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Abstract 
 
Swedish architect on the fringe –  
a historiographic study of Ingeborg Hammarskjöld-Reiz 
 
 
How do women architects take part in the historical writing? The Swedish architect 

Ingeborg Hammarskjöld-Reiz (1909-1994) was one of the first women architects in 

Sweden and worked in the cities of Lund and Staffanstorp during almost 50 years. 

She draw more than 3 000 buildings, was engaged socially and in boards, her carrier 

was long and successful. The aim of this study is to analyse her position in the writing 

of architectural history. The theories of gender, historiography, cultural sociology and 

discourse theory has been used to analyse the material. The author has examined the 

position of Hammarskjöld-Reiz in three different models of explanation – gender, 

geography and building types. Three of her building projects, which also take place in 

the historical writing, have been studied more close, to investigate the type of 

architecture she worked with. The result of the examination tells that she has a 

marginal position in the architectural history writing. This is mainly because of the 

building types and style of architecture she worked with, but also because of a bigger 

structure where women artists does not get the same place and position in the stories 

of art and architectural history. 

 

 

Keywords: Women architects, Ingeborg Hammarskjöld-Reiz, Lund, Staffanstorp, 

historiography, gender theory, architectural history, Swedish 20th century architecture, 

welfare state architecture, historical writing, functional style architecture, Swedish 

architects.  
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Inledning 
Bakgrund 

 

Den vid Chalmers utbildade Ingrid Hammarskjöld-Reiz (1909-94) är den första kvinnan 

med en stor produktion, huvudsakligen mycket väl utförda bostäder i Lund och 

Staffanstorp. Till hennes arbeten hör också Internationella studenthemmet i Lund 1959, 

en distinkt geometrisk formad byggnad i tegel och glas. Hennes anspråkslösa framtoning 

medverkade till att hon inte blev tillräckligt uppmärksammad i sin samtid.1 

 

Ovanstående text är hämtad från arkitekturhistorikern Fredric Bedoires Den svenska 

arkitekturens historia. 1800-2000, ett ambitiöst samlingsverk utgivet 2015, med syftet 

att presentera det viktigaste ur svensk arkitekturhistoria under de senaste två seklen. 

Ur de korta raderna om Ingeborg Hammarskjöld-Reiz (1909-1994) kan vi utläsa flera 

viktiga saker. Hon är inte helt utskriven ur arkitekturhistorien, hon finns med på ett 

hörn. Men i den 527 sidor långa översikten finns hon bara kort nämnd på två ställen, 

på några rader var. Hon har dessutom givits ett felaktigt förnamn – Ingrid istället för 

Ingeborg. Bedoire menar även att hon inte har blivit tillräckligt uppmärksammad i sin 

samtid på grund av sin anspråkslösa framtoning. Denna formulering väcker många 

frågor. Framtoning av henne själv som arkitekt, eller hennes byggnadsverk? 

Anspråkslös på vilket sätt? 

Ingeborg Hammarskjöld-Reiz var en av de första kvinnliga arkitekterna i 

Sverige med en framgångsrik karriär som sträckte sig från 1930-tal fram till 1980-

talet. Hon ritade över 3 000 hus, var en av de första kvinnliga arkitekterna att arbeta 

med planer, och var engagerad socialt, i förbund och styrelser. Hon var verksam 

under den tid då folkhemsbyggandet startade i Sverige och hennes arkitektur är till 

stor del präglad av tidens anda, ett socialt byggande. Trots sin långa karriär är det 

mycket få i Sverige, även inom vårt konsthistoriska fält och bland arkitektstudenter, 

som känner till henne.  

Kvinnliga arkitekter har spelat en betydligt mindre roll i historieskrivningen än 

manliga. Arkitektyrket är historiskt sett ett manligt yrke, så sent som på 1920-talet 

blev kvinnor tillåtna att utbilda sig på de tekniska högskolorna i Sverige.2 Män har 

                                                
1 Fredric Bedoire, Den svenska arkitekturens historia. 1800-2000, Norstedts i samarbete med 
Stockholms byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, Stockholm, 2015, s. 383. 
2 Helena Werner, Kvinnliga arkitekter: om byggpionjärer och debatterna kring kvinnlig yrkesutövning 
i Sverige, Acta Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2006, s. 32. 
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kunnat göra en större karriär men även uppmärksammats i högre grad än kvinnor. I 

dagens samhälle, på 2010-talet, är det dock fler kvinnor än män på de olika 

arkitektutbildningarna runt om i landet.3 Trots detta är det sällan som kvinnor får 

samma utrymme vare sig på arbetsplatser, i media eller i just historieskrivningen. 

Detta faktum har gjort mig intresserad av att undersöka kvinnliga arkitekters position 

i konsthistorien mer ingående. 

 

Syfte och frågeställningar 
I denna uppsats ämnar jag undersöka hur kvinnliga arkitekter har representerats i 

historieskrivningen. Det gör jag utifrån ett specifikt exempel, genom att 

uppmärksamma en kvinnlig arkitekt som var verksam i Lund och Staffanstorp i 

nästan ett halvt sekel – Ingeborg Hammarskjöld-Reiz. Syftet med mitt arbete är att 

undersöka och analysera Hammarskjöld-Reiz verksamhet och produktion, och hur 

hon är representerad historiografiskt. Mina huvudsakliga frågeställningar är således: 

 

- Hur ser arkitekt Ingeborg Hammarskjöld-Reiz position ut i 

arkitekturhistorieskrivningen? Hur kan denna position förklaras? 

 

Dessa frågeställningar leder vidare till ett antal avgränsade undersökningsområden. 

Jag har behövt undersöka Ingeborg Hammarskjöld-Reiz verksamhet som arkitekt och 

vilka slags byggnader hon ritade för att få större förståelse för hennes position. Vidare 

har jag undersökt hur hon är representerad historiografiskt i jämförelse med samtida 

manliga arkitekter i samma geografiska område. Ytterligare undersökningsområden 

behandlar genus, huruvida det spelade in att Hammarskjöld-Reiz var kvinnlig 

arkitekt, och geografi, om var hon var verksam i Sverige kan påverkat hennes position 

i historieskrivningen. 

 

Material och avgränsningar 
Min undersökning grundar sig i det material som finns skrivet om Ingeborg 

Hammarskjöld-Reiz akademiskt, i översiktsverk, kataloger, tidskrifter och i 

dagspress. Materialet har varit av den storleken att jag har kunnat undersöka det som 

                                                
3 Werner, s. 183. 
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är väsentligt för mina frågeställningar, med utelämning av hennes skisser och 

planritningar. 

Geografiskt sett var Hammarskjöld-Reiz verksam först i Göteborg, sedan i 

Skåne med Lund och Staffanstorp som centrala platser. Jag har valt att studera några 

av hennes byggnader i Skåne på plats för att få en större förståelse för hennes 

verksamhet. Valet föll på tre av hennes byggnader i Lund. Dessa finns representerade 

i historieskrivningen men är även talande för vilka byggnader hon ritade mest, 

nämligen bostadshus. 

Hammarskjöld-Reiz arbetade som arkitekt från tidigt 1930-tal och fram till ett 

stycke in på 1980-talet. Hennes verksamma år bildar en tidsram för min 

undersökning, dock är större delen av det material som finns skrivet om henne från 

1990-talet och framåt, efter hennes bortgång. 

Det finns även en del arkivmaterial om Hammarskjöld-Reiz. Eftersom hon 

länge var verksam i Lund och Staffanstorp finns det material om henne på Kulturen i 

Lund. Dels finns inventarier från hennes kontor, dels en pärm med samlade artiklar 

om arkitekten såsom minnesord, en artikel ur Arkitektur från 1983, artikeln ur 

Kvinnor som banade väg, brevsvar till Eva Rudberg från 1982 och en kortare 

verkförteckning över byggnader. I Kulturens arkiv finns även två opublicerade 

skrifter sammanställda av museets medarbetare kallat Ingeborg Hammarskjöld-Reiz – 

en arkitekt och samtiden. Del 1 är en verksammanställning med förteckning och 

fotografier av hennes byggnader i Lund och Staffanstorp med omnejd. Del 2 är 

transkriberade intervjuer med arkitekten från hösten 1993, gjorda av arkitekt Carin 

Johansson. Av Kulturens material har jag främst använt mig av intervjun för att få en 

ökad inblick i hennes tankar om arkitektyrket samt verksförteckningen för att få en 

överblick över hennes samlade verk.  

Ytterligare biografiskt material finns på Landsarkivet i Lund, hennes skisser och 

planer finns på Stadsarkivet i samma stad, vilka dock inte ingått i min undersökning.  

Den historiografiska undersökningen är till stor del baserad på svenska 

översiktsverk inom konsthistoria och arkitektur. Detta beror på att den kanon som har 

skapats genom historieskrivningen allra bäst kan avläsas genom den sortens 

översiktliga verk. Jag utvecklar dessa idéer om historieskrivning i mitt teoriavsnitt 

under rubriken historiografi. 
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Teori och metod 
I undersökningen använder jag mig av flera teoretiska utgångspunkter som har varit 

användbara för att analysera materialet. Dessa är genus, historiografi, kultursociologi, 

och diskursteori, vars teorier förklaras mer ingående efter detta inledande stycke. 

Avslutningsvis redovisar jag de metoder jag använt mig av i arbetet. 

 

Genus 

Ett genusperspektiv genomsyrar hela undersökningen och det var ett medvetet val att 

undersöka en kvinnlig arkitekt och hennes position i den svenska konsthistorien. Jag 

utgår här huvudsakligen från konsthistorikern Griselda Pollocks (f. 1949) teorier. 

Forskning om genus inom det konst- och arkitekturhistoriska fältet och om 

kvinnliga arkitekter startade på 1970-talet. 1971 ifrågasatte Linda Nochlin (f. 1931) 

den manliga kanon som skapats inom konsthistorien med artikeln ”Why have there 

been no great women artists?”4 Nochlin ville starta en process med målet att få till ett 

paradigmskifte, för att uppmärksamma kvinnor i konsthistorien. Pollock har utvecklat 

denna tanke i Vision and difference: femininity, feminism, and histories of art från 

2003 där hon menar att för att få till detta skifte behövs inte bara att man adderar fler 

kvinnliga konstnärer och deras historier till historieskrivningen, utan att man även 

ifrågasätter och analyserar de strukturer som ligger bakom.5 

I verket Differencing the canon: feminist desire and the writing of art's histories 

från 1999 argumenterar Pollock för tre olika positioner som feministiska 

konsthistoriker kan inta. Den första, ”Feminism encounters the canon as a structure of 

exclusion” – beskriver tiden efter 1970 där behovet av att ”rätta” historien och fylla i 

de tomrum som finns genom att kvinnor blivit uteslutna i konsthistorieskrivningen, 

varit stort.6 Pollock beskriver det som att den enda plats där konstverk av kvinnliga 

konstnärer har kunnat ses tidigare, varit i förråd eller källare till museum eller stora 

konsthallar. Hon skriver om det stora behov av basforskning som krävs om kvinnliga 

konstnärer, ett arbete som konsthistoriker har inlett. Traditionen av manliga 

konstnärer är dock så stark, att kvinnorna ofta bara adderas som ett politiskt korrekt 

tillägg, menar Pollock. Konsthistorien är fortfarande en illustrerad berättelse om män. 

