

       Scholander beskriver hur utgrävningarna av staden framskrider i långsam takt. 

Stadsmurarna har i sin helhet frilagts och en gata som går tvärs genom staden har röjts. 

Anledningen till att det går långsamt är att det tycks som att de intressantaste delarna av 

                                                
99 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 12 oktober 1843. Kungliga biblioteket. Med lointain avser 
Scholander förmodligen ”landskapet i fjärran”. 
100 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 12 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 
101 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 12 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 
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staden finns i de partier som redan frilagts och att man är medvetna om att det nya som grävs 

fram kommer att blekna och kanske förstöras. Han nämner Vesuvius utbrott några år tidigare, 

år 1839, då staden åter begravdes i en fot högt lager av aska och förutspår att om ett kraftigare 

utbrott en dag skulle hända är det troligt att man inte skulle gräva ut staden på nytt.102 

     Om han finner monumentalbyggnaderna småskaliga så imponeras han desto mer av 

privathusen. Han kallar dem vackra och tycker att det finns en elegans i de arkitektoniska 

förhållandena och orneringarna. Han beskriver den plan som de allra flesta romerska husen 

följde med korrekta latinska benämningar vilket tyder på att han hade kunskaper i ämnet.103 

Scholander tycker också att de trevliga husen inbjuder till reflektioner kring hur man levde 

och vilka vanor de hade under antiken. Han skriver att man inte får bli alltför förtrollad av 

deras vardagsliv för då kan man bli kvar i Pompeji och åren kommer att passera fort.104 Han 

tycker därför att det bästa vore att få en överblick och därefter skynda sig bort från staden. 

Valet faller bland annat på att göra en översiktsplan över Forum med dess monument som han 

tycker är lättigenkännliga. Scholander skriver detta då han åter befinner sig i Pompeji under 

sommaren 1844 efter att ha spenderat vintern i Rom där man får ”leka blindbock mellan 

ruinerna”.105 

       Han återkommer till de stora bostadshusen och deras planlösningar. Han beskriver vidare 

hur de olika rummen var sammankopplade och vilka funktioner de hade. Exempelvis nämner 

han hur köket stod i förbindelse med gårdarna och att i en stor damm i det öppna 

gårdsrummet förvarades fisk. 

    Scholander intresserar sig även för gatorna och dess beläggning som består av stora 

oregelbundna lavastenar. Trottoarer på båda sidor om gatan skulle skydda fotgängarna från 

smuts, liksom de stora mittstenar som fungerade som övergångsställen. Han drar slutsatsen att 

vagnar av olika slag måste ha haft samma hjulbredd då man ser nednötta spår från hjulen 

överallt.106 

 

 

 

 

                                                
102 Fredrik Wilhelm Scholander, ”N. 33, Noter till restaurationen af et Pompejanskt Boningshus” ur Akademiens 

protokoll och handlingar 1845, Konstakademien. 
103 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 12 oktober 1843. Kungliga biblioteket. 
104 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 12 juli 1844. Kungliga biblioteket. 
105 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 12 juli 1844. Kungliga biblioteket. 
106 Scholander, Den italienska resan, Pompeji 12 juli 1844. Kungliga biblioteket. 
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Rekonstruktion av Casa dei Capitelli Colorati 

Kanske är det Scholanders inlevelse i det romerska livet och hans intresse för både 

konstruktion och material som gör att han väljer att göra en rekonstruktion av ett privathus, 

Casa dei Capitelli Colorati.107  

 

  

I Konstakademiens protokoll och handlingar från 1845 står 

det att ”till Akademien hade från dep. pensionär konduktorn F.W.Scholander ankommit 

åtskilliga af honom i Rom förfärdigade studier och ritningar, hvaribland en större restauration 

af ett antikt boningshus i Pompeja med tillhörande beskrifvning.” Av materialet på 

Nationalmuseum återfinns bland annat planer till byggnaden, en rekonstruktion av planen, en 

rekonstruktion av fasaden mot gatan, två väggmålningar, en blyertsteckning av portiken kring 

trädgården och en bild av brunnen och en bordsfot samt möjligen en rekonstruktion av en 

väggmålning (se bl.a. bilderna 12, 13 och 14). Till Konstakademien ankom alltså dessa samt 

en beskrivning av rekonstruktionen. Han börjar med att beskriva etruskerna och hur deras 

bostäder stod modell även senare hos romarna. På grund av olika sorters terräng blev planerna 

olika, men de följer ändå samma modell. Scholander skriver att man finner många sådana 

exempel i Pompeji och förklarar sitt val av Casa dei Capitelli Colorati: ”ett af de 

                                                
107 Casa dei Capitelli Colorati ligger i Regio VII:4: 31/51, enligt det vedertagna sättet att dela in Pompeji i 
regioner och kvarter. 

Bild 12. ”Pompeja, Casa di Capitelli 
Colorati, 1/10 af Exc.” Akvarell av 
Scholander. Nationalmuseum. 

i Bild 13. ”Pompeja, Restauration af Casa di Capitelli Colorati, 1/100 af 
Exc.” Akvarell av Scholander. Nationalmuseum. 
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fullständigaste är det hvaraf restaurationen härmed Kongl Akademien för de Fria Konsterne 

ödmjukeligen förevisas.”108  

 

 

 

 

 

Han beskriver hur fokus låg på trevnaden i bostadshusen, varför man inte lade så stor omsorg 

i fasaderna. I dessa fasader mot gatan hade man ofta salubodar, vilkas öppningar syns i 

Scholanders rekonstruktion av fasaden (se bild 13). Han redogör även ingående för 

planlösningen och för de inre utsmyckningarna. Han tycker att ornamenten ”urartade” under 

de sista åren då man med hjälp av stuck omvandlade vackra joniska pelargångar till ”ett slags 

corinthiska missfoster”.109 

      Casa dei Capitelli Colorati grävdes ut år 1822, 1832 och 1846.110 Alltså hade delar av 

huset inte ännu grävts ut då Scholander gjorde sin rekonstruktion.  

                                                
108 Scholander, ”N. 33, Noter till restaurationen af et Pompejanskt Boningshus”. Konstakademien. 
109 Scholander, ”N. 33, Noter till restaurationen af et Pompejanskt Boningshus”. Konstakademien. 
110 Pompeiinpictures.com: http://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R7/7%2004%2031.htm  

Bild 14. Plan av Casa dei Capitelli Colorati. Akvarell 
och blyerts av Scholander. Nationalmuseum. 
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Isak Gustaf Clason i Pompeji 

Fyrtio år efter Scholanders besök i Pompeji anlände Clason dit. Han reste med båt från 

Sicilien i slutet av mars år 1884 och stannade i en och en halv månad innan han for vidare till 

Neapel. 

 

Clasons intryck av Pompeji 

Clason hade varit på resande fot i knappt ett år då han kom till Pompeji. Han hade spenderat 

sina första månader i Spanien där han, liksom det fåtal andra svenska arkitekter som besökte 

landet, blev mycket inspirerad. Han tog tåget längs kusten från Barcelona hela vägen till 

Messinasundet där han tog båt över till Sicilien. Därefter vände han norrut och stannade i 

Pompeji för antikstudier.111 

 

 

   

 

I likhet med vad Scholander kände inför Pompeji tycks Clason ha haft samma överväldigade 

känslor. ”När man först kommer ut står man som den hungrige inför ett med allehanda 

läckerheter öfverlastadt bord. Man vet ej hvar man ska börja och hur mycket man kan våga 

sig på af hvar sak.”112 Detta skriver han till A.T. Gellerstedt då han anlänt till Pompeji och 

samtidigt mottagit Konstakademiens föreskrifter och Gellerstedts råd om att han skulle ägna 

”största uppmärksamheten åt detaljen, så i form som färg” och ”att för studium af antiken 

                                                
111 Unge Sörling 2010, s. 15. 
112 Isak Gustaf Clason, brev till Akademien, Pompeji 27 april 1884, Konstakademien. 

Bild 15. ”Landskap från närheten af Pompei, 24/3 84”. Bläckteckning av 
Clason. Konstakademien. 
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tillbringa två à tre månader i Pompeji/Neapel och minst lika lång tid i Rom”.113 I övrigt skulle 

han spendera tid i norra Italien för att studera medeltid och renässans, samt noggrant följa den 

moderna byggnadsverksamheten. Han är tacksam för råden och påpekar att han hade fruktat 

Konstakademiens föreskrifter, men att då han mottagit dem snarare ser dem som ett stöd och 

just i linje med vad han själv hade planerat för sina studier. ”Hvad som gladde mig särskilt 

och som jag antagligen har Eder personligen att tacka för är medgifvandet af de 2 å 3 

månaderna åt antiken i Pompeji och Neapel” skriver han till A.T. Gellerstedt i tacksamhet.114 

”Man hemtar här visserligen inga för vårt behof direkt användbara arkitekturmaterial […] 

men sakerna här utandas alltså okonstlat naturligt behag och lefnadsfrisk fantasi att det måste 

verka välgörande på ens uppfostran.”115 Clason förklarar sitt intresse för den pompejanska 

arkitekturen och konsten och verkar inse dess begränsade användningsområden för en 1800-

talets arkitekturstuderande. 