                                                
4 Linda Nochlin, Women, art and power and other essays, Thames and Hudson, London, 1989. 
5 Griselda Pollock, Vision and difference: femininity, feminism, and histories of art, Routledge, 
London, 2003, s. 5 ff. 
6 Griselda Pollock, Differencing the canon: feminist desire and the writing of art's histories, Routledge, 
London, 1999, s. 23. 
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Avslutningsvis skriver hon att vi nu efter flera decenniers arbete med att ”korrigera” 

konsthistorien fortfarande tampas med frågan:  

 
How can we make the cultural work of women an effective presence in cultural discourse which 

changes both the order of discourse and the hierarchy of gender in one and the same 

deconstructive mode?7 
 

Den andra positionen är ”Feminism encounters the canon as a structure of 

subordination and domination which marginalises and relativises all women 

according to their place in the contradictory structurations of power – race, gender, 

class and sexuality”.8 Där beskrivs typiska ”kvinnliga konstformer” som vävning, 

broderi och keramik som något som konsthistoriker har försökt att lyfta fram och 

uppvärdera under de senaste årtiondena. Även om arkitektur är en historiskt sett 

manlig uttrycksform, är denna position intressant i fråga om hur vi värderar ”manligt” 

och ”kvinnligt”. 

I Pollocks tredje position, ”Feminism encounters the canon as a discursive 

strategy in the production and reproduction of sexual difference and it’s complex 

configurations with gender and related modes of power”, menar hon att vi genom att 

dekonstruera de diskurser vi har inom konsthistorien kan skapa nya kunskaper, med 

okönade områden.9 Denna positions mål är inte jämställdhet eller att få in fler kvinnor 

i våra översiktsverk, utan att verka utanför, i marginalerna, över en bredare diskurs än 

bara konsthistorien, för att bryta maktstrukturer. En metod är att läsa om texter med 

mer kritisk blick och se förbi kanon och discipliner, för att skapa nya tankesätt, 

beskriver Pollock.10 

I min undersökning ansluter jag till Pollocks tredje position, genom att studera 

de diskurser och verk där Hammarskjöld-Reiz är representerad, och göra en analys av 

historieskrivningen. Inte för att enbart inkludera en tidigare ouppmärksammad 

kvinnlig arkitekt, utan för att förstå historieskrivningen som struktur. 

 

  

                                                
7 Pollock, Differencing the canon: s. 24. 
8 Pollock, Differencing the canon: s. 24. 
9 Pollock, Differencing the canon: s. 26. 
10 Det här sättet att arbeta med diskurser fortsätter jag att beskriva längre fram i teori- och 
metodavsnittet. 
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Historiografi 

Genom mitt arbete vill jag undersöka den historieskrivning som gjorts och rikta ett 

kritiskt öga mot den. Det har tidigare konstaterats och gjorts undersökningar om att 

kvinnor i konsthistorien har en marginell position i kanon. Går man ett stycke tillbaka 

i tiden så blir företeelsen ännu tydligare. Genom att studera översiktsverk inom 

svensk och nordisk arkitekturhistoria har jag kunnat kartlägga hur kanon ser ut inom 

ramen för min undersökning, och hur Ingeborg Hammarskjöld-Reiz position i 

historieskrivningen ser ut. Sedan ställer jag kritiska frågor om varför kanon ser ut som 

den gör, och försöker förklara det genom olika perspektiv. Mina tre perspektiv är 

genus – har det faktum att Hammarskjöld-Reiz var en kvinnlig arkitekt påverkat 

hennes position i historieskrivningen, geografi – har den geografiska aspekten spelat 

in, och byggnadstyper, har den typ av byggnader hon ritade och deras utformning 

påverkat positionen?  

I Dan Karlholms avhandling Handböckernas konsthistoria: om skapandet av 

"allmän konsthistoria" i Tyskland under 1800-talet beskriver författaren varför böcker 

över allmän konsthistoria, handböcker och översiktsverk kan ge besked om vilka verk 

som ingår i kanon.11 Han menar att dessa böcker har en ideologisk funktion, att visa 

för läsaren vilka verk som är mest utmärkta och huvudsakliga. Detta urval får sedan 

representera kärnan av konsthistorien, vid en viss tidpunkt. Karlholm skriver också att 

benämningen av dessa verk som allmän konsthistoria är problematisk, i det fall det 

går att läsa dessa böcker som om de innehåller den fullständiga historien.12 Istället för 

att se ett omfattande översiktsverk som en exakt spegelbild av världen, får vi tänka på 

översiktsverken i konst- och arkitekturhistoria som olika historier som har berättats, 

med kanon som utgångspunkt. 

Med min undersökning vill jag försöka förstå varför historien har skrivits på det 

sätt som den har, men undersökningen gör inget anspråk på att beskriva sanningen, 

utan kommer att vara ytterligare ett narrativ precis som alla övriga konsthistoriska 

verk. 

 

  

                                                
11 Dan Karlholm, Handböckernas konsthistoria: om skapandet av "allmän konsthistoria" i Tyskland 
under 1800-talet, B. Östlings bokförlag. Symposion, Diss. Uppsala universitet, Eslöv, 1996, s. 65. 
12 Karlholm, s. 64. 
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Kultursociologi 

I min uppsats använder jag mig av Pierre Bourdieus (1930-2002) kultursociologiska 

teorier med begreppen fält, kulturellt och socialt kapital och habitus, kopplat till 

Hammarskjöld-Reiz verksamhet som arkitekt. På 1960-talet började den franska 

sociologen använda sig av begreppet fält, som utvecklades i hans texter från 1970-

talet och framåt.13 Donald Broady har beskrivit Bourdieus terminologi som en 

”verktygslåda” där begreppen kan användas metodologiskt. Han förklarar begreppen 

som att kulturellt kapital kan innebära att ha ett kultiverat språkbruk och vara 

förtrogen med den så kallade finkulturen, eller ha ”god smak”, här kan även 

utbildning och utmärkelser räknas in. Socialt kapital syftar på sådant som ens 

vänskapsförbindelser, släktskap, kontakt med gamla skolkamrater eller kollegor och 

ekonomiskt kapital handlar om materiella tillgångar och kännedom om ekonomins 

spelregler.14 Bourdieu använder sig av begreppet fält med betydelse ett system av 

relationer mellan positioner, ett socialt fält är ett system av relationer mellan 

positioner som besätts av människor och institutioner som strider om något 

gemensamt.15 Människans habitus är ett slags förkroppsligat kapital, det system som 

låter henne handla, tänka och agera i den sociala världen. Habitus skapas av våra 

vanor och följer oss som ett omedvetet handlingsmönster. Bourdieus teorier beskriver 

en struktur som är beständig över tid, även om aktörernas inbördes relationer och de 

värden som olika positioner representerar, förändras.  

 
Den som producerar konstverkets värde är inte konstnären utan produktionsfältet i dess 

egenskap att vara en värld av tro. Den producerar konstverkets värde som fetisch genom att 

producera tron på konstnärens skapande makt. Eftersom konstverket bara kan existera som ett 

symboliskt objekt försett med ett värde måste det vara känt och erkänt, det vill säga socialt 

etablerat som konstverk av åskådare som har den estetiska disposition och kompetens som är 

nödvändig för att kunna se och erkänna konstverket såsom sådant. I en vetenskaplig studie av 

konstverk ingår därför inte bara den materiella produktionen av konstverket utan även 

produktionen av verkets värde, vilket är samma sak, av tron på verkets värde.16 

 

                                                
13 Donald Broady & Niels Albertsen (red.), Kulturens fält: en antologi, Daidalos, Göteborg, 1998, s. 
11. 
14 Broady, s. 12 f. 
15 Pierre Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, B. Östlings bokförlag. 
Symposion, Stehag, 2000, s. 9. 
16 Bourdieu, s. 332. Citatets kursiveringar är hämtade från utgåvan från 2000. 
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Om man applicerar dessa tankar på Ingeborg Hammarskjöld-Reiz karriär kan 

konstverk här direkt bytas ut mot byggnadsverk, vilket öppnar för en analys av hennes 

verksamhet utifrån Bourdieus teorier. Beträffande värdet och uppskattningen av 

Hammarskjöld-Reiz byggnader och verksamhet är således agenter och institutioner 

viktiga och har en del i skapandet av hennes plats i arkitekturhistorien. När det gäller 

min historiografiska undersökning ställer jag frågor om hur man kan förklara 

Hammarskjöld-Reiz position i historieskrivningen. Dessa har jag för avsikt att 

förklara delvis med kultursociologiska teorier. 

För att karaktärisera Ingeborg Hammarskjöld-Reiz sociala och professionella 

roll och inflytande ämnar jag studera henne som en aktör inom ett kulturellt fält. Jag 

kommer att undersöka hur Hammarskjöld-Reiz kulturella och sociala kapital som 

arkitekt såg ut i hennes samtid, och om dessa har påverkat hennes position inom 

fältet. Som ensam kvinnlig arkitekt i Skåne under en lång period stack hon ut ur 

mängden, och hon har sagt att hon aldrig såg sig på samma nivå som de mest 

framgångsrika manliga arkitekterna i regionen.17 Jag utvecklar denna diskussion 

vidare i mitt tredje analyskapitel. 

 

Diskursanalys  

För att förstå historieskrivningen kring Ingeborg Hammarskjöld-Reiz som arkitekt har 

det blivit aktuellt att undersöka de diskurser hon är knuten till. En diskurs kan 

beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller vissa delar av 

världen. Det handlar om idén att språket är strukturerat i mönster utifrån vilka våra 

utsagor följer när vi agerar i olika sammanhang.18 

Här blir Foucaults teorier om makt/kunskap aktuella, där makt ses som något 

som är spritt över olika sociala praktiker och skapar diskurser, kunskap, kropp och 

subjektiviteter.19 Genom makt skapas vår sociala omvärld, objekt skiljs åt och får 

relationer till varandra, menar Foucault. Här är makten alltid förbunden med kunskap, 

de båda förutsätter varandra. I sammankopplingar av makt och kunskap är ofta makt 

starkt förbunden med diskurs, och diskurser bidrar till att skapa oss som subjekt och 

                                                
17 Carin Johanson, Ingeborg Hammarskjöld-Reiz – en arkitekt och samtiden, Delrapport 2, Bandade 
samtal hösten 1993, Kulturens arkiv, s. 12. 
18 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 
Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 7. 
19 Winther Jørgensen & Phillips, s. 20. 
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de objekt vi vet något om.20 När det gäller sanningsbegreppet menar Foucault att det 

inte går att nå fram till en objektiv sanning eftersom det inte finns någon position 

utanför diskurserna. Istället för att fråga sig om något är sant eller falskt ska man 

istället analysera de diskursiva processer där diskurser konstrueras, skriver Foucault i 

sin tidiga ”arkeologiska” fas.21 

I den diskursteori som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, politiska teoretiker, 

representerar ses diskursanalysens syfte att kartlägga de processer där vi försöker 

förstå hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så 

etablerade att vi uppfattar dem som naturliga.22 Deras diskursbegrepp innefattar inte 

bara språket utan även sociala fenomen. De beskriver även i sina teorier de 

svårigheter en diskursanalytiker kan ha att distansera sig från den diskurs man 

analyserar, vara objektiv och se sanningsvärdet. Då föreslår de ett jämförande 

perspektiv, där man exempelvis använder historien för att ifrågasätta sina egna 

självklarheter.23 

I min historiografiska undersökning fyller diskursteorin funktionen av en 

grundläggande förståelse för hur etablerade konventioner och ”sanningar” uppstår. I 

vår föränderliga värld skapas ständigt nya diskurser där det sker en kamp om vem 

som har tolkningsföreträde, därför behöver historieskrivningen som diskursiv 

formation undersökas. 

 

Metod 

Som metod har jag använt mig av litteraturstudier av de verk som blivit aktuella 

kopplade till Ingeborg Hammarskjöld-Reiz verksamhet, i form av en innehållsanalys. 

Jag har genomfört en komparativ studie, där jag jämfört henne med samtida manliga 

arkitekter, samt gjort en kvantitativ studie av hennes byggnader och klassificerat dem. 

De tre byggnadsverk som jag har studerat mer noggrant har jag gjort ingående 

verksanalyser av på plats. 

 

  

                                                
20 Winther Jørgensen & Phillips, s. 21. 
21 Winther Jørgensen & Phillips, s. 21 
22 Winther Jørgensen & Phillips, s. 32. 
23 Winther Jørgensen & Phillips, s. 44. 
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Tidigare forskning  
Det finns ännu ingen biografi eller monografi skriven om Ingeborg Hammarskjöld-

Reiz. Överlag finns det inte mycket akademiska studier eller vetenskaplig forskning 

gjord om henne och hennes verksamhet. I denna forskningsöversikt börjar jag med att 

presentera de verk där arkitekten finns representerad. Sedan fortsätter jag med att 

beskriva de publikationer som jag har använt mig av i mitt arbete med koppling till 

kvinnliga arkitekter, genus och arkitektur. 

Helena Werners avhandling Kvinnliga arkitekter: om byggpionjärer och 

debatterna kring kvinnlig yrkesutövning i Sverige (Göteborgs universitet, 2006) 

beskriver de tidiga kvinnliga arkitekterna i Sverige, deras utbildning, verksamhet och 

debatten kring kvinnlig yrkesutövning i Sverige. Ingeborg Hammarskjöld-Reiz är en 

av ett tiotal arkitekter som presenteras med biografiska fakta, yrkesbiografi och 

verkbeskrivningar, med ett par av hennes verk representerade. Ett av Werners syften 

är att bidra till historieskrivningen och det som är skrivet om Hammarskjöld-Reiz är 

informativt med flera citat baserade på intervjuer med arkitekten.24  

Gunilla Lundahl har som redaktör i två utgåvor från Arkitekturmuseet 

respektive Statens råd för byggnadsforskning under tidigt 1990-tal skrivit om 

kvinnliga arkitekter. I Kvinnor som banade väg: porträtt av arkitekter från 1992 

presenteras 24 tidiga arkitekter, även landskaps- och inredningsarkitekter och 

samhällsplanerare. Dessa presenteras i form av intervjuer eller som små biografiska 

texter byggda på arkivstudier. Ingeborg Hammarskjöld-Reiz är representerad i form 

av utdrag från hennes brevdagbok från 1930-tal fram till 1991.25 Breven ger en 

intressant inblick i Hammarskjöld-Reiz tankar om att arbeta som kvinnlig arkitekt, 

vilka jag har fortsatt att undersöka mer noggrant i mitt arbete genom att studera 

intervjuer som har gjorts med arkitekten.  

I det nyutgivna omfattande översiktsverket Den svenska arkitekturens historia 

av Fredric Bedoire från 2015 finns Hammarskjöld-Reiz nämnd, samt i det 

                                                
24 I sitt avslutande kapitel Sammanfattning och slutsatser diskuterar Werner kring arkitekternas sociala 
bakgrund, deras utbildning, arkitektyrket och uppdragen ur några intressanta aspekter. I mitt arbete har 
jag försökt att utveckla en liknande diskussion om Hammarskjöld-Reiz verksamhet och uppdrag. 
25 Sedan följer en förteckning på ett urval av hennes utförda arkitektuppdrag samt en beskrivning av 
Internationella studenthemmet i Lund och en kommentar om hennes verksamma liv som arkitekt 
skriven av Marianne Dahlbäck. Dahlbäcks korta text om Hammarskjöld-Reiz verksamhet avslutas med 
frågorna ”Varför har detta sätt att arbeta så få efterföljare? Varför är en sådan arbetsinsats så lite 
uppmärksammad? Kan man tänka sig ett bättre föredöme?” Frågor som jag har fortsatt att söka svar på 
i min uppsats. Gunilla Lundahl (red.), Kvinnor som banade väg: porträtt av arkitekter, Statens råd för 
byggnadsforskning, Stockholm, 1992, s. 72. 
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arkitekturhistoriska översiktsverket Guide till Sveriges arkitektur från 2001 med 

Rasmus Waern som redaktör. Dessa två verk diskuteras närmare i 

historiografiundersökningen. 

I tidskriften FORM har Bo Madestrand skrivit en två sidor lång artikel om 

Ingeborg Hammarskjöld-Reiz – En modernist att minnas, från 2015. Madestrand 

sammanfattar hennes verksamhet och ställer frågor om varför Hammarskjöld-Reiz 

knappt nämns i dagens arkitekturhistoria. Frågorna besvaras med Elisabeth Näslunds 

(Sveriges Arkitekter) spekulationer, att Hammarskjöld-Reiz var verksam i Skåne och 

att hon var kvinna, och möjligen att det fanns en uttalad kritik mot hennes 

stadsplanering.26 

Det finns även två längre dagstidningsartiklar skrivna om Hammarskjöld-Reiz 

från Sydsvenska Dagbladet, från 1994 och 2001. Artiklarna visar att arkitekten efter 

sitt verksamma liv inte helt försvunnit ur nyhetsflödet utan att hon av olika 

anledningar blivit uppmärksammad på nytt.  

Som en del av Lunds bevaringsprogram har Bevaringskommittén, med Otto 

Ryding som redaktör, gett ut två volymer mellan 1991 och 1996 – Lund utanför 

vallarna. Här finns detaljerad information om Östra småstugeområdet och 

Borgmästaregården med beskrivning av byggprocessen, fotografier, ritningar och 

planer, samt en förteckning över de av Hammarskjöld-Reiz byggnader som är en del 

av Lunds bevaringsprogram. 

 

I Kvinnorum: porträtt av arkitekter från 1991 presenteras 40 kvinnliga arkitekter med 

var sitt utvalt verk, en bok som skapades till en utställning på dåvarande 

Arkitekturmuseet i Stockholm. I bokens första del skriver Gunilla Lundahl om 

kvinnor inom arkitekturfältet, historiskt sett och i samtid (90-tal), och ställer många 

intressanta frågeställningar som jag har använt mig av i mitt arbete och applicerat på 

Hammarskjöld-Reiz verksamhet. 

Jag har även använt mig av Katarina Bonneviers avhandling Behind straight 

curtains: towards a queer feminist theory of architecture, som behandlar tre 

byggnader utifrån ett genus- och queerperspektiv. Bonneviers avhandlings tema och 

struktur har varit intressant att studera och några av de teoretiker och den litteratur 

hon använder sig av har jag kunnat inspireras av i mitt eget arbete. Liksom Werner 
                                                
26 Madestrand diskuterar även om det var en nackdel eller fördel för Ingeborg Hammarskjöld-Reiz att 
vara kvinnlig arkitekt. 
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har Bonnevier skrivit en avhandling om kvinnliga arkitekter, med ett tydligt 

genusperspektiv, arbeten som jag vill ansluta till med min undersökning. 

 
Disposition 
Efter denna inledning följer tre analyskapitel. Det första är kort och inleder min 

historiografiska undersökning, där Ingeborg Hammarskjöld-Reiz position i 

historieskrivningen analyseras. Här görs en genomgång av arkitekturhistoriska 

översiktsverk för att undersöka hur kanon ser ut och om Hammarskjöld-Reiz finns 

representerad där. 

I det andra kapitlet skriver jag om Ingeborg Hammarskjöld-Reiz arkitektkarriär. 

Det inleds med ett avsnitt om de tidiga kvinnliga arkitekterna internationellt och i 

Sverige, för att ge en bakgrund till ämnet. Sedan följer ett stycke om Hammarskjöld-

Reiz uppväxt och utbildning, som ledde fram till att hon blev verksam arkitekt. I det 

tredje avsnittet beskriver jag hennes karriär som arkitekt i Skåne, om hennes uppdrag 

och engagemang. Det här är av vikt för den historiografiska undersökningen, att skapa 

förståelse för mina kommande förklaringsmodeller.  

I det tredje kapitlet fortsätter den historiografiska undersökningen, där jag 

förklarar Ingeborg Hammarskjöld-Reiz position i historieskrivningen med tre olika 

modeller. Det första perspektivet är genus – om det spelade in att Hammarskjöld-Reiz 

var kvinnlig arkitekt, det andra är geografi, om det faktum att Hammarskjöld-Reiz var 

verksam i Skåne har påverkat hennes position. Det tredje är byggnadstyper – om man 

genom att analysera Hammarskjöld-Reiz olika byggnader kan få ökad förståelse för 

hennes plats i historieskrivningen. I den sista delen av kapitlet väljer jag ut tre av 

hennes byggnadsverk och beskriver dem, tillsammans med hennes egna tankar och 

arkitekturfilosofi. 

Avslutningsvis kommer en diskussion där jag summerar mitt arbete och drar 

slutsatser, men även för ett vidare resonemang hur forskningen inom samma fält 

skulle kunna fortsätta.  
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I. Hammarskjöld-Reiz position i historieskrivningen 
 

I detta kapitel vill jag undersöka vilken position Ingeborg Hammarskjöld-Reiz har i 

historieskrivningen. Det finns ingen biografi eller monografi skriven om henne. 

Överhuvudtaget finns det relativt litet skrivet om Hammarskjöld-Reiz i konst- och 

arkitekturhistorien. Det verk där hon är mest uppmärksammad är Werners avhandling 

från 2006, tidigare nämnd i forskningsöversikten, och i de verk som jag hänvisar till i 

samma avsnitt. 

Ingeborg Hammarskjöld-Reiz hade en lång och omfattande verksamhet som 

arkitekt i Lund och Staffanstorp, vilket undersökningen har för syfte att beskriva i 

kommande kapitel då hennes karriär presenteras. Hennes position i 

historieskrivningen bör således ses i relation till andra arkitekter verksamma vid 

ungefär samma tid och geografiska område; som Hans Westman (1905-1991), Bengt 

Edman (1921-2000), Klas Anshelm (1914-1980) och Bernt Nyberg (1927-1978). 