       Gellerstedt passade på att skicka med några egna kommentarer till Konstakademiens 

föreskrifter och poängterar där studiet av den moderna arkitekturen och detta ”är ej rådligt att 

försaka ens för de mest frestande lockelser från den gamla konstens sida”. Gellerstedt talade 

kanske av egna erfarenheter från sin studieresa och kände till attraktionen från de antika 

monumenten. Han fortsätter: ”här hyser man stor tillit till Eder sans och urskillning, men 

också hoppas man ganska mycket af Eder en gång återkommen och tagande del i det arbete 

för inhemsk arkitekturs höjande, som fodrar icke blott talang utan ock kunskapsförråd och 

energi”.116 Han ger sin elev både uppmuntrande och uppmanande ord.  

       Till sin goda vän Kasper Salin som Clason brevväxlade med under hela studieresan 

skriver han om sina första intryck. Han tycker att det tar en vecka att förstå Pompeji och vad 

som finns där. Han har gått runt i staden och verkar först bara se ett kaos av pelarstumpar, 

väggmålningar ”i alla regnbågens färger”, halva kapitäl och förstörda mosaiker. ”Efter någon 

tid börjar man dock få liten reda i tingen. Man tar ett qvarter i sender och sopar med sig allt 

hvad som passar. Jag tänker ej fjäska härifrån; för hvar dag som går blir jag mer och mer 

älskare af deras glada och graziösa ’konst i hemmet’ ”.117 Liksom Scholander slås han av 

Pompejis forna invånares konstnärliga sinne och verkar inte kunna motstå att göra noggranna 

                                                
113 Föreskrifter och råd till resestipendiaten, Arkitekten I. G. Clason, Stockholm 18 April 1884, ur Isak Gustaf 
Clasons samling, Riksarkivet. 
114 Clason, brev till Akademien, Pompeji 27 april 1884. Konstakademien. 
115 Clason, brev till Akademien, Pompeji 27 april 1884. Konstakademien. 
116 Albert Theodor Gellerstedt, brev till Clason, Stockholm 18 april 1884, ur Isak Gustaf Clasons samling, 
Riksarkivet. 
117 Clason, brev till Salin (KS 20) Pompeji 4 april 1884. Riksarkivet. 
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studier därav. Samtidigt påminns han om några portgångar i Stockholm, bland annat en på 

Norrlandsgatan, med pompejansk utsmyckning som han hemma hade sett gladeligen på, men 

som i minnet nu endast gör honom ledsen och han påstår ”att man svårligen kan göra’t 

djefligare”.118 

      Studierna i Pompeji beskriver han som att man gör nya bekantskaper i de olika husen. Han 

beundrar Pompejis befolknings naturliga smak och känsla i de färgrika bostäderna som han 

tycker skapar liv och glädje. Han påpekar att vid den här tiden har endast en tredjedel blivit 

utgrävt och han oroar sig precis som Scholander för den förstöring som staden går till mötes 

på grund av sol och väder. Utgrävningarna pågår långsamt och han hoppas att man ännu en 

tid framåt ska kunna beskåda ännu friska och oförstörda delar av staden.119  

 

   

 

Den praktiska vardagen  

I ett brev till sin mamma berättar Clason målande om sin vistelse i Pompeji. Han menar att 

han har så fullt upp att göra om dagarna att han knappast ens har tid att skriva brev. Efter 

                                                
118 Clason, brev till Salin, (KS 24) Perugia 2 juli 1884. Riksarkivet. 
119 Isak Gustaf Clason, brev till Charlotte Clason, Pompeji 30 mars 1884, ur Isak Gustaf Clasons samling, 
Riksarkivet. 

Bild 16. ”Vägg i peristylen i Casa Centenaria i 
Pompei”. Akvarell av Clason. Konstakademien. 

Bild 17. Fotografi av parti av vägg i peristylen i 
Casa del Centenario. Vid en jämförelse med bild 18 
kan man se hur färgerna har blekts och stora delar 
av väggmålningen fallit sönder. Foto författaren 
2012. 
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middagen fördriver han tiden med ”dolce far niente” och samspråkar med de andra gästerna 

på hotellet där han bor. 120 De är sammanlagt 15 konstnärer ”om jag får räkna arkitekter som 

konstnärer” varav många är skandinaver.121  

 

 

 

 

 

Han förklarar att det inte finns någon ”modern stad Pompeji” utan runtom ruinstaden ligger 

några lantliga albergon. Clason bor på Albergo del Sole som han säger är det bästa fastän 

primitivt. Clason berättar en anekdot om hotellägaren vilket ger en extra målande bild av hans 

vistelse och kanske också om tiden han lever i. 

Skandinaver serdeles danskar blir dock här serskilt omhuldade, ty värden har sin lycka att tacka 
en danska för. Han hade visst i hastigheten någon gång knackat kål på en menniska, utstått sitt 
straff, och tjenstgjort som förare på Vesuv, så någon dansk […] gaf honom en summa penningar 
att ställa igång hotellrörelsen, som nu tyckts bära sig förträffligt.122  

 
Genom guideboken Baedeker kan en ungefärlig prisbild av husrum och mat ges. Rummet 

kostade 4 l. 50 c., lunchen 2 l. och middagen 3 l.123  I ett brev till Salin beskriver Clason hur 

han mödosamt äter det som hushållerskan serverar. En gång var det kyckling inlagd i surt vin 

med fikon. Till efterrätt serverades plommonsoufflé men till Clasons besvikelse utan vaniljsås 

                                                
120 Fritt översatt från italienskan betyder ”dolce far niente” ungefär ”det ljuva i att inte göra någonting”. 
121 Clason, brev till Charlotte Clason, Pompeji 30 mars 1884. Riksarkivet. 
122 Clason, brev till Charlotte Clason, Pompeji 30 mars 1884. Riksarkivet. 
123 I Italien vid den här tiden hette valutan italienska lira. 1 lira (l.) var 100 centesimo (c.). Observera att 
uppgiften är hämtad ur Baedeker från 1877, s. 124, och att Clason befanns sig i staden några år senare varför 
priserna förmodligen såg lite annorlunda ut.  

Bild 18. Bläckteckning av I.G. Clason, föreställande 
middagsgäster kring ett matbord, där Clason sitter med ryggen 
mot oss. Konstakademien. 
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som komplement.124 I ett närliggande hotell, l’hôtel Diomède, serverades fisk, kött, ägg, frukt, 

ost och vin varför man kan anta att något liknande även serverades i Clasons hotell.125 Det 

hände någon gång att han i sällskap av några andra hotellgäster besökte en osteria på andra 

sidan Pompeji för att äta lite mat.126 

       Förutom att studera arkitektur i Pompeji berättar han att han varit uppe på toppen av 

Vesuvius och ”tittat ned i ingången till helvetet”.127  

 

 

 

 

 

Han tycker att han lärt känna det antika konstsinnet både på plats i Pompeji och i Neapels 

museum.128 Han råder sin mamma att läsa om Pompeji i en bok han har hemma, Pompeji av 

Rudolf Röding (1879).129 Detta visar att han önskar att modern ska få en inblick i vad han 

studerar, men också att Clason hade läst om Pompeji före avresan söderut. 

                                                
124 Clason, brev till Salin, (KS 21), Pompeji 27 april 1884. Riksarkivet. 
125 Karl Baedeker, Italie – Manuel du voyageur, troisième partie - Italie méridionale et la Sicile. 5e édition, Karl 
Baedeker éditeur (Leipzig 1877), s. 126. 
126 Clason, brev till Salin, (KS 21), Pompeji 27 april 1884. Riksarkivet. 
127 Clason, brev till Charlotte Clason, Pompeji 30 mars 1884. Riksarkivet. 
128 Isak Gustaf Clason, brev till Albert Theodor Gellerstedt, Siena 25 september 1884. Konstakademien. 
129 Clason, brev till Charlotte Clason, Pompeji 30 mars 1884. Riksarkivet. 