Om man letar efter Hammarskjöld-Reiz namn i översiktsverk om svenska 1900-

talsarkitekter, så är hon marginellt representerad. Hon finns varken omnämnd i Lena 

Johannessons Konst och visuell kultur i Sverige (2007), Att bygga ett land – 1900-

talets svenska arkitektur (1998), Nils-Ole Lunds Nordisk arkitektur (1993), Henrik O 

Anderssons & Fredric Bedoires Svensk arkitektur, ritningar 1640-1970 (1986), Anna 

Östnäs Arkitekterna och deras yrkesutövning (1984) eller Erik Lundbergs 

Arkitekturens formspråk (1961), som alla innehåller mängder av svenska 

framgångsrika arkitekter. Ingeborg Hammarskjöld-Reiz finns dock med i Guide till 

Sveriges arkitektur, Byggnadskonst under 1000 år, redaktör Rasmus Waern (2001). 

Här beskrivs bostadshusen i Borgmästaregården i Lund kortfattat i form av text och 

ett fotografi. 

I Fredric Bedoires Den svenska arkitekturens historia. 1800-2000 (2015) finns 

Hammarskjöld-Reiz representerad i form av två korta stycken. I det första stycket 

handlar det även denna gång om Borgmästaregården som hon arbetade med 

tillsammans med Fred Forbat. I det andra stycket är hon nämnd tillsammans med 

andra tidiga kvinnliga arkitekter som Léonie Geisendorf, Anna Mohr och Ingeborg 

Waern Bugge. Bedoire nämner även Internationella studenthemmet i Lund, samt att 

Hammarskjöld-Reiz var den första kvinnliga arkitekten med en stor produktion, 

huvudsakligen mycket väl utförda bostäder i Lund och Staffanstorp. Bedoire fortsätter 
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med att ”hennes anspråkslösa framtoning medverkade till att hon inte blev tillräckligt 

uppmärksammad i sin samtid”, som jag tidigare citerade i inledningen.27 Allt som allt 

rör det sig om 13 raders text i det 527 sidor långa verket. Då ska vi dock räkna in att 

det är ett översiktsverk, och många arkitekter kan inte mer än nämnas i några rader. 

Hans Westman har fått en halv sida, Klas Anshelm däremot finns med på ett tiotal 

sidor, Bengt Edman och Bernt Nyberg bara något längre stycke än Ingeborg 

Hammarskjöld-Reiz, om man ska jämföra de skånska samtida arkitekterna med 

varandra. När Bedoire skriver om Hammarskjöld-Reiz ”anspråkslösa framtoning” kan 

vi tolka det som att hon huvudsakligen ritade bostäder under sin verksamma tid som 

arkitekt, bostäder som oftast var enkelt och funktionellt utformade i tegel och inte 

utmärkte sig speciellt i stadsbilden, och att det kan vara vad han syftar på med 

ordvalet ”anspråkslös”. 

Om man jämför med de skånska arkitekter, som jag har nämnt, som var 

verksamma samtidigt som Hammarskjöld-Reiz och hur de är representerade i 

historieskrivningen så finns det åtskilliga konsthistoriska verk och publikationer inom 

byggnadsforskning som behandlar Klas Anshelm som arkitekt och hans byggnader, 

och Hans Westman har bland annat tillägnats en avhandling från 1996. Bengt Edman 

är representerad i form av ett par verk om hans arkitektur och pedagogik, och om 

Bernt Nyberg finns flera artiklar samt en bok om hans byggnadsverk. Samtliga fyra 

skånska arkitekter har en mer framskjuten position i historieskrivningen än Ingeborg 

Hammarskjöld-Reiz. 

Det som finns skrivet om Hammarskjöld-Reiz är huvudsakligen från 1990-talet 

och framåt. Under hennes verksamma tid som arkitekt, 1930-1980-tal, fick hon 

mycket liten uppmärksamhet i konsthistorieskrivningen. Det skrevs enbart några 

enstaka artiklar i dagspressen under hennes verksamma år. 

Min undersökning vill visa på Hammarskjöld-Reiz marginella position i 

historieskrivningen, och söka förklaringar till varför den ser ut som den gör. I 

kommande kapitel presenteras Hammarskjöld-Reiz bakgrund och karriär för att skapa 

en kunskapsgrund för att förstå hur hennes verksamhet sett ut som arkitekt. Sedan 

följer ett tredje kapitel med förklaringsmodeller till varför positionen ser ut som den 

gör. 

 

                                                
27 Bedoire, s. 383. 
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II. Arkitektkarriären 
 

De tidiga kvinnliga arkitekterna internationellt och i Sverige 

Om man ser tillbaka historiskt var arkitektyrket en typiskt mansdominerad 

yrkeskategori. Det fanns kvinnor som arbetade med att utforma hus och byggnader för 

flera sekler sedan men det är enstaka fall och då rörde det sig ofta om döttrar till 

byggmästare, arkitekter eller högt uppsatta kvinnor vid hov, överklass eller förmögna 

familjer. Under sent 1800-tal började arkitektutbildningarna öppnas upp även för 

kvinnor. I Zürich så tidigt som 1855, även om det dröjde fram till 1900-talet innan en 

kvinna tog examen där som arkitekt.28 I USA började man med ett lärlingssystem för 

kvinnor på 1860-talet, som så småningom utvecklades till riktiga arkitektutbildningar. 

1878 tog den första kvinnan arkitektexamen där. Många av de europeiska länderna 

följde med i utvecklingen, från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. 
Sverige var däremot sent ute bland de nordiska länderna när det gäller 

arkitektutbildning för kvinnor. Finland var tidigast med antagning från 1887 och 

framåt, och även Norge och Danmark var före Sverige med utexaminerade kvinnliga 

studenter. Inte förrän år 1919 antogs den första ordinarie arkitektstudenten i Sverige, 

Margit Hall på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 1921 började Brita Snellman 

studera på KTH i Stockholm och 1926 antogs Ingeborg Waern Bugge på 

Konstakademiens arkitekturskola, även den i huvudstaden.29 

Ingeborg Hammarskjöld-Reiz började studera vid arkitektutbildningen på 

Chalmers år 1928, vilket gör henne till en av de allra första kvinnorna som utbildades 

i Sverige. Mellan år 1921 och 1960 utbildades 26 kvinnliga och 334 manliga 

arkitekter i Sverige, mindre än 8 % var således kvinnor. Efter 1960-talet har antalet 

kvinnliga studenter ökat mer och mer, och nu på 2010-talet är kvinnor i majoritet på 

landets arkitektutbildningar.30 

 

Hammarskjöld-Reiz uppväxt och studier 
Ingeborg Hammarskjöld-Reiz föddes som Ingeborg Cruickshank i Kungälv 1909, 

dotter till Helga och Fredrik William. Helga hette Hansson som ogift och arbetade 

                                                
28 Werner, s. 29. 
29 Werner, s. 30-32. 
30 Werner, s. 183 f. 
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som lärare. Fredrik William Cruickshank var ingenjör, övermaskinist, och lade ned 

mycket tid på sitt arbete. Ett år innan Helga och Fredrik William gifte sig slutade 

Helga att arbeta som lärare och koncentrerade sig på att övervaka bygget av deras nya 

hus och senare ta hand om familjen. 31 Efter Ingeborg föddes systrarna Kerstin och 

Gertrud. Hammarskjöld-Reiz kom således från en bakgrund som tillät henne att 

studera vidare och gav henne möjlighet att arbeta med det hon ville. 

Ingeborg Hammarskjöld-Reiz tog studentexamen i Göteborg 1925 och hade 

drömmar om att bli arkeolog. Hon började läsa vid högskolan, men trivdes inte och 

bytte ganska snabbt till studier på arkitektlinjen på Chalmers tekniska högskola, en 

utbildning där hon kom mer till sin rätt. Hon började utbildningen 1928 och 

utexaminerades 1931.32 

Hammarskjöld-Reiz upplevde att undervisningen på Chalmers delvis var för 

matematisk och teknisk och hon saknade undervisning i arkitekturhistoria. Hon 

kompletterade själv med konsthistoria på Göteborgs högskola för professor Axel 

Romdahl efter sin examen. Hon brukade dessutom ofta besöka Röhsska museet och 

dess bibliotek under arkitektutbildningen. Där arbetade Sten Anjou som var både 

arkitekt och fil.dr. i konsthistoria, han hade sett till att biblioteket hade alla mer kända 

arkitekturtidskrifter, även franska, tyska och schweiziska. Anjou lät Hammarskjöld-

Reiz låna hem tidningar över kvällar och helger, diskuterade med henne och gav 

råd.33 Enligt Hammarskjöld-Reiz själv var dessa egna studier av den nya arkitekturen 

och dess skapare nästan viktigare än hennes ordinarie undervisning på Chalmers.34 

Efter utbildningen arbetade hon parallellt med studierna i konsthistoria hos 

riksantikvarie Sigurd Curman, med uppmätning av bohuslänska kyrkor. Mellan 1932-

37 arbetade hon även med egna uppdrag på olika arkitektkontor i Göteborg, hos 

Ingrid Wallberg, Nils Ohlsson och på inrednings- och möbelarkitektfirman Boet.35 

Dock var det inte i stor omfattning som hon arbetade som arkitekt med egna projekt 

de tidiga åren, huvudsakligen med uppmätning och som assistent. 

Hon gifte sig med civilingenjör Lars Hammarskjöld som arbetade på 

stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Han dog dock tragiskt i förtid efter en misslyckad 

tarmoperation 1937. Efter dödsfallet flyttade Ingeborg från Göteborg till Lund. 

                                                
31 Johanson, Delrapport 2, Bandade samtal hösten 1993, s. 4. 
32 Werner, s 149. 
33 Johanson, Delrapport 2, Bandade samtal hösten 1993, s. 10. 
34 Werner, s. 152. 
35 Werner, s. 149. 
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Karriären - verksamheten i Lund och Staffanstorp 
Ingeborg Hammarskjöld-Reiz fick snabbt arbete i sin nya stad, som biträdande 

stadsplanearkitekt på Byggnadsnämndens stadsingenjörskontor. Från 1939 blev hon 

även tillförordnad chef där. Hon upplevde att det var mycket mer fördomsfritt i Lund 

än i Göteborg, och hon fick större ansvar och mer förtroende på sin nya tjänst. Hon 

har själv berättat att hon togs emot med öppna armar, då man hade alldeles för lite 

folk på kontoret. När man i Göteborg tyckte att det nästan var suspekt att en kvinna 

arbetade som arkitekt, verkade det snarare vara en fördel i Lund, har Hammarskjöld-

Reiz berättat.36 Då hon knappt anförtrotts några betydande uppgifter i sitt arbete i 

Göteborg, kände hon nu stort förtroende och kunde prestera på ett helt annat sätt på 

stadsingenjörskontoret i Lund. Hon trodde själv att detta möjligen berodde på 

närheten till Danmark, där kvinnliga arkitekter hade utbildats under en längre tid och 

var vanligare än i Sverige.37 

1939 gifte Ingeborg Hammarskjöld-Reiz om sig med Anders Reiz, senare 

professor. De fick en son, Sebastian Reiz, 1942. 

De första åren i Lund var Hammarskjöld-Reiz engagerad i att förbättra 

bostadsförhållandena för ”mindre bemedlade barnrika familjer”, det vill säga de 

familjer med många barn som inte hade så stor inkomst. Redan under sitt första år i 

Lund, 1937, blev hon sekreterare i Lunds stads bostadskommitté, vilket hon var i tio 

års tid.38 Hon var chef för Småstugebyrån under samma tidsperiod. Det innebar att 

hon planerade områden, ritade bostäder och även var ansvarig för den administrativa 

processen kring bostadsförmedlandet och låneansökningarna, en verksamhet som var 

kopplad till det svenska folkhemsbyggandet. Hon arbetade som arkitekt på dagen, och 

på kvällarna cyklade hon runt i staden för att inventera undermåliga bostäder genom 

hembesök, vilket Werner beskriver i sin avhandling.39 
 

För att skaffa sig en inblick i de barnrikas bostadsförhållanden, besiktigade hon deras lägenheter 

och fann till sin förskräckelse, att stora barnfamiljer kunde bo i ett rum och kök utan 

tillstymmelse till bekvämlighet. […] De fattiga barnfamiljerna borde, tyckte hon, inte fösas ihop 

i speciella flerfamiljshus av typen Solgårdar utan istället placeras i friliggande småstugor på 

områden, som också stod öppna för andra bostadssökanden.40  

                                                
36 Werner, s. 150. 
37 Werner, s. 150. 
38 Johanson, Delrapport 2, Bandade samtal hösten 1993, s. 5. 
39 Werner, s. 150. 
40 Werner, s. 150. 
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Arbetet under de här tidiga åren medförde att Ingeborg Hammarskjöld-Reiz fick ett 

ökat socialt engagemang, något som hon bar med sig genom sin karriär, vilket hon har 

beskrivit i intervjumaterialet med Carin Johansson.41 Hammarskjöld-Reiz ansåg att 

arkitektyrket inte bara handlade om byggnader, teknik och ritningar, utan även 

människorna och deras sociala förhållanden. 

Ett av de första projekten som hon arbetade med från 1937 och ett par år framåt 

var Östra Småstugeområdet i Lund, friliggande funktionella hus med platta tak och 

stora trädgårdar, vars skisser visas i bild 1. Hammarskjöld-Reiz hade velat bygga 

husen i en slags lättbetong, siporex, vilka de tre första husen byggdes i. Efter en 

prisjämförelse beslutades senare att resten av husen skulle byggas i tegel, och få en 

vitputsad fasad.42 I bild 2 visas byggprocessen av husen, då som belägna ett stycke 

utanför staden på den skånska slätten. Nu, efter nästan 80 år, har staden vuxit och man 

hittar husen i utkanten av östra Lund. Många av husen har fått byggas om på senare år 

och det är nu bara ett fåtal hus som har kvar de platta taken.43  

  

                                                
41 Johanson, Delrapport 2, Bandade samtal hösten 1993, s. 5. 
42 Otto Ryding, Lund utanför vallarna: bevaringsprogram, Bevaringskommittén, Lund, 1991-1996, s. 
282. 
43 Östra Småstugeområdet var hus som inte togs så väl emot av Lunds befolkning, man reagerade på 
dess enkla utformning och platta tak och området fick öknamn som ”Negerbyn” och husen kallades för 
”margarinlådor”, ”stadens garage” och ”kaninahuddor”. Ryding, s. 282 f. 

Bild  1.  Planritning av Ingeborg Hammarskjöld-Reiz till hus i Östra Småstugeområdet. 
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Några år efter Östra Småstugeområdet ritades Borgmästaregården, där radhus, 

flerfamiljshus och friliggande hus i tegel med sluttande tak blandades i området.44 

1945/46 startade Hammarskjöld-Reiz ett eget arkitektkontor på Stora 

Gråbrödersgatan i Lund, som hon drev fram till sin död. Där arbetade hon med 

uppdrag från Lunds kommunala fastighetsbolag, men också som byggnadsinspektör 

och byggnadskonsulent i Lund-Staffanstorp med omnejd, bland annat. Efter en tid 

hade Hammarskjöld-Reiz ett stort antal anställda på sitt arkitektkontor, som mest 10-

15, under 1960-talet.45 Under den här tiden ritade hon bland annat bostäder i 

Pilelyckan (1946-55), Laurentistiftelsens studentbostäder (1949-1960), bostäder i 

Drottningstaden (1952), Kobjer (1954) och Plommonvägen (1955), Palettskolan 

(1956), Internationella studenthemmet (1957) och Lovisaskolan (1960), allt i Lund. 

1952 fick Hammarskjöld-Reiz tjänsten som stadsarkitekt i Staffanstorp. Hennes 

arkitektbyrå var sedan med och utvecklade ett kulturminnesvårdprogram för 

Staffanstorps kommun. Hon var under den tiden även engagerad i olika styrelser – 

under 1949-52 och 1958-60 ledamot i förbundet SAR:s (Svenska arkitekters 

riksförbunds) styrelse, och hade höga poster i styrelsen i Arkitektföreningen för Södra 

Sverige. Dessutom undervisade hon i kommunal planering på Socialhögskolan i 

Lund. Hon var således en arkitekt som hade många parallella uppdrag och 

ansvarsområden samtidigt. 

                                                
44 Mer om Borgmästaregården på sidan 31-33. 
45 Werner, s. 248. 

Bild  2.  Östra Småstugeområdet i Lund börjar ta form, år 1937. 
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Ingeborg Hammarskjöld-Reiz kan sägas personifiera två av 1900-talets viktiga 

samhällsfenomen; skapandet av den sociala bostadspolitiken och att som kvinna bryta 

in i ett tidigare mansdominerat yrke. Hon borde tack vare sin arkitektutbildning, 

blandade yrkeserfarenheter i Göteborg samt framgångsrika karriär i Lund och 

Staffanstorp ha skaffat sig ett stort kulturellt kapital. Antalet byggnader hon ritade, 

över 3 000 hus, styrelseuppdrag och även undervisning på högskolan, pekar på detta. 

Redan efter två års anställning, år 1939, blev Hammarskjöld-Reiz tillförordnad chef 

på Byggnadsnämndens stadsingenjörskontor i Lund. Detta visar på att hon antagligen 

var respekterad av sina kollegor och arbetade väl. Hon blev även anförtrodd att rita 

offentliga byggnader som skolor, ålderdomshem, kommunhus och bibliotek vid sidan 

av den stora mängden bostäder. Som stadsarkitekt i Staffanstorp blev hon även 

tilldelad en viss maktposition, vilket också borde innebära ett högt kulturellt kapital. 

Som arkitekt var Hammarskjöld-Reiz, som jag tidigare redogjort för, mycket 

mån om de människor som skulle flytta in i hennes bostäder, och hon gjorde ofta 

hembesök en tid efter inflyttning för att lära sig hur hon kunde förbättra bostäderna 

till nästa gång. Hennes sociala kompetenser borde gjort henne omtyckt och ansedd av 

de invånare som hon kom i kontakt med. Det är dock inte säkert att detta gick hand i 

hand med hur hon blev sedd av sina kollegor och i byggnadsbranschen, vilket kan 

förklaras med hennes sociala kapital. En vidare diskussion kring detta följer i 

kommande kapitel, med förklaringsmodeller. 

 

  



 24 

Förklaringsmodeller 
 

Genus 
I följande stycke vill jag diskutera det faktum att Ingeborg Hammarskjöld-Reiz 

verkade som kvinnlig arkitekt i en värld av manliga arkitekter kan ha påverkat hennes 

position i historieskrivningen. 

Som vi är medvetna om och även har kunnat läsa tidigare i mitt arbete var 

arkitektyrket historiskt sett ett manligt yrke, och under den tid då Hammarskjöld-Reiz 

var verksam så var hon relativt ensam som kvinnlig arkitekt i Skåne, från 1930-talet 

och framåt. Under hennes levnadstid utbildades fler och fler kvinnor som senare har 

anslutits till yrkeskåren. Som framgått genom denna undersökning så har Ingeborg 

Hammarskjöld-Reiz haft en mer framgångsrik karriär än historieskrivningen visar.  

För att återgå till mitt undersökningsmaterial: översiktsverken, så visar de att 

arkitekturhistorien till största delen är representerad av män. Om vi hade läst dessa 

verk utan att reflektera över hur de verkliga förhållandena har sett ut och ser ut, skulle 

man kunna tro att det nästan inte alls utbildades några kvinnliga arkitekter. För att 

undersöka hur många kvinnor som nämns i ett av de nyaste översiktsverken, Bedoires 

arkitekturhistoria, så finns det ungefär 1 000 namn i hans personregister, dock inte 

bara arkitekter utan även konstnärer, fotografer, konsthistoriker och andra närliggande 

yrkestitlar. Av dessa 1 000 namn är ca 60 kvinnor, och enbart ca 25 är kvinnliga 

arkitekter.46 Här får vi räkna in att Bedoires arkitekturhistoria sträcker sig mellan år 

1800 och 2000, med vetskapen att kvinnor blev tillåtna att utbilda sig till arkitekt först 

på 1920-talet. Trots detta är andelen kvinnor som är representerade mycket låg. Detta 

är dessutom med sannolikhet det svenska arkitekturhistoriska översiktsverk som har 

flest kvinnor representerade, då det är det nyast utgivna i skrivande stund. 

Varför har de kvinnliga arkitekterna inte nått en längre framskriden position i 

historieskrivningen trots att de sedan ca 50-60 år tillbaka varit en stor del av 

arkitektkåren? Enligt Pollock beror det här på strukturer från långt tillbaka i tiden, 

som under de senaste decennierna har blivit mer uppmärksammade av konsthistoriker 

och teoretiker. Dessa strukturer kan ta lång tid att lösa upp eller bearbeta, ett arbete 

som pågår av feministiska forskare internationellt och i Sverige. 

                                                
46 Bedoire, s. 516 f. 



 25 

När det gällde de verksamma arkitekterna i Lund och Skåne så upplevde Ingeborg 

Hammarskjöld-Reiz hierarkier, som naturligtvis uppstår i de flesta regioner och 

yrkeskategorier. Hon har berättat att Hans Westman såg sig som den ledande 

arkitekten i regionen, och att hon aldrig ”försökte göra honom rangen stridig”.47  

 
Så du kan föreställa dig att arkitekterna var lustiga ibland, alltså. De var ju ganska få här, ser du. 

Och dom formerade sig liksom i nån slags kö. Och det är klart att mig förpassade dom ganska 

långt ner. Det fick dom gärna. Jag har aldrig känt behov… Jag tror att det är så när man är 

kvinna, då har man liksom bestämt sig för att man ska vara en medelmåtta. Man vet att man inte 

kan komma mycket längre än det.48 

 

Citatet visar på att Hammarskjöld-Reiz placerar sig själv långt ner i hierarkin, 

samtidigt som hon tidigare har utgetts för att vara en respekterad och kunnig arkitekt 

med mycket åsikter, vilket i viss mån talar mot varandra. Kanske är det ett uttalande 

märkt av tidens anda, eller talar det för att hon var en ödmjuk person som inte var ute 

efter en maktposition. Ett alternativ är att hon var nöjd med den verksamhet som hon 

bedrev i Lund och med sin egen arkitektbyrå, där hon mest sysslade med bostadshus. 

Hon verkar enligt citerade intervjuer inte vara intresserad av att konkurrera om de 

största uppdragen i Lund, utan trivdes med sin nisch och den arkitektur hon skapade. 