Bild 19. Fotografi av en bläckteckning ur ett brev 
från Clason till Salin. Clason på åsneryggen på 
väg mot Vesuvius. Riksarkivet. 
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      Genom Baedekers guidebok från 1876-77 får man veta att det fortfarande fanns strikta 

restriktioner för de som ville måla och mäta i staden, men att man kunde få tillstånd genom att 

visa sitt pass vid Neapels museum och att konstnärerna fick detta tillstånd gratis.130 

 
Clasons studier i Pompeji 

För att klargöra vad Clason studerade i Pompeji kan man naturligtvis se till det arkivmaterial 

som finns. Dessutom återfinns en förteckning på ett tjugotal akvareller som Clason själv 

skrivit i en av sina kvartalsalmanackor, vilken förmodligen är en lista över studier som han 

sänt hem till Stockholm och velat hålla reda på.131 I denna förteckning korresponderar en stor 

mängd med de som idag finns i Konstakademiens arkiv, som för övrigt innehåller ytterligare 

teckningar och akvareller. Däremot saknas de fotografier av vyer och fresker som Clason 

nämner i sina anteckningar. I ett brev till Salin nämner han att han har ett 40-tal blad i en skör 

skissbok samt ytterligare i en mindre.132 

    Särskilt en akvarell av en väggmålning tycks ha betytt något extra för honom eftersom han 

nämner den i två brev, samt har gjort en skiss av den i ett tredje (se bild 20 samt bild på 

framsida). I det första brevet till mamman beskriver han hur han är i valet och kvalet om han 

ska behålla en akvarell av ”ett par prägtiga sväfvande figurer i temligen stor skala” och ha 

hemma på sin vägg eller om han ska skänka den till sitt fosterland.133 Nästa gång han nämner 

samma kopia av den pompejanska väggmålningen är i ett brev till Salin en och en halv månad 

senare då han också påminner sin vän att han gjort en liten skiss av den i bläck i ett 

föregående brev. Han skriver att ”den är ämnad att i en framtid pryda mitt s.k. locus vivendi”. 

Om den också prydde hans hem under en tid är oklart men idag finns den i Konstakademiens 

arkiv.134  

                                                
130 Baedeker 1877, s. 126. 
131 Isak Gustaf Clason, Kvartalsalmanacka III, ur Isak Gustaf Clasons samling, Riksarkivet. 
132 Clason, brev till Salin, (KS 24) Perugia 2 juli 1884. Riksarkivet. 
133 Clason, brev till Charlotte Clason, Neapel 1 maj 1884. Riksarkivet. 
134 Clason, brev till Salin, (KS 23) Rom 15 juni 1884. Riksarkivet. 
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Just väggmåleriet verkar ha fångat Clasons uppmärksamhet särskilt. I en annan 

kvartalsalmanacka från resan citerar Clason Otto Donners bok Det antika väggmåleriet om 

vaxmåleri, frescomålning och temperamålning och beskrivningar av de olika teknikerna.135 

Kanske var det här som hans intresse för dekoration fick en verklig grund. Han kan heller inte 

låta bli att studera dekoration i kyrkor under sin studieresa, något som han påpekar kanske 

inte är arkitektens verkliga studieobjekt.136 Ändå tycks inte arkitekterna ha kunnat hålla sig 

undan detaljstudierna. Clason skriver att det är det fria och känsliga i det pompejanska 

väggmåleriet som ger dem dess charm och ”som försonar en med äfven de vildaste och 

                                                
135 Isak Gustaf Clason, Kvartalsalmanacka IV, ur Isak Gustaf Clasons samling, Riksarkivet. 
136 Clason, brev till Salin, (KS 29) Siena 25 september 1884. Riksarkivet. 

Bild 20. De svävande figurerna som Clason omtalat i några brev och 
som han avser ska pryda hans ”locus vivendi”. Akvarell av Clason. 
Konstakademien. 
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vanvettigaste påhitt i dekorations väg”.137 Clason beskriver hur hans danske arkitektkollega 

Heinrich Wench, som först inte trivdes i Pompeji, undrade varför Clason skulle lägga ner tid 

och arbete på en akvarellstudie av en väggmålning som han inte tyckte ”var för oss”, medan 

Clason själv tyckte att den verkade användbar. Så småningom gjorde Wench ett eget försök 

till skiss och fångades då i arbetet och började tycka om Pompeji.138 

 

Jämförelse av arkitekternas studier i Pompeji 

Fredrik Wilhelm Scholander var Isak Gustaf Clasons lärare på Konstakademien. Det är troligt 

att Scholanders inflytande över sin elev var stort och Clason, liksom flera andra, hyste stor 

respekt för sin lärare. Huruvida Clason sett Scholanders studier från Pompeji är omöjligt att 

veta, men det sägs att Scholander använde sina reseskisser i sin undervisning. Då Scholander 

besökte den antika staden hade ungefär en fjärdedel av vad man då beräknade vara hela 

staden blivit utgrävd. När Clason 40 år senare besöker samma plats har ytterligare byggnader 

åter fått se ljuset och ungefär en tredjedel är utgrävd. Vid en jämförelse av de akvareller och 

teckningar som finns kvar kan man se att de i stor utsträckning har sett samma hus och 

monument. Exempelvis har de avbildat samma tak i tepidariet i baden vid Forum (se bild 21 

och bild 22). Några byggnader har förstås tillkommit under Clasons tid, exempelvis Casa del 

Centenario.139  

 

  

                                                
137 Clason, brev till Salin, (KS 20) Pompeji 4 april 1884. Riksarkivet. 
138 Clason, brev till Salin, (KS 21), Pompeji 27 april 1884. Riksarkivet. 
139 Pompeiinpictures.com, 
http://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R9/9%2008%2006%20house%20part%201.htm. Casa del 
Centenario ligger i Regio IX:8: 6, vilket ligger förhållandevis långt ifrån Forum och de övriga delar som dittills 
var utgrävda då Scholander befann sig i Pompeji. 

Bild 21. ”Tepidarium i Thermerna”. 
Akvarell av Scholander. Nationalmuseum. 

Bild 22. ”Del af tak i mindre baden, Pompei”. Akvarell av 
Clason. Konstakademien. 
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      Ett par kategorier av arkitekternas studier kan urskiljas; det handlar om vyer, detaljstudier 

av kapitäl, kolonner, mosaiker och väggmåleri, hela planer, och i Scholanders fall även en 

rekonstruktion av en byggnad, samt mer fantasifulla, teatrala motiv.  

      De använder samma tekniker för att skapa minnesbilder av sina studieobjekt. 

Företrädesvis handlar det om akvarell på papper, ibland förstärkt med bläck, annars om 

blyertsteckningar. Både Scholander och Clason måste sägas ha varit mycket skickliga 

konstnärer.  

 

 

 

 

Scholanders akvareller föreställande vyer av stadsbild, landskap och detaljer har kraftiga, 

varma färger (se t.ex. bild 23). Hans blyertsskisser ger ett mindre kraftfullt intryck och är 

ibland nästan lite försiktiga och ängsliga (se bild 25).  

 

Bild 23. Casa del Poeta Tragico. Akvarell av Scholander. 
Nationalmuseum. 
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Clason behärskade båda teknikerna och hans akvareller är mycket uttrycksfulla, men ger ett 

mer nedtonat intryck än Scholanders rika pigmentbilder (se t.ex. bild 24). Clasons 

blyertsteckningar är detaljrika och precisa (se bild 26).  

  

Bild 24. Vy från atrium genom tablinium mot peristyl. 
Akvarell av Clason. Konstakademien. 

Bild 25. Bordsfot sett framifrån och från sidan. 
Blyertsteckning av Scholander. Nationalmuseum. 

Bild 26. Bordsfot. Blyertsteckning av Clason. 
Konstakademien. 
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Kommentar till arkitekternas studieresor i Pompeji och deras studier 

Både Scholander och Clason verkar överväldigade när de anländer till Pompeji och inser att 

det finns mycket att studera. De kommenterar stadens osäkra framtid. De är naturligtvis mest 

intresserade av bostadshusen med den rika färgprakten och gör därför ingående studier av 

dessa. Det är dock viktigt att ha i åtanke att arkitekternas färgrika akvareller till viss del kan 

vara resultat av deras fantasier och inte riktigt avbildar verkligheten utan snarare ger en 

förskönande bild. Är det möjligen så att konstnären i dem lockas fram i Pompeji?  

      Förutom detta får man en inblick i hur själva resan gick till, hur de levde, reste och vad de 

åt. Scholander ger en utförlig beskrivning av en dag i Pompeji vilket målande skapar en bild 

av resenärens vardag.  

      Bengt Levans beskrivning om de svenska resenärerna som främst nöjde sig med att 

trampa sin klassiska mark stämmer inte när det gäller Scholander. Han hade stor kunskap i 

antikens historia och intresserade sig mycket för detta. Jag tror att det varken för honom eller 

Clason handlade enbart om att ha sett den historiska platsen, utan det som fängslade dem var 

en färgprakt och de pompejanska invånarnas sätt att göra det vackert och behagligt i hemmet. 