Här kan vi även koppla in det sociala kapitalet. Som kvinnlig arkitekt med den tidiga 

erfarenhet Hammarskjöld-Reiz hade av utformning av planer och bostadshus är det 

möjligt att de samtida skånska arkitekterna inte släppte in henne i samma sociala 

sammanhang och diskussioner som de delade och hon därför aldrig såg det som ett 

alternativ att konkurrera om uppdrag med dem. Arkitektyrkets manliga tradition kan 

vara en förklaring till detta, Hammarskjöld-Reiz var under en lång tid den enda 

kvinnliga arkitekten i Lund.  

Werner tar i sin avhandling upp olika faktorer som kan ha påverkat de kvinnliga 

arkitekternas karriärer, baserade på teoretikerna Gutek och Larwood; om kvinnors 

karriär har räknats i andra hand efter äktenskapet och om det kan ha hindrat dem, och 

om modersrollen krävde mer tid och energi, som två exempel.49 Hammarskjöld-Reiz 

                                                
47 Johanson, Delrapport 2, Bandade samtal hösten 1993, s. 12. 
48 Johanson, Delrapport 2, Bandade samtal hösten 1993, s. 12. 
49 Här utgår Werner från två forskare i psykologi – Barbara Gutek och Laurie Larwood, som har listat 
ett antal faktorer som skiljer kvinnors och mäns karriärer, i form av skilda förväntningar, att kvinnors 
karriärer värderas i andra hand efter äktenskapet, att modersrollen tar mer tid och energi än 
fadersrollen, bland annat. Werner, s. 191 f. 
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gifte sig två gånger och fick ett barn tillsammans med Anders Reiz i Lund, sonen 

Sebastian. När det gäller Hammarskjöld-Reiz karriär så verkar den inte ha påverkats 

negativt av hennes äktenskap och barn; karriären var framgångsrik i Lund och 

Staffanstorp och hon arbetade med olika projekt, efter några år på sitt eget 

arkitektkontor som hon drev parallellt med sina kommunala uppdrag. Vi fortsätter den 

historiografiska undersökningen med att studera de geografiska förhållandena, om de 

kan förklara Hammarskjöld-Reiz position. 

 

Geografi 
Ingeborg Hammarskjöld-Reiz var en av de första kvinnliga arkitekterna som 

utbildades i Sverige, och hon tog sin arkitektexamen vid Chalmers i Göteborg 1931. 

Hammarskjöld-Reiz har själv berättat att hon upplevde en konkurrens mellan 

Chalmers- och KTH-studenter och att Göteborgsskolan inte ansågs ”lika fin” som den 

tekniska högskolan i Stockholm.50 Chalmers benämndes då CTI, tekniskt institut, men 

läroplanerna för arkitektstudenterna liknade varandra i stort på de båda skolorna. 

Under de första åren som verksam arkitekt på 30-talet upplevde hon att det var 

svårt att få arkitektjobb.51 Efter börskraschen i New York 1929 och finansmannen 

Ivar Kreugers död 1932 rådde depression och det var ont om arbetstillfällen. 

Hammarskjöld-Reiz löste detta genom att studera konsthistoria och parallellt arbeta 

med små uppdrag och med uppmätning av kyrkor för Sigurd Curman. Bara några år 

senare, 1937, efter att hennes make hastigt dött och hon flyttat till Lund, var 

arbetssituationen annorlunda. Hon fick arbete direkt på Byggnadsnämndens 

stadsingenjörskontor i Lund, med översiktsplaner.  

I den historiografiska undersökningen frågar jag mig om det kan spela in var 

Hammarskjöld-Reiz var verksam geografisk, att hon arbetade i Skåne och inte i 

Stockholm, för hennes betydelse i historieskrivningen. Samtidigt som Hammarskjöld-

Reiz ritade planer, bostäder och skolor i Lund och senare Staffanstorp var Gunnar 

Asplund (1885-1940), Ivar Tengbom (1878-1968), Sven Markelius (1889-1972), 

Sigurd Lewerentz (1885-1975), Peter Celsing (1920-1974) och Carl Nyrén (1917-

2011) med flera verksamma i Stockholm. Alla dessa är män, arbetade med Stockholm 

som utgångspunkt och är inskrivna i kanon och uppmärksammade i 

arkitekturhistorien. Även om det är svårt att jämföra med så ”stora” arkitektnamn som 
                                                
50 Johanson, Delrapport 2, Bandade samtal hösten 1993, s. 4. 
51 Johanson, Delrapport 2, Bandade samtal hösten 1993, s. 4. 
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alla har något eller några monumentala byggnader på sin verklista, så var de 

verksamma vid ungefär samma tidsperiod och hade i likhet med Hammarskjöld-Reiz 

en lång och framgångsrik karriär.  

Möjligen är det mer intressant att jämföra med samtida arkitekter i något mindre 

svenska städer. I Uppsala fanns vid samma tid Gunnar Leche, som blev stadsarkitekt 

1920, och bland annat ritade Stadsteatern, Gamla stadsbiblioteket med simhall och 

Vaksalaskolan, och satte en stor prägel på staden.52 Leche har fått en park namngiven 

efter sig, Gunnar Leches park nära centralstationen, och blivit uppmärksammad med 

flera verk i arkitekturhistorien. En av funktionalismens tidiga arkitekter i Sverige var 

Osvald Almqvist, som delvis var verksam i Stockholm, men också i Dalarna och 

Jämtland, där han ritade flera kraftverksbyggnader som blivit stilbildande.53 Almqvist 

har uppmärksammats av Arkitekturmuseet och av konsthistoriker, kanske också för 

att han senare blev stadsträdgårdsmästare i Stockholm. I Örebro fanns Georg Arn, 

stadsarkitekt mellan 1920-1951, där han ritade konserthus, nämndhus, skolor och 

bostäder i urval, dock mestadels i klassicistisk stil, och under sina senare år mer 

funktionalistiskt.54 Arn har uppmärksammats i arkitekturhistorien genom både 

akademiska publikationer och utgåvor från Örebro stad. I Göteborg fanns Ingrid 

Wallberg, en annan av de tidiga kvinnliga arkitekterna, som ritade funktionalistiska 

byggnader. Wallberg hade fått sin arkitektutbildning i Berlin, och arbetat för Le 

Corbusier i Paris ett par år och blivit inspirerad av hans formspråk. Werner skriver i 

sin avhandling att en del av Wallbergs arkitektur stötte på hårt motstånd från 

allmänheten, men att hennes sociala bakgrund, kontaktnät och ekonomiska oberoende 

underlättade det för henne att göra karriär som kvinnlig arkitekt.55 Wallberg har även 

fått något större utrymme i historieskrivningen än Hammarskjöld-Reiz trots att hon 

mest ritade bostäder och stadsplaner, möjligen för hennes stora sociala kapital.56 

Då det är svårt att hitta utrymme för en jämförelse med fler arkitekter 

verksamma i mindre svenska städer från samma tidsperiod, får ovanstående ses som 

ett urval för att visa på Ingeborg Hammarskjöld-Reiz position i historieskrivningen i 

perspektiv med sina samtida arkitektkollegor ute i landet. Som arkitekt verksam i 

Stockholm var det möjligen lättare att göra en karriär än i mindre städer, tack vare fler 
                                                
52 Bedoire, s. 299. 
53 Bedoire, s. 243 f. 
54 Bedoire, s. 299. 
55 Werner, s. 169 f. 
56 Werner skriver om Ingrid Wallberg, hennes utbildning, tid utomlands och sociala kontaktnät på s. 
168-175 i sin avhandling. 
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och mer monumentala byggnadsprojekt. Dock pekar historieskrivningen på att även 

arkitekter i mindre städer har blivit uppmärksammande. Att Hammarskjöld-Reiz var 

verksam i Skåne bör därför inte ses som den främsta förklaringen till hennes position. 

De arkitekter som blivit representerade och upptagna i kanon har det gemensamt att 

de alla ritade mer monumentala och offentliga byggnader. Ett resonemang kring 

byggnadstyper och Hammarskjöld-Reiz position i historieskrivningen förs vidare i 

kommande avsnitt. 

 

Byggnadstyper 
Vi har kunnat läsa om några av de byggnader som Ingeborg Hammarskjöld-Reiz 

ritade under sin långa karriär i Lund och Staffanstorp och återkommer till tre av dem i 

detalj i slutet av detta avsnitt. Kan de byggnadstyper hon arbetade med vara en 

förklaring till hennes position i historieskrivningen? 

För att fördjupa oss i diskussionen så behöver vi fråga oss vilka byggnadsverk 

som har ett högt kulturellt värde, tillräckligt för att bli representerade i 

översiktsverken inom arkitekturhistoria. I hög grad är det byggnader som 

representerar makt, offentliga byggnader, hus med spektakulär utformning eller 

bostadsområden som blivit erkända för sin planering, materialval, utformning och så 

vidare.  

Om vi tar det mest nyutgivna översiktsverket som exempel – Bedoires Den 

svenska arkitekturens historia. 1800-2000 kan vi undersöka vilka byggnader som blir 

representerade. Av de skånska samtida arkitekterna finns det mest material om Klas 

Anshelm, där det berättas om hans uppdrag för Lunds universitet och LTH, 

konsthallen i Lund och Malmö, men även tre villor i Professorsstaden i Lund.57 Dock 

är exempelvis inte Stadshallen i Lund inkluderad. Av Hans Westmans projekt står 

endast bostadsområdet Linnéstaden i Lund nämnd, trots att Westman även ritade 

kyrkor, stadshall i Simrishamn, Folkets Hus i Malmö och Lund, museitillbyggnad till 

Skissernas museum i Lund, i urval. I Bedoires översiktsverk beskrivs inte enbart de 

mest monumentala byggnadsverken, utan även stadsplanering, bostadsområden och 

allmänna företeelser i den svenska arkitekturhistorien. Dock är det de största 

arkitektnamnen och byggnadsmonumenten som får mest plats i detta översiktsverk, i 

likhet med andra arkitekturhistorieböcker. 

                                                
57 Bedoire, s. 338 f. 
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Ritade Ingeborg Hammarskjöld-Reiz några av dessa mer monumentala offentliga 

byggnader? Med en produktion så stor och med så många verksamma år borde det 

inte vara omöjligt att hon varit med och skapat åtminstone några sådana här 

byggnader, trots att vi vet att hennes huvudsakliga verksamhet bestod av bostadshus. 