Clason kom i Sverige att bli en ”privatbostadens förnyare”, kanske mest inspirerad av 

engelska bostadsideal, men möjligtvis förstod han i Pompeji hur man redan under antiken 

försökte skapa en representativ hemmiljö som också lade vikt vid funktion.140 I Pompeji fanns 

även en rik palett av färger och fastän det inte var arkitektens huvudsyssla gjordes ingående 

studier av dekoration. Här blir det tydligt hur arkitekten är en byggnadskonstnär. Redan i 

början av seklet kommenterar Axel Nyström Pompejis dekoration; ”det är på detta i högsta 

grad intressanta ställe som man ser huru konsten för de antika folken var ett behof det den hos 

oss är en frukt af luxe och ostentation”.141 I Pompeji hade även de enklare bostadshusen 

vackra dekorationer, vilket Nyström också påpekar i sin jämförelse med Sverige, där det var 

få förunnat på den tiden att omge sig med konstnärliga utsmyckningar. Clason insåg i 

Pompeji att det fanns något, ett väsen hos väggmålningarna som man inte kunde kopiera och 

ta med sig hem och att ”detta är just deras ovanskliga förtjänst”.142 Det är kanske just det som 

gör Pompeji till en sådan speciell plats; dess historia och uttryck måste kanske upplevas på 

plats och sedan reser man uppfylld och inspirerad hem för att på sitt sätt applicera sina intryck 

i omgivningen. 

                                                
140 Edestrand & Lundberg 1968, s. 48. 
141 Bonds 1988, s. 5. 
142 Bonds 1988, s. 5. 
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       De resenärer som Bengt Levan studerat, främst målare, skalder och läkare, har framhävt 

Neapels pulserande liv i kontrast till Pompejis lugna miljö och liknar det vid att man träder 

ner i en grav. Samtidigt ser de den som återuppväckt, en stad med spår genom inskriptioner av 

levande ord i barer och bagerier och hjulspår som vittnar om rörelse på gatorna. En resenär, 

skalden Christian Eric Fahlcrantz, uttryckte en känsla av att ”de mellanliggande seklerna 

suddats ut” då man färdades från Neapel till Pompeji.143 Även Scholander reflekterar kring 

livet i Pompeji som han blir påmind om genom bostäder, gator, teatrar och badhus. Clason 

fäster sina intryck av detta med penselns hjälp i vackra stadsvyer (se bild 27).  

 

 

 

 

Arkitekterna Scholander och Clason insåg båda vikten av de historiska kunskaper de fått 

genom sina resor för att med denna grund kunna skapa något nytt.  

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                
143 Levan 1966, s. 146. 

Bild 27. Gatuvy. Akvarell av Clason. Konstakademien. 
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HEMMA I SVERIGE 

 

Väl hemkomna från sina långa studieresor var arkitekterna uppfyllda av minnen och hade 

välfyllda portföljer att ösa inspiration ur. Självklart rådde en viss smak och det pompejanska 

var inte lika à jour under Scholanders respektive Clasons tid som tidigare (och för den delen 

senare). Upplevelserna av Pompeji satte ändå spår i deras yrkesliv. I det följande beskrivs de 

sätt på vilka arkitekternas upplevelser av Pompeji förmedlades. 

 
Undervisning 

Både Scholander och Clason var verksamma lärare, vid Konstakademien respektive Tekniska 

högskolan, och förmedlade där bland annat tankar inhämtade under sina resor. 

 
Scholanders undervisning 

Fredrik Wilhelm Scholander blev professor vid Konstakademien år 1848 då han efterträdde 

sin morbror, Axel Nyström. Fram till 1876 då byggnadsskolans struktur förändrades togs 252 

elever in, bland andra Helgo Zettervall, A.T. Gellerstedt, Gustaf Dahl, Ernst Jacobsson, Claes 

Grundström, A.T. Holmgren, Magnus Isaeus, I.G. Clason med flera som alla nådde stor 

framgång. Scholander hade ett stort inflytande som lärare. Han beundrades men ansågs även 

vara nyckfull.144 Scholander beskrivs av den finländske arkitekten Jacob Ahrenberg som 

mångsidig men även med egenskaper som t.ex. ”allvaret, den starka övertygelsen, 

kunskapsrikedomen, som gränsade till verklig lärdom”.145 Scholanders kollega vid 

Konstakademien Carl Rupert Nyblom som skrev en minnesteckning över Scholander, ansåg 

att det var i lärargärningen som Scholanders alla egenskaper kom till användning; det 

praktiska, teoretiska såväl som estetiska och att det var i rollen som lärare som Scholander 

utövade sin viktigaste verksamhet.146 Scholander själv lär också ha ansett sin verksamhet som 

lärare som nästintill helig.147  

       Scholander företrädde den akademiska traditionen, med antiken som representant för de 

eviga skönhetsvärdena, formulerat av i huvudsak de franska arkitekterna Jacques-François 

Blondel och Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy. För Scholander var det självklart 

att arkitektstudenterna även skulle skolas inom måleri och skulpturkonst eftersom dessa var 

                                                
144 Pihl Atmer 2010, s. 161. 
145 Lindahl 1986, s. 230. 
146 Nyblom 1899, s. 24f. 
147 Jacob Ahrenberg, Människor som jag känt: personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar, vol 2, 
Söderström & C:o förlagsaktiebolag (Helsingfors 1907), s. 254. 
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tätt sammanslutna med arkitekturen och konsterna inte kunde skiljas åt.148 Vid 

Konstakademien utbildades arkitekter och konstnärer parallellt vilket ledde till goda 

integrerade samarbeten vid t.ex. dekorativ utsmyckning av byggnader. Scholander 

förespråkade just detta i ornamentskolan, som skulle vara öppen för alla elever vid skolan, 

men som dessvärre inte nådde den bredd av elever som Scholander hoppats på eftersom det 

främst var arkitekterna som ägnade sig åt detta.149 Scholanders undervisning hade starka 

influenser från den franska traditionen med tävlingsämnen, som både Nyström och han själv 

hade erfarenhet av från sina studieperioder i Paris hos Hippolyte Lebas.150 Scholander ansåg 

att antikens och renässansens former var viktiga för arkitekturens grunder och lade därför stor 

vikt vid kunskaper i den antika arkitekturen. Förutom de elementära principerna som 

kolonnordningarna ägnade han sin undervisning åt det antika bostadsskicket, vilket han ju 

studerat grundligt i Pompeji.151 Ibland satte han eleverna på prov med tävlingsämnen som 

hade stark koppling till antiken och som dessutom förutsatte stora arkeologiska kunskaper, 

exempelvis ämnen som ett antikt bostadshus, ett tempel åt gudinnan Ceres eller en del av ett 

antikt forum. Det stora tävlingsämnet 1876-77 bestod i att rekonstruera Plinius den yngres 

lantvilla vid Ostia genom en given förteckning av rum och gårdar.152 Att ha kännedom om 

antiken och renässansen var alltså viktigt och något som Scholander tyckte att alla borde ha 

kunskap om, men han ansåg inte att det skulle begränsa arkitekterna utan med denna grund 

”kan hvar och en göra, hvad honom bäst synes och lyster.”153 Clason kommenterar sin lärares 

undervisning i antiken och renässansens former och skriver att det ”gafs ingen antydan om 

möjligheten att sedemera i lifvet nå ett verkligt godt resultat på andra vägar.”154 

       Scholanders egna intryck av antiken präglades av färgrikedom och dekoration och han 

förespråkade senare polykrom arkitektur.155 I övrigt tyckte Scholander mycket om det 

pittoreska och orientaliska, han försökte skapa stämningar och var teatralisk.156 Likt sin 

föregångare Axel Nyström förespråkade Scholander användandet av äkta material. Han följde 

                                                
148 Svenle 2009, s. 17. 
149 Lindahl 1986, s. 229. 
150 Lindahl 1986, s. 233. 
151 Lindahl 1986, s. 233ff. 
152 Lindahl 1986, s. 237. 
153 Nyblom 1899, s. 27. 
154 Isak Gustaf Clason, ”Öfverblick öfver byggnadsverksamheten i Sverige under sista 25 åren”, Teknisk 

tidskrift, extra häfte, Svenska teknologföreningen (Stockholm 1896), s. 37. 
155 Grandien 1979, s. 31. 
156 Bonds 1988, s. 3. 
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dock inte konsekvent det han själv eftersträvade och lärde ut till sina elever, utan använde ofta 

puts exempelvis i sina byggnadsverks fasader.157 

       I Konstakademiens arkiv finns ett antal planscher utförda av Scholander som bland annat 

handlar om assyrisk byggnadskonst.158 Claes Grundström studerade under sin studieresa de 

motiv som han sett i planschverk i Konstakademien och som förmodligen användes i 

undervisningen.159  

        Scholanders elever förstod att respektera sin lärare som ibland framstod som barsk. 

”Hans lektioner började efter en kort, högt uttalad hälsning omedelbart och utan 

preludium.”160 Han var rak på sak och säker i sina åsikter. Han hade även förmåga att snabbt 

sätta sig in i sina elevers arbeten. Ibland berättade han historier från sina ungdomsår eller från 

sina resor. Någon gång kunde han visa upp sina portföljer från sin studietid – ”då var det fest 

där uppe. Vi sågo en skymt af Italiens och Frankrikes sol i de låga rummen, vi beundrade den 

tekniska skicklighet, den konstfärdighet, som mätt, tecknat och med ett sinne för färgen, som 

få ägt, trollat fram dessa välordnade studieblad.”161 (se t.ex. bild 28). 

 

 

 

 

                                                
157 Grandien 1979, s. 190. 
158 Synagogan i Stockholm ritad av Scholander bär tydlig inspiration av assyrisk byggnadskonst. 
159 Svenle 2009, s. 19. 
160 Ahrenberg 1907, s. 257. 
161 Ahrenberg 1907, s. 259. 

Bild 28. Vy av Forum med Vesuvius i bakgrunden. 
Akvarell av Scholander. Nationalmuseum. 
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Scholander måste ha haft mycket positiva minnen från denna tid och förmedlade gärna dessa 

intryck till sina elever. Då Jacob Ahrenberg studerade vid Konstakademien hade Scholander 

överlåtit föreläsningarna i konsthistoria till först professor Carl Rupert Nyblom och sedan 

norrmannen Lorentz Dietrichson. Men Ahrenberg hade lyckan att höra Scholander föreläsa 

två gånger; en gång om pompejansk konst och en annan om egyptisk kulturhistoria. 

Ahrenberg beskriver dessa föreläsningar och att de gav intryck av att vara oförberedda. 

Scholander beskrev mycket målande och satte ord på de bilder han såg framför sig i sitt inre 

och lyckades binda samman slutet med början och gjorde ett oförglömligt intryck.162 

        Då Clason redogör för byggnadsverksamheten i Sverige vid slutet av 1800-talet 

beskriver han Scholanders stora betydelse för arkitekturutvecklingen:  

Vid tiden för begynnelsen af vår berättelse, eller 1871, behärskades situationen här i landet 
inom byggnadsområdet fullständigt af Scholanders mäktiga personlighet. I tvifvelaktiga fall 
slutade det vanligen med att ”gå till Scholander och fråga”. […] Det är ännu för tidigt att 
bedöma vidden af det inflytande Scholander öfvat på vår byggnadskonst; det förnämligaste 
torde nog ligga medelbart i hans lärarverksamhet.163 

 
Även enligt Clason var Scholanders inflytande stort, inte bara med tanke på att han verkade 

vid Konstakademien under nära fyrtio år. Scholanders tankar kring arkitekturen levde vidare 

även efter hans bortgång och spreds vidare genom att hans forna elever blev lärare och 

inflytelserika arkitekter. Claes Grundström följde i mångt och mycket Scholanders tankar, 

vilka han förde vidare till sina elever vid Konstakademien där han var professor. Exempelvis 

höll han i Scholanders anda föreläsningar om Pompeji och dess arkitektur och dekorationer 

med hjälp av sina reseskisser.164 De flesta av Grundströms elever hade först gått i skola hos 

Clason vid Tekniska högskolan och påverkades nog av båda och i slutändan även av 

Scholander. 

 

Byggnadsskolan omstruktureras 

Då man ansåg att den tekniska undervisningen i byggnadsskolan vid Konstakademien var 

bristfällig beslutades att arkitektutbildningen skulle omstruktureras.165 År 1876 grundades en 

fackskola för arkitektur inom den Tekniska högskolan dit grundutbildningen förlades. Kvar 

vid Konstakademien blev den högre skolan där den mer konstnärliga undervisningen hölls. 

Scholander var kritisk till det nya, han tyckte att man behövde en lång utbildning som lade 

vikt vid dels ritövningar men också praktik vid byggnadsplatser snarare än specialiserade 
                                                
162 Ahrenberg 1907, s. 261f. 
163 Clason 1896, s. 37. 
164 Svenle 2009, s. 58. 
165 Lindahl 1986, s. 253. 
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tekniska studier. Som en slags kompromiss fick A.T. Gellerstedt professuren i arkitektur vid 

Tekniska högskolan. Det konstnärliga och tekniska skulle på så sätt förenas. Gellerstedt var 

även Konstakademiens sekreterare mellan 1881-1891.166 

 

Clasons undervisning 

Isak Gustaf Clason tog över professuren i arkitektur vid Tekniska högskolan 1890 efter 

Magnus Isaeus. Det viktiga i Clasons arkitektursyn var hans krav på äkta material, sanning i 

konstruktion, rumsdispositionens påverkan på husets yttre som ett uttryck för denna. Han 

förespråkade sambandet mellan innehåll och form. Troligen grundlades flera av dessa tankar 

redan under hans ingenjörsutbildning. Clasons arkitekturundervisning om den västerländska 

formläran utgick ifrån Eugène Emmanuel Viollet-le-Ducs rationalism som skulle ge eleverna 

en stabil grund att stå på. Genom denna grund och historiska kunskap ansåg han att man 

skapade god arkitektur. Därför lät Clason sina elever genomgå tekniska studier och sedan 

introducerade han dem i den antika arkitekturen. Han undervisade dem bland annat i 

bostadsproblematiken. 

       Clason undvek i sin undervisning det grekiska templet vilket tidigare varit en naturlig 

utgångspunkt i arkitekturundervisningen. Istället hänvisade han till boningshuset. ”Vad 

behövde man veta om ett grekiskt tempel, när man skulle bygga ett svenskt hem?” undrade 

Clason och menade att eleverna kunde uppmärksammas i den grekiska arkitekturen först när 

de hade andra grundläggande kunskaper.167  

       Vad gäller Clasons undervisning kan en episod ur arkitekten Karl Anton Berlins 

föreläsningsanteckningar från Tekniska högskolan ge en god bild. Vid ett tillfälle föreläste 

Clason om den privata bostaden och väggarnas dekoration:  

Det klassiska (grekiska och romerska) hemmet liknade visserligen ej våra men hade dock en 
anläggning som än kan spåras i sydländska byggnaderna; de anordnade sina rum kring en öppen 
gård. Ni däremot kring, såsom på engelskt maner, en täckt hall. Den grekiska bostaden så väl 
som den rent romerska har man föga kännedom om - däremot från Pompeji o Herkulaneum har 
man utmärkta vittnes börd om den grekiska och romerska byggnadskonsten. Pompeji var en 
badort der förnäma greker och romare tidtals voro bosatta. I Pompeji dekorerade man väggarna 
med puts på teglet och därutanpå målning, hvilka alltid utfördes al fresco, ett sätt som 
fortfarande är allmänt i Italien. Ett annat sätt att måla är med färg, caseinfärg, af ost och kalk; 
sådan färg användes öfver fogar och skarfvar ö.d. der strimmor synliga skulle hafva uppstått i al 
fresco målningen. Ett annat sätt var med vaxfärger.168 

 

                                                
166 Lindahl 1986, s. 255. 
167 Schiller 1931, s. 98f. 
168 Karl Anton Berlin, Föreläsningsanteckningar efter professor I.G. Clasons föreläsning vid Tekniska 
högskolan om ”privata bostaden – ang. väggarnas dekoration”, ur Isak Gustaf Clasons samling, Riksarkivet. 
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Efter en lång redovisning av hur man målar al fresco tilläggs att ”i antiken förekommer det 

aldrig att längs väggarna placera möbler. Deras delikata väggmålningar fingo ej på sådant sätt 

profaneras.” Clason förmedlar alltså kunskap om de antika väggmålningarna och förmodligen 

också sina egna erfarenheter från sin studieresa. Han gör jämförelser med det antika 

byggnadssättet och det som hans elever studerar i första hand – det engelska. Att han 

undervisar i det antika bostadsskicket visar att han präglats av Scholander och dennes 

undervisning. 

       Clason anses ha gjort en insats för det svenska samhället genom sin lärarverksamhet, där 

han inspirerade och lade grunden till en senare arkitektgenerations byggnadskonst. Sigurd 

Curman beskriver undervisningen som ”en vägkost för hela livet” där Clason genom egna 

erfarenheter och upplevelser förmedlade stor kunskap. Han hade förmågan att ”bena upp” 

saker och ting så att det väsentliga framhävdes.169 

       Clason förespråkade fri komposition och menade att för att detta skulle vara möjligt var 

det nödvändigt att känna till motivets historia och dess tillkomst. Då först kunde man söka 

motiv till byggnadsornamentik utan att ta hänsyn till tidigare formsystem. Han såg arkitekten 

som en konstnär och för att denne skulle skapa ett byggnadskonstverk måste erfarenheten 

sammanföra det ändamålsenliga och sanna med fantasin.170 ”Det är ej nog med att hvarje del 

fyller sitt praktiska ändamål den måste ock klädas i en skön form”.171 Hans tankar kring ett 

organiskt formspråk som band samman det inre med det yttre ledde till att innehåll och 

funktion gav byggnaden dess form.  