De offentliga byggnader som hon har på sin verklista i Lund är en sommarteater 

vid Folkets Park (1939) - en byggnad som senare har rivits, Laurentistiftelsens 

studenthem (1949-60), ett institut för färgfoto (1954), Palettskolan (1956), en fabrik 

vid Södra vägen (1958), Internationella studenthemmet (1959), Lovisaskolan (1959) 

och Svenshögskolan (1967), samtliga i Lund. I Staffanstorp ritade hon ett kommunhus 

(1967), som sedan har byggts om, planering av det centrala torget i Staffanstorp med 

affärs- och bostadshus i anslutning i slutet av 60-talet, Staffanstorps bibliotek (1970) 

samt församlingshemmet S:t Staffan (1978).58 Dessa är offentliga byggnader men inte 

lika statusfyllda som exempelvis tingshus, stadshus, konserthus och liknande. De 

största och mest prestigefulla uppdragen i Lund, som universitetsbyggnader, konsthall 

(Anshelm), tingshus och museibyggnad (Westman), blev inte tilldelade Ingeborg 

Hammarskjöld-Reiz. Hon var enligt undersökningen inte heller intresserad av projekt 

av den storleken, eller att förvärva ett stort namn.59 

Utformningen av Hammarskjöld-Reiz byggnadsverk var i likhet med samtida 

folkhemsbyggande inte spektakulär, utan hon ritade enkla, funktionalistiska 

tegelbyggnader, ofta med små utarbetade detaljer och vinklar som gör dem 

karaktäristiska. Dess utformning i kombination med vilka slags byggnader 

Hammarskjöld-Reiz främst ritade bör vara den största förklaringen till hennes 

position i historieskrivningen. I följande avsnitt beskrivs tre av Ingeborg 

Hammarskjöld-Reiz byggnadsprojekt tillsammans med hennes arkitekturfilosofi. 

 

Arkitekturen - byggnader i urval 
Ingeborg Hammarskjöld-Reiz verksamhet är väldigt omfattande och nästan svår att få 

grepp om, med mer än 600 uppdrag och 3 000 hus, varav många är bostadshus. Hon 

har även ritat villor och institutioner för landstinget. Hon var med och utformade 

generalplaner för Lund 1942 och 1962, och för Staffanstorp. Många av hennes 

                                                
58 Carin Johanson, Ingeborg Hammarskjöld-Reiz – en arkitekt och samtiden, Delrapport 1, Arkitekten – 
Verksammanställning, Kulturens arkiv. 
59 Se diskussion på s. 24. 
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byggnader är i funktionalistisk stil, enkla, stilrena och ofta av tegel. Själv har 

Hammarskjöld-Reiz beskrivit sina arkitekturideal på följande vis:  
 

En klar och enkel, jag skulle vilja säga avklarad arkitektur. […] Ett sant uttryck för sin tids 

tekniska kunnande, behov och resurser överhuvudtaget. Om de som behöver bostäder inte har 

råd att bo i det som byggs, är det något på tok. Det måste man inse och försöka rätta till.60 

 

Anpassning till villkoren, både ekonomiska, funktionella och omgivningsmässiga […] Inte 

bygga monument åt sig själv på andras bekostnad. Enkelhet. Aldrig låtsas.61 

 

Som arkitekt utbildad i Göteborg så kom hon från en tradition där mindre bostadshus 

ofta utformades i trä. Som nyinflyttad i Skåne blev hon snabbt inspirerad av 

tegelarkitekturen som var den viktigaste lokalt förankrade stilen. Det första projekt 

där hon använde sig av tegel från start var i Borgmästaregården, ett projekt som 

inleddes 1938.62 Hammarskjöld-Reiz har själv berättat om sina observationer: 

 
Man ska komma ihåg att när jag kom, så kom jag från Göteborg och där var det för alla mindre 

hus träarkitektur som gällde. Så kom jag ner här och så började jag då med att rita dessa, som 

man kan säga funkishus, och då ville man att det skulle vara det här släta. Men samtidigt så 

började jag studera tegelarkitektur. Jag köpte mig en cykel och jag cyklade ut varje lördag och 

söndag – ut på landet. Och ritade av och fotograferade hus och tittade hur dom gjorde tegelhus, 

för jag kunde ju inte tegel. […] Och sen efter Dalbyvägen, som fortfarande var putsade, så 

gjorde jag Borgmästaregården och då hade jag kommit över på en liksom egen sorts 

tegelarkitektur. Det fanns ju inte lika mycket då, man kan säga, man skulle tro kanske att jag 

hade kommit efter Anshelm, men jag kom ju före Anshelm. Och började med den här typiska 

tegelarkitekturen.63  
 

Jag har valt att lyfta fram tre av Hammarskjöld-Reiz byggnadsprojekt från olika 

perioder med syftet att visa på vilken sorts arkitektur hon skapade. Av de drygt 3 000 

hus som Ingeborg Hammarskjöld-Reiz ritade så var merparten bostäder. För att ge en 

rättvis bild av hennes produktion borde jag då visa på tre av dessa. De tre 

byggnadsprojekten är även de som har blivit mest omskrivna i historieskrivningen, 

                                                
60 Werner, s. 152-153 
61 Ur brevsvar till Eva Rudberg, Landsarkivet Lund. 
62 Projektet Borgmästaregården beskrivs mer ingående i nästa stycke. 
63 ”Dalbyvägen”, som Hammarskjöld Reiz berättar om, är hennes benämning på husen vid Östra 
småstugeområdet i Lund, hennes första projekt som arkitekt. Johanson, Delrapport 1, Arkitekten – 
Verksammanställning, s. 7. 
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vilket gör det intressant att reflektera kring varför just dessa blivit uppmärksammade. 

Det första är ett bostadsområde, ett av hennes tidiga projekt. De två senare är 

ursprungligen studentboenden med något mer karaktäristisk utformning. Att verken 

som är representerade i historieskrivningen är bostadshus är något som skiljer sig åt 

från exempelvis de samtida skånska arkitekternas byggnadsverk i historiografin. 

Det hade även varit intressant att studera några av de byggnader i Staffanstorp 

som kom till i slutet av Hammarskjöld-Reiz karriär, men då såväl torget som 

kommunhuset med hennes utformning blivit ombyggt under 90-talet föll valet istället 

på tre byggnadsprojekt i Lund. 

 

Borgmästaregården 

Det sociala byggande som Ingeborg Hammarskjöld-Reiz initierat med Östra 

Småstugeområdet, och som ordförande i kommunens Småstugebyrå, fick sin 

fortsättning med projektet Borgmästaregården, som inleddes i augusti 1938.64 Det 

första planförslaget liknande hennes tidigare bostadsprojekt (bild 3), men hon började 

så småningom samarbeta med den mer erfarna planarkitekten Fred Forbat, och de 

utformade tillsammans efter flera 

ändringar den slutgiltiga planen i 

mars 1939 (bild 4).65 Forbat var en 

ungersk arkitekt som varit verksam 

i Tyskland. Under 30-talet 

tvingades han fly landet på grund 

av de främlingsfientliga vindar som 

blåste och flyttade till Sverige. 

Bostadsområdet uppfördes 

med karaktäristiskt rött tegel i 

enkel, funktionalistisk stil men med 

utarbetade vinklar och detaljer, 

vilket kan ses på bild 5 och 6. 

                                                
64 Otto Ryding, Lund utanför vallarna: bevaringsprogram, Bevaringskommittén, Lund, 1991-1996, s. 
262. 
65 Ryding, s. 262. 

Bild  3.  Borgmästaregården, plan efter 
Hammarskjöld-Reiz egen ritning. 



 32 

Området bestod av småhus, radhus i ett 

och två plan, fyrfamiljshus och 

trevåningshus, där vartannat hus hade en 

butikslokal i botten (bild 7). 

Enfamiljshusen fick sadeltak till skillnad 

från Hammarskjöld-Reiz första 

byggprojekt, då hon använde sig av 

platta tak. Husens gavlar fick en stor roll 

med sin asymmetriska form och enbart 

ett fönster som bröt murteglets rytm 

(bild 6).66 Småhusen, för enskilda 

familjer, planerades med en liten 

trädgård med ett vårdträd. Intill fanns en 

park, och i planeringen lät man grönstråk 

från parken slingra sig in i bebyggelsen. 

  

 

 

                                                
66 Ryding, s. 263. 

Bild  4.  Borgmästaregården, plan. Det slutgiltiga 
förslaget som Hammarskjöld-Reiz utarbetade i 
samarbete med Forbat. 

Bi ld  5.   
Ett av de små radhusen från området Borgmästaregården, Lervägen i Lund. 
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Laurentistiftelsens studenthem 

Ett av de större projekten under Ingeborg Hammarskjöld-Reiz arkitektkarriär var 

Laurentistiftelsens studenthem i Lund. Stiftelsen skapades 1938 av svenska präster 

och studenter för att kunna erbjuda billiga bostäder i en byggnad med en andlig miljö. 

Från början var bara manliga studenter välkomna att bo i studenthemmet, men från 

1958 tilläts även kvinnliga studenter att bo där.67 Tillsammans med arkitekt Fritz 

Jaenecke uppförde Hammarskjöld-Reiz ritningar och skisser som förslag över hur 

studenthemmet skulle se ut. 

Studenthemmet byggdes i etapper allt eftersom man fick in pengar till projektet 

och ritningarna ändrades under arbetets gång. 1950 var den första etappen klar med 

studentrum för manliga studenter, gemensam matsal och ett kapell i källaren. 1958 

blev den andra etappen klar, för kvinnliga studenter, som även hade badrum och 

dusch i rummen. Fasaderna murades med rött handslaget tegel från Veberöd.68 

Laurentistiftelsen ville att byggnaderna skulle ha drag av cistercienserordens 

klosterarkitektur. Hammarskjöld-Reiz kombinerade deras önskemål med modern 

funktionalism för att byggnaderna inte bara skulle vara traditionella utan även ha ett 

samtida formspråk och passa in i Lunds miljö, skriver Werner i sin avhandling.   

                                                
67 Werner, s. 153. 
68 Werner, s. 154. 

Bild  6.   
Enfamiljshus från Borgmästaregården i Lund, där många hus 
senare fått tillbyggnader, här i form av ett garage. 

Bi ld  7.   
Trevåningshus med butik i bottenvåningen, 
Borgmästaregården i Lund. 
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Hammarskjöld-Reiz tanke var att placera byggnaderna kring en sluten, rektangulär 

gård. Ritningarna fick dock revideras och slutresultatet blev två mindre gårdar, med 

huskropparna i form av en åtta. En liten kyrka, placerad i norra flygelns östra hörn, 

tillkom 1970, ritad av arkitekt Ingemar Wennström.69 Efter kyrkans tillkomst byggdes 

kapellet i källaren om till bibliotek. Ytterdörrar och fönster utfördes med detaljer av 

teak och koppar för de kvinnliga studenterna och i furu i föreståndardelen, där man 

också hade balkonger till lägenheterna. På 90-talet har studenthemmet byggts ut, med 

tegelbyggnader vars utformning bryter av Hammarskjöld-Reiz arkitektur. 

  

                                                
69 Werner, s. 156. 

Bild  8,  9 & 10.  
Laurentistiftelsens studenthem på Kastanjegatan i Lund. Första etappen stod klar 1950. Byggnaden för 
studerande präster och religiösa var först bara tillåten för män, sedan öppnades den upp för kvinnor 1958. 
Nere till höger ses en av de nya tillbyggnaderna med kapell som bryter av Hammarskjöld-Reiz arkitektur. 
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Internationella studenthemmet 

Internationella studenthemmet på Dag Hammarskjölds väg i Lund ritades 1957 med 

syfte att verka som bostäder för studenter. Byggnaden känns igen på sina stora 

glaspartier, något som Hammarskjöld-Reiz inte arbetat med tidigare i samma 

utsträckning. Huset byggdes i fyra längor som kopplades ihop via glasade korridorer, 

och med en central byggnad med restaurang och samlingsplats med öppning mot ett 

parkrum.70 Studentlängorna byggdes i tre våningar med glasade trapphus vid 

gavlarna, som kan ses i bild 13.  