        

Påverkan på nya resenärer 

I egenskap av sina ämbeten och i kontakten med andra arkitekter utövade Scholander och 

Clason inflytande på andra resenärer. 

 

Scholanders inflytande 

Scholander förmedlade till eleverna den allmänna synen att studier av antiken och 

renässansen i Italien skulle visa vad som var skönt och passande. Man ansåg att det även var 

passande, dekorum, hemma i Norden. 

                                                
169 Sigurd Curman, ”Isak Gustaf Clason”, Byggmästaren - tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, nionde 
årgången, arkitektupplagan, Bröderna Lagerströms förlag (Stockholm 1930), s. 131.  
170 Edestrand & Lundberg 1968, s. 46. 
171 Edestrand & Lundberg 1968, s. 47. 
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      I rollen som Konstakademiens sekreterare hade Scholander stort inflytande över de 

stipendiater som gav sig av på studieresor i Europa. Ola Svenle skriver att Scholander 

förmedlade den fransk-romerska modellen till Grundström, med studier i Paris och i Italien, 

men att man skulle akta sig för att vara för länge i Rom, snarare vistas i Norditalien och möta 

renässansen och i Pompeji där man efter nya utgrävningar mötte den grekiska antiken, snarare 

än den romerska.172 Scholander gav liknade anvisningar till A.T. Gellerstedt under dennes 

studieresa 1862-1864 och precis som sin lärare besökte han först Paris, sedan reste han 

söderut i Frankrike och besökte därefter Italien. I Pompeji gjorde han många akvarellstudier 

av väggmålningar, basreliefer och bordsfötter. Mönstret går igen. Scholander ska ha gett 

Gellerstedt anvisningar om att även studera järnkonstruktioner och andra moderniteter inom 

byggnadskonsten under studieresan. Gellerstedt uppfattade under studieresan att den nya tid 

som nalkades krävde nya former.173  

        Konstakademiens sekreterare hade inte bara kontakt med arkitekterna utan även med 

målarna som var ute i Europa på studieresor. Scholander varnade målaren Ernst Josephson för 

Rom och tyckte inte att Claes Grundström skulle vara längre än fyra månader i Italiens 

huvudstad, ”det är en håla för il dolce far niente”.174 Han hade själv, ”med blyhand” hållits av 

Konstakademien ”tre vintrar i det… nu syndar jag, förbannade Rom”.175 Scholanders 

uttalande om det förbannade Rom ska nog inte tas alltför seriöst, eftersom han högt aktade 

Italien som konstens hemland och uppenbarligen gjort ivriga studier där. Scholander känner 

alltså en viss oro för att eleven inte ska få så mycket gjort i huvudstaden och i stället skriver 

han till Grundström att “Lombardiet, Toscana, Pompei och ett afstick till Athen äro för en 

arkitekt vida vigtigare än gamla påfvestaden.”176 Grundström följde instruktionerna och då 

han kom till Pompeji hänfördes han och gjorde ett åttiotal studier under en månad. Han skrev 

i ett brev till Scholander: “Jag sprang som en besatt i 3 hela dagar från morgon till qväll, ut 

och in, gata efter gata och lemnade ej en vrå osedd. Sedan ritade jag såsom endast den kan 

göra som under endast en månads tid vill dra’ med sig hela staden hem.”177 Scholander 

svarade honom: ”Du fick feber i Pompeji! Det undrar jag ej på, och det märkvärdiga är att 

denna ökas med intresset ju längre man dröjer der och ju mera man kommer in (i) det 

åskådliggjorda antika hvardagslifvet samt det grekiska formlynnet, som ända till stadens 

                                                
172 Svenle 2009, s. 11. 
173 Schiller 1931, s. 75. 
174 Pihl Atmer 2010, s. 160. 
175 Bonds 1988, s. 5. 
176 Fredrik Wilhelm Scholander, brev till Grundström, 25 juli 1877, citerat i Svenle 2009, s. 21. 
177 Claes Grundström, brev till Scholander, 16 mars 1881, citerat i Svenle 2009, s. 46. 
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undergång sökte bibehålla sig der.”178 Scholander känner igen sig från sin egen studieresa och 

talar av egen erfarenhet om stadens speciella attraktion. 

 
Tankarna förs vidare 

F.W. Scholander och hans lärare Axel Nyström liknade varandra genom att de snarare gav 

impulser till sina adepter än att de skapade arkitektoniska storverk. De kom att ”influera mera 

med hvad de voro, än hvad de gjorde”, enligt Carl Rupert Nyblom.179 Deras storhet ligger 

alltså i deras tankar och idéer som de förmedlade till nästa arkitektgeneration.  

      Precis som Scholander var hans elev Gellerstedt en konstnärssjäl som både målade och 

diktade. Han hade ett modernt tänkande, som han bland annat förmedlade till Clason i sina 

föreskrifter till dennes studieresa med uppmaning om studier i moderna byggnadsprojekt. 

Trots detta var han en romantiker och traditionalist, varför han själv kanske inte lyckades fullt 

ut att ha någon större betydelse i utvecklingen av det arkitektoniska formspråket. Däremot 

uppmärksammade och betonade Gellerstedt för sina elever betydelsen av vår nationella 

byggnadskonst. Även krav på äkta och lämpliga material, enkelhet och sanning i formen kom 

från Gellerstedt och förverkligades av hans elever.180 Alltså kan även Gellerstedt räknas till 

kretsen av arkitekter som med sina idéer hade stor påverkan vilket Harald Schiller påvisar: 

”vad Nyström påbörjat, fullföljde och fördjupade Scholander. Gellerstedt tillvaratog arvet och 

gav det en bestämd nationell prägel. Efter honom följde förverkligandet”.181 Clason var 

kanske i den bemärkelsen Gellerstedts främste efterföljare genom att vara realist och 

romantiker. Förutom att Gellerstedt gjorde en insats för den nationella byggnadskonsten, 

hyste han stor kärlek till antiken, precis som Scholander, vilket han framhöll för sina 

elever.182 

 

Clasons inflytande  

Clason mötte under studieresan flera svenska arkitekter, bland andra Agi Lindegren, som var 

mycket intresserad av dekoration. De möttes bland annat i Piacenza, där Agi Lindegren 

hjälpte Clason med uppritandet av Palazzo Communale som skulle sändas till 

Konstakademien. Lindegren uttryckte vid ett flertal tillfällen sin beundran för sin vän och de 
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utbytte förmodligen många tankar i diskussioner under resan.183 Clason påverkade även 

vännens resrutt och gav råd om användbar litteratur att läsa.184 Clason stod även i kontakt med 

Ferdinand Boberg som också befann sig i Italien på studieresa. Boberg söker stöd i sin fyra år 

äldre vän som han ser som en förebild.185 Boberg skriver från Pompeji då Clason är i Rom: 

”jag skall förstås så godt jag kan kopiera några gubbar åt mig […] särskilt några infattade 

hufvuden som jag tycka särskildes om. You know! […] dansande prinsar som stå upp o kring 

taket you know, och en eller annan som dansar mitt på väggen”.186 Boberg kände till Clasons 

faibless för det pompejanska väggmåleriet och förmedlar att han tänker göra liknande studier 

som Clasons hade gjort i Pompeji. 

       Clason stod i hög grad för en organisk arkitektur, vilket nästa generation med Ragnar 

Östberg, Carl Westman och Lars Israel Wahlman i stor utsträckning tog över. Man 

förespråkade harmoni mellan byggnaden och naturen och anpassning till ändamålet och 

platsen. Insikten att en byggnad ska utgöra en del av något större växte bland annat fram 

genom studier i Sverige och utomlands.187 Ett rationellt tänkande förs vidare då Clason ser 

”resultatet, byggnaden, inte som produkten av en bestämd tids smak, utan som uttryck för ett 

nödvändigt behov, format efter det använda materialets natur och funktion”.188 Här närmar sig 

Clason den funktionella arkitekturen som under 1930-talet fick sitt genombrott. I maj 1930 

höll han ett tal vid Konstakademien och tar då upp den funktionella arkitekturen som han anar 

har en framtid genom sina förutsättningar i nya material och konstruktionsmöjligheter. Han 

påpekade att de gamla arkitekterna gjort fel då de byggt bostadshus i palats- och 

monumentalbyggnaders teknik medan de unga ska tillgodose ett behov genom enklare 

bostadsbyggnader. Han säger att de unga  

ha den fördelen att gå fria för den tradition, som de äldre har att bära på, de ha ungdomens 
rörlighet och fantasi […] Till slut finns det något gemensamt för all konst och något av det 
viktigaste – inspirationen, detta underbara ögonblick i en människas liv, klarheten i tanken för 
inspirationens realiserande samt herraväldet över materialet och verktygen.189 

 
Clason är inne på att den äldre generationens arkitekter varit bundna vid en tradition som varit 

svår att bortse ifrån. Kanske är sekelskiftet brytpunkten för detta, men ändå anas vid denna tid 

                                                
183 Johansson 1997, s. 59f. 
184 Johansson 1997, s. 58f. 
185 Ulf Sörenson, Ferdinand Boberg – arkitekten som konstnär, Wiken (Höganäs 1992), s. 25. 
186 Ferdinand Boberg, brev till Isak Gustaf Clason, Pompeji 26 maj 1885, ur Isak Gustaf Clasons samling, 
Riksarkivet. 
187 Edestrand & Lundberg 1968, s. 120. 
188 Edestrand & Lundberg 1968, s. 72. 
189 Edestrand & Lundberg 1968, s. 72. 
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inspiration till dekoration hämtad i det pompejanska och det klassicerande formspråket 

återkommer under 1920-talet.  

     Det är i första hand ett behov som ska tillfredsställas, men för att ge en byggnad en form 

måste arkitekten ha fantasi. Clason kom redan under sin studieresa i kontakt med den franske 

arkitekten och teoretikern Eugène Emmanuel Viollet le Ducs tankar genom Entretiens sur 

l’architecture. Clason påpekar för övrigt att de överensstämmer med hans egna tankar om 

fantasi som en produkt av minnen och upplevelser som han bland annat formulerat i ett brev 

till Kasper Salin något år innan han läser Viollet le Duc.190 Den franske teoretikern beskriver 

fantasi som  

förmågan som människan har att samla och kombinera i hjärnan alla saker som slagit ens 
sinnen. […] Arkitekten lämnas ensam med det givna programmet vars behov han måste 
tillgodose. Minnet tar fram huller om buller allt som det kan komma ihåg och det är då förnuftet 
lägger sig i och diskuterar, väljer fram och tillbaka, avvisar än det ena än det andra. Därefter 
sätter fantasin samman bit för bit det färdiga rummet i hjärnan. Det är möjligt att det inte 
påminner om något rum som minnet visade upp, men det kunde inte ha kommit till utan hjälp 
från minnet.191  

 

Arkitektens erfarenheter genom undervisning och studieresa gav en större kunskapsbas att stå 

på och ur sina minnen kunde inspiration till nya byggnader hämtas. Man vände sig till en 

historisk byggnadstradition för att finna förebilder och för att skapa något nytt i ett möte 

mellan tradition och modernitet. Med kännedom om material och konstruktion, samt genom 

dekoration menar Clason att man kunde man finna 

den enda rätta vägen till åstadkommande af något arbete af mera allmänmenskligt värde. 
Hurdana minnen man har och huru man kan komponera eller sammansätta beror tydligen på 
hvars och ens utbildning, uppfostran och omgifning (törs ej använda ordet ”begåfning” – du vet) 
hurudant utförandet, på flit och studier.192 

 
Det var i Viollet le Ducs anda som Clason grundade sin undervisning och han överförde detta 

synsätt på sina yngre kollegor. 

 

Färger och dekoration  

De främsta intrycken från Pompeji måste sägas var färgrikedom och bostadshusens 

dekoration. Det var inte den vita marmorantiken som mötte resenärerna. Det handlar istället 

om en mer intim och folklig förmedling av den antika konsten och arkitekturen. I stor 

utsträckning sattes här arkitekternas dubbla natur på prov då de å ena sidan var tekniker och å 

                                                
190 Clason, Brev till Salin, (KS 39) Rom 5 februari 1885 och (KS 6) Cadiz 28 juni 1883. Riksarkivet. 
191 Eugène Emmanuel Viollet le Duc, Entretiens sur l’architecture, A. Morel (Paris 1863), s. 175f., (författarens 
översättning). 
192 Clason, Brev till Salin, (KS 6) Cadiz 28 juni 1883. Riksarkivet. 
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andra sidan konstnärer. Den senare sidan tycks ha segrat i Pompeji vilket vi sett prov på 

genom deras talrika skisser och akvareller.  

     Arkitekterna samlade på sig en kunskapsbas med en rik ornamentikpalett och en 

färgförståelse. Av Scholanders tankar kring ornamentik återfinns Ornamentikens formlära – 

fragment både i Kungliga bibliotekets arkiv och i tryckt form i F.W. Scholanders skrifter.
193 I 

uppsatsen, som inte gör några vetenskapliga anspråk, redogör Scholander för ornamentikens 

ursprung, människans behov av att pryda sin omgivning och går igenom utveckling och 

påverkan av ornament i olika kulturer och tider. Förutom Egypten, Assyrien och Grekland 

talar han om Magna Graecia, d.v.s. det av Grekland koloniserade Italien. Han nämner 

Pompeji där det grekiska formspråket i hög grad bevarats i fantasifulla väggmålningar, 

terracottafriser och husgeråd.194 Scholanders intresse för ornamentik blir tydlig både genom 

denna uppsats och hans förespråkande av ornamentikskolan vid Konstakademien. 

        I Nordisk familjebok har Clason författat ett avsnitt om dekoration. Han benämner 

arkitekten för byggnadskonstnär, vilket blir särskilt tydligt då arkitekten ställs inför 

dekorationsfrågor. Här skiljer sig arkitektens arbete från byggnadsingenjörens, då den senare 

främst sysslar med konstruktion. Clason beskriver dekorationens syfte och uttryckssätt. Han 

kommenterar även hur man i vissa tider först konstruerat och sedan dekorerat och i andra tider 

gjort tvärtom. Han skriver att åter, vid slutet av 1800-talet, följs den första principen men att 

då man följer byggnadens ändamål och konstruerar efter materialval sker dekorationen 

därefter för att skapa ett konstnärligt uttryck åt byggnaden. På detta sätt har byggnaden större 

förutsättningar att ge ett skönt uttryck. Smakväxlingar inom dekorationskonsten har 

naturligtvis spelat in.195 

 

Spår i senare verk hemma i Sverige 

Man undrar då i vilken typ av byggnader och rum som det pompejanska möjligen kom att 

användas under 1800-talets senare hälft. Clason säger själv att i allmänhet avsatte 

dekorationerna sig ”mer eller mindre fritt tolkade, framför allt i de ståtliga entréerna; intrikata 

moriska mönster, de pompejanska väggarnas svävande figurer och behagfulla arabesker”.196 

                                                
193 Fredrik Wilhelm Scholander, Ornamentikens formlära – fragment, ur Fredrik Wilhelm Scholanders arkiv, 
Kungliga biblioteket och “Ornamentikens formlära - fragment”, F. W. Scholanders skrifter. Band III. Utgivna av 
Dr. John Böttinger, P.A. Norstedt & Söners förlag (Stockholm 1882b). 
194 Scholander, F. W. Scholanders skrifter 1882b, s. 43. 
195 Isak Gustaf Clason, ”Dekoration”, Nordisk familjebok, 2:a upplagan/Uggleupplagan, Nordisk familjeboks 
förlag (Stockholm 1904-1926) s. 42f. 
196 Bonds 1988, s. 8. 
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Det handlade alltså om bostadshus, framför allt i finare sådana, där utsmyckningen av entréer 

och trapphus kunde utformas med inspiration från Pompeji. Clason nämner till exempel i ett 

brev hem till Salin en portgång på Norrlandsgatan som har pompejansk dekoration.197 Själv 

valde Clason att vid en av entréerna till Bünsowska huset på Strandvägen placera den latinska 

hälsningen salve, omgärdad av frukter, ymnighetshorn och band i kalksten (se bild 29). 

Hälsningen förekommer även i flera av hans brev, bland annat i ett till Kasper Salin skickat 

från Pompeji den 4 april 1884 (se bild på framsida).198 

 

 

 

 

Både under och efter studieresan hade Clason kontakt med konstnärer som han sedan anlitade 

vid olika byggnadsprojekt i hemlandet. Dekorationsmålarna Jöns Thulin och Nils Asplund 

hade gjort studieresor i Italien och målade bland annat dekorationer i pompejiinspirerad stil 

till det Hallwylska palatset som Clason hade ritat åt paret Walter och Wilhelmina von Hallwyl 

på Hamngatan i Stockholm.199 

      Scholander, som var slottsarkitekt vid Kungliga slottet och Drottningholms slott, inredde 

bland annat sängkammaren i Karl XV:s våning på Kungliga slottet i pompejansk stil, kanske 

                                                
197 Clason, brev till Salin, (KS 24) Perugia 2 juli 1884. Riksarkivet. 
198 Clason, brev till Salin, (KS 20) Pompeji 4 april 1884. Riksarkivet. 
199 Julia Habetzeder, ”Metropol-Palais: en dolk skönhet i centrala Stockholm”, Medusa nr.4/2007, Föreningen 
för en svensk antiktidskrift (Stockholm 2007), s. 18. 