Under 80-talet byggdes huset om för att fungera som kontorsbyggnad, trots att 

det fortfarande fanns ett stort behov av studentbostäder i Lund. I skrivande stund 

används byggnaden som privatskola för gymnasieelever. På baksidan av den centrala 

byggnaden ritade Hammarskjöld-Reiz en ramp som ledde över en vattenfylld damm, 

som tillägg till den lilla parkdelen intill. Denna damm har dock senare tagits bort.71  

 

  

                                                
70 Johanson, Delrapport 1, Arkitekten – Verksammanställning, s. 21. 
71 Johanson, Delrapport 1, Arkitekten – Verksammanställning, s. 21. 

Bild  11.  Internationella studenthemmet i Lund, år 1959. Rampen som ledde från restaurangen ut till 
parkdelen och dammen har senare tagits bort. 

Bi ld  12.   
Internationella studenthemmet, perspektivskiss av Ingeborg Hammarskjöld-Reiz. 
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Ingeborg Hammarskjöld-Reiz ritade till största delen bostadshus men även andra 

byggnadstyper och utformade också stadsplaner. Hon ritade således ett flertal 

förvaltnings-, nöjes-, kommunikations- och produktionsbyggnader, men också sociala 

byggnadstyper som skolor och vårdbyggnader, inte bara i Sverige utan även 

utomlands, i Tyskland, dåvarande Jugoslavien och Grekland. Hon ritade även 

bostäder utomlands – en semesterby på Sicilien och ett fritidsområde i Orvieto, i 

mellersta Italien norr om Rom. Trots denna bredd av byggnadstyper så är det främst 

hennes bostadshus som har blivit upptagna i historieskrivningen. 

Som arkitekt var hon inte ute efter att få statusfyllda uppdrag utan var mer 

uppfylld av det sociala engagemang som hon fick i början av sin karriär i Lund. Detta 

framgår om man granskar hennes verklista, där huvuddelen är bostäder, vilket kan ha 

medfört att hon inte blev lika uppmärksammad vare sig i sin samtid eller senare. 

Hennes bostadshus stack inte ut men präglades alla av en enkel och stilren 

formgivning, funktionalistiskt utformade. Dock borde hennes offentliga byggnader, 

studenthem, skolor, kommunhus och bibliotek, gjort ett större avtryck i 

arkitekturhistorien.  

  

Bi ld  13.   
Internationella studenthemmet, används 2016 som privat gymnasieskola. Restaurangen till 
vänster i bild, till höger inglasat trapphus. 
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Avslutande diskussion och slutsats 
 
Med detta arbete har jag velat undersöka historieskrivningen kring Ingeborg 

Hammarskjöld-Reiz och hennes verksamhet som arkitekt. I uppsatsens första del 

berörs de allra första kvinnliga arkitekterna internationellt, fram till att kvinnor blev 

tillåtna att studera i Sverige kring år 1920 och vidare in i 1900-talet. Ingeborg 

Hammarskjöld-Reiz antas år 1928 på Chalmers i Göteborg och är därmed en av de 

allra första kvinnliga arkitekterna som utbildas i Sverige. Hon börjar arbeta i 

Göteborg men flyttar så småningom söderut, till Lund, och fortsätter sin karriär där 

och efter en tid vidare till Staffanstorp. 

Innan jag läste Helena Werners avhandling om de tidiga kvinnliga arkitekterna i 

Sverige hade jag inte hört talas om Ingeborg Hammarskjöld-Reiz. En kvinnlig 

arkitekt med stor produktion i Skåne, verksam i ungefär 50 års tid, från 1930-talet 

fram till 1980-talet. Hur kan en så framgångsrik arkitekt försvinna eller knappt inte 

göra något avtryck i vår arkitekturhistoria, som är viktig för kommande generationers 

kunnande? Frågorna som har väckts genom denna undersökning har inte varit små 

eller enkla, och jag har inte haft för avsikt att finna några fullständiga svar eller 

förklaringar.  

 

I det första kapitlet undersöks Hammarskjöld-Reiz position – hur hon är representerad 

i de arkitekturhistoriska översiktsverken och i konsthistorien. Det som kan avläsas är 

att hon är marginellt representerad, hon medverkar i en konsthistorisk avhandling och 

i två svenska översiktsverk, samt i några artiklar och mindre bokkapitel. I jämförelse 

med samtida skånska och svenska arkitekter med lång karriär och omfattande 

verksamhet verkar Hammarskjöld-Reiz inte vara tillräckligt uppmärksammad. Min 

undersökning ställer sedan frågor kring varför historieskrivningen ser ut som den gör. 

För att få en överblick över Ingeborg Hammarskjöld-Reiz utbildning och 

verksamhet fungerar det andra kapitlet som en slags kunskapsgrund, där vi utifrån 

hennes samlade erfarenheter genom studierna och karriären som arkitekt får förståelse 

för det kulturella kapital hon samlat på sig. Här beskrivs hennes verksamhet och hur 

hennes sociala engagemang startade. Genom sin arkitektutbildning och långa karriär 

som arkitekt i Göteborg, Lund och Staffanstorp konstateras att Hammarskjöld-Reiz 

borde ha samlat på sig ett stort kulturellt kapital.  
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I det tredje analyskapitlet presenteras tre möjliga förklaringsmodeller till varför 

historieskrivningen ser ut som den gör – genus, geografi och byggnadstyper. När det 

gäller det geografiska perspektivet ställs frågan om det har påverkat Hammarskjöld-

Reiz position att hon var verksam i Skåne – Lund och Staffanstorp istället för 

exempelvis Stockholm. Huvuddelen av de arkitekter som blivit uppmärksammade 

från samma tid var manliga och verksamma i Stockholm. I huvudstaden har det 

byggts mer och framför allt fler prestigefyllda och monumentala byggnader. Men 

undersökningen tar också upp framgångsrika arkitekter i andra delar av landet, 

verksamma i samma tid, som är mer representerade i arkitekturhistorien än Ingeborg 

Hammarskjöld-Reiz. Dessa arkitekter har det gemensamt att de använde sig av en mer 

utmärkande arkitektur, och att de ritat byggnader som konserthus och teatrar, 

kraftverk, bibliotek, museibyggnader och tingshus i urval. 

Kapitlet fortsätter med ett stycke med genusperspektiv som behandlar om det 

kan ha spelat in att Hammarskjöld-Reiz var kvinna och arkitekt för hennes position i 

historiografin. Som framgår av de svenska översiktsverken i arkitekturhistoria har 

kvinnor överlag blivit marginellt representerade, antalet kvinnor i böckernas 

personregister stämmer inte överens med antalet yrkesverksamma, framgångsrika 

arkitekter som funnits. Om det kan ha spelat in att hon var gift och moder till en son, 

undersöks vidare. Denna fråga är svår att svara på men enligt Hammarskjöld-Reiz 

omfattande verklista och många byggnadsverk var hon en mycket produktiv och 

framgångsrik arkitekt; således påverkade hennes familjeliv förmodligen inte henne 

negativt gällande hennes karriär.  

Återstående förklaringsmodell, byggnadstyper, vill undersöka om det spelade in 

vilka slags byggnader Hammarskjöld-Reiz ritade och i vilken stil. Här beskrivs vilka 

sorts byggnader som får det största utrymmet i översiktsverken och även i kanon, 

offentliga byggnader med spektakulär utformning, som representerar makt eller hus 

som blivit erkända för sitt materialval och sin formgivning. Vidare undersöks om 

Ingeborg Hammarskjöld-Reiz ritade några av dessa byggnadstyper. Av 

verkförteckningen framgår att hon ritade flertalet offentliga byggnader, trots att ingen 

av dessa har blivit upptagna i historieskrivningen. Det handlar om skolor, 

ålderdomshem, bibliotek, ett torg och kommunhus, inte fullt lika statusfyllda uppdrag 

som de som vi kan läsa om i översiktsverken. Och framför allt ritade Hammarskjöld-

Reiz bostäder. Enligt henne själv ville hon rita en enkel, avskalad arkitektur, bostäder 
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som de människor som skulle flytta in hade råd att bo i. Folkhemstanken präglade 

hennes verksamhet. 

Som en fortsättning på denna förklaringsmodell presenteras Hammarskjöld-

Reiz egna tankar och arkitekturfilosofi tillsammans med ett urval av tre av hennes 

byggnader – Borgmästaregården, Laurentistiftelsens studenthem och Internationella 

studenthemmet i Lund. Byggnaderna är representativa för den arkitektur 

Hammarskjöld-Reiz ritade mest, samtidigt som de är de vanligast förekommande i 

historieskrivningen. Analysen av byggnaderna beskriver Hammarskjöld-Reiz 

arkitektur samtidigt som den ifrågasätter varför just dessa byggnader 

uppmärksammats i arkitekturhistorien, och inte de mer offentliga byggnader hon ritat, 

eller den verksamhet hon bedrev utomlands. En större undersökning och vidare 

forskning hade inkluderat dessa mer offentliga byggnader, som inte tidigare 

undersökts ordentligt. 

Hammarskjöld-Reiz ritade aldrig någon spektakulär arkitektur, det är inte därför 

hennes byggnader borde uppmärksammas. Kombinationen av en enkel, 

funktionalistisk tegelarkitektur och huvudsakligen byggnadstyper som inte är 

tillräckligt monumentala verkar således vara den främsta förklaringsmodellen till 

varför Ingeborg Hammarskjöld-Reiz position ser ut som den gör, trots hennes 

framgångsrika karriär. 

 

I många av de kortare artiklar och avsnitt som jag har läst om Ingeborg 

Hammarskjöld-Reiz påpekas att hon inte blivit tillräckligt uppmärksammad och olika 

frågor ställs om varför hon har blivit bortglömd. Förhoppningsvis kan min 

undersökning ge svar och perspektiv till några av de frågorna. Min ambition är att 

fortsätta på det arbete som den svenska konsthistorikern Helena Werner och 

arkitekten och forskaren Katarina Bonnevier inledde med sina avhandlingar, och 

kunna inspirera kommande läsare att vara kritiska till konsthistorieskrivningen. Jag 

tror att det inom en snar framtid skrivs en avhandling eller bok om Ingeborg 

Hammarskjöld-Reiz och att hon liksom många andra kvinnliga arkitekter kommer att 

ha en självklar plats i kommande konst- och arkitekturhistoriska översiktsverk.72 

                                                
72 Sommaren 2016 har även Malmö Konstmuseum uppmärksammat Ingeborg Hammarskjöld-Reiz. 
Som del i deras utställning Oomph – Kvinnorna som satte färg på Sverige, kommer man att visa delar 
av hennes ateljé från kontoret på Stora Gråbrödersgatan i Lund, från inventarierna som finns i 
Kulturens arkiv, samt visst skissmaterial. Utställningen visas mellan juni och september i Malmö. Här 
finns möjligheten att fler uppmärksammar och tar del av Ingeborg Hammarskjöld-Reiz arkitektkarriär. 
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