Bild 29. Fotografi av detalj, inskriptionen salve, 
vid entré till det Bünsowska huset ritat av Clason. 
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en del i en slags historieromantik som låg i tiden.200 I Drottningholms slottspark ska 

Scholander ha ritat ett svanhus och ett orangeri bland annat, i ”pompejansk stil enligt 

arkitektens egen definition”.201 Huruvida svanhuset ritades av Scholander är oklart, bakom 

ritningarna kan möjligen även Axel Nyström eller Gustaf Braudel stå. Svanhuset hade en ren 

praktisk funktion, som vinterbostad åt parkens svanar men utgjorde även ett romantisk och 

exotiskt inslag i slottets omgivningar med sin pompejanskinspirerade dekor med 

svanmotiv.202 

      Några enstaka spår från studierna i Pompeji kan man alltså finna både hos Scholander och 

Clason, men kanske främst hos den förste. Den spröda, klassicerande ornamentiken var inget 

som passade fram emot sekelskiftet då Clason verkade och andra ideal gjorde sig gällande. 

Betoning på äkta material, nationalromantik och tung vasarenässans lockade snarare. 

  

 

 

 

AVSLUTANDE DISKUSSION  

 

1800-talet var ett sekel som präglades av nya tekniska innovationer; elektricitet, järnvägar, 

stålkonstruktioner men även av ekonomisk utveckling genom industrialiseringens framväxt. 

Det var en sökandets tid med många olika ”historiska stilar” inom arkitektur och konst i 

jakten efter ett ”eget uttryck”. En balans söktes mellan historiska förebilder och nya moderna 

krav. Man ville förena gammal kunskap med rationalitet.  

      Ett modernt samhälle växte sakta fram. Städer med industrier växte, varför bostadshus 

byggdes i rask takt, nya sociala funktioner behövde rum och till detta behövdes passande 

byggnader. Därmed förändrades arkitekternas arbete och tankar. Symbolik var på modet och 

byggnaderna borde signalera sin funktion. Ett tydligt exempel på detta är Ferdinand Bobergs 

många elektriska verk i Stockholm och övriga landet då detta var en funktion som krävde ett 

modernt arkitektoniskt uttryck. Nya byggnadstekniska möjligheter gavs genom gjutjärn, stål 

och senare även armerad betong. Med en stark historietradition plockades formelement ut ur 

en stor mångfald, och med denna historiska referensram som grund försökte nya estetiska 

                                                
200 Grandien 1979, s. 326. 
201 Grandien 1979, s. 325. 
202 Catharina Nolin: ”Drottningholms slottspark från Gustav IV Adolf till Gustaf V”, Drottningholms slott, bd 
II, Red. Göran Alm & Rebecka Millhagen, Votum (Karlstad 2010), s. 302. 
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uttryck skapas. Detta gjorde samtiden medveten om att det saknades ett eget uttyck, varför 

1800-talet präglades av en stor eklekticism. 

      Under Scholanders tid rådde det en stark tillbakablickande tradition. Man hämtade former 

från både antiken och renässansen eftersom det var där man fann ”det sköna”. Clason och 

hans efterföljare sökte också historiska stilreferenser, främst nationella, med betoning av 

traditionella material och intresse för Vasatidens tunga, praktfulla arkitektur. Ett väsentligt 

bidrag till byggnadskonstens utveckling i Sverige låg i att Clason genom sin gärning påvisade 

att en byggnad kan uppfattas både som sammanhängande organisk form och kropp och som 

ett handens verk. 

        Arkitektens kluvenhet så som varandes både konstnär och tekniker/konstruktör är särskilt 

tydlig hos Scholander, men även hos Clason. För den senare gällde nog principen att det var 

planteknik och konstruktionen som bestämde formen. Om konstruktion föder form borde 

formen kunna förändras med nya material och tekniker, och gör naturligtvis det också. Ändå 

kan man se att vissa historiska principer följer med i tankevärlden. Har man valt en viss stil 

som utgångspunkt bör planlösning och konstruktion följa dessa principer. Därför ansåg man 

att det var viktigt att ta till sig internationell erfarenhet och kunskap på olika områden och på 

så sätt kunna möta framtiden genom att tillföra byggnaderna moderna tekniska innovationer.  

          Med utgångspunkt i Baxandalls analysmetod kan jag betrakta studieresorna inklusive 

det specifika resmålet Pompeji, som något som hörde till tidsandan och som ansågs vara ett 

nödvändigt komplement till arkitektutbildningen (charge). Studieresorna utformades i 

enlighet med en europeisk utbildningstradition och Konstakademien, i rollen som 

stipendiegivare, gav stipendiaten vissa ramar att förhålla sig till (brief). Den aktuella tiden, 

hela 1800-talet, samhällets framväxt och kulturklimatet gav även förutsättningar som 

påverkades genom tekniska möjligheter, byggnadstradition och estetiska preferenser (troc). 

Avsikten med studieresorna kan alltså förklaras genom att studera hur det kom sig att 

arkitekterna genomförde dessa äventyr, de givna omständigheterna till trots samt vilken form 

de fick. 

        Eftersom studien är beroende av en kontext kan resultatet även skifta över tid, varför det 

varit intressant att studera arkitekter från två generationer under 1800-talsperioden. Som en 

följd av denna studie vore det intressant att följa med in i nästa århundrade och se vad som 

väntade den nya, unga arkitektgenerationen och hur det kom sig att ”frestande lockelser från 
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den gamla konstens sida” åter gjorde sig gällande och att de på nytt vände sig till Pompejis 

forna glans för att smycka de svenska hemmen.203 

 

SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande uppsats var att redogöra för arkitekternas studieresor till Pompeji 

genom att studera deras upplevelser av och på platsen och att undersöka vilka spår resorna 

satte i deras framtida verksamhet. Fredrik Wilhelm Scholander och Isak Gustaf Clason har 

här fungerat som exempel på två arkitekter som genomförde dessa studieresor. Scholander 

besökte Pompeji i två omgångar under 1843 och 1844. Fyrtio år senare kom Clason till 

staden. I studien har jag redogjort för varför resorna gjordes, hur de genomfördes och varför 

Pompeji som plats var ett viktigt resmål. Man kan konstatera att studieresorna fungerade som 

ett komplement till undervisningen i arkitektur vid Konstakademien och hade sin grund i en 

Grand Tour-tradition. Konstakademiens resestipendier gav några få, lyckliga studenter 

möjlighet att bedriva studier i södra Europa där man skulle hämta inspiration och kunskap 

inför framtida verksamhet hemma i Sverige. Den antika staden Pompeji, som sedan mitten av 

1700-talet höll på att grävas fram, gav arkitekterna möjlighet att på nära håll studera den 

färgrika antikens arkitektur och konstnärliga utsmyckningar. Scholanders och Clasons 

upplevelser av Pompeji har skildrats genom brev, dagboksanteckningar, akvareller och 

teckningar. Bland annat har deras intryck av staden och en del praktiska företeelser beskrivits. 

Scholander inhystes i en bondgård och gjorde varje dag ivriga studier av väggmålningar, 

planlösningar, stadsvyer och annat i ruinstaden. Intrycken fäste han med akvarellfärg eller 

blyerts på en mängd blad. Han intresserade sig bland annat för bostadshusens planlösning och 

dekoration. Clason arbetade på liknade sätt och har efterlämnat ett stort antal uttrycksfulla 

akvareller och blyertsteckningar. Efter studieresorna förmedlade Scholander och Clason sina 

upplevelser bland annat genom undervisning vid Konstakademien respektive Tekniska 

högskolan. Scholander följde en akademisk tradition och framhöll antikens och renässansens 

formspråk som grund för att skapa nya byggnader. Clasons undervisning förespråkade också 

en kunskapsbas i en historisk byggnadstradition där man kunde finna förebilder för att skapa 

något nytt, men vände sig även till nationella referenser. Scholander och Clason påverkade 

kollegor och nya resenärer i sina roller som inflytelserika arkitekter. Avslutningsvis har 

allmänt om färgglädje, dekorationer och andra efterlämnade spår från resorna beskrivits.  

 

                                                
203 Gellerstedt, brev till Clason, Stockholm 18 april 1884. Riksarkivet. 
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