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Det lyse og lette

Min lägenhet i Nyhavn 65

2

Jag har varit verksam som designer sedan 1930-talet.
Jag minns tydligt när kriget bröt ut. Jag var i Sverige,
tillsammans med mina vänner Aino, hennes man arkitekt Nils Tesch och arkitekt Lars Magnus Giertz. Jag
var tvungen att resa hem till Danmark. Jag undrade:
när ses vi igen?
Under kriget gifte jag mig med arkitekt Acton Bjørn.
Under hela vårt äktenskap hade vi var sin bostad/ritkontor i Nyhavn. Jag bodde i ett vackert rött tegelhus
från 1700-talet, Nyhavn 65, med nio fönster ut mot gatan och hamnen. Rummen hade fortfarande vävspända
väggar från 1700-talet. Det största rummet hade en
underbar ljusblå färg som många målarmästare förgäves försökt återskapa.
Under kriget tog vi alla jobb vi kunde få: hus, inredningar, textilier, tapeter, möbler – allt. Jag undrar om
det inte var då ordet design fick sin betydelse. Vänner
som rest till USA skrev hem att där var det bara design,
design och design.
Hela kriget sa Acton gång på gång att när kriget tar
slut reser vi till Stockholm och träffar alla de gamla
vännerna.
Så blev det fred 1945. Det tog inte många dagar
innan vi reste till Stockholm för att få frisk luft och åter
träffa Aino, Nisse och Lasse samt Sune Lindström, som
då var chef för ingenjörsfirman VBB:s arkitektavdelning. Jag träffade även kort Arne Jacobsen, som fortfarande var i Stockholm där han bott under kriget. Efter
en kort tid måste vi resa hem igen, men strax därefter
kom vännerna från Stockholm till Köpenhamn, de ville
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också byta miljö. Sune Lindström kom till Köpenhamn
för att träffa professor Kay Fisker. Han besökte då även
Acton och mig, och blev begeistrad över det ”lyse og
lette” i de arbeten jag hade gjort vid denna tid.
Det är rätt lustigt att höra att svenskarna uppfattar det ”lyse og lette” som något danskt. Så uppfattades
mina arbeten ofta i Sverige. Danskarna uppfattar det
”lyse og lette” som svenskt.
Den svenskfödda, danskgifta Brita Drewsen (1887–
1983) drev sedan 1914 i Köpenhamn butiken Svensk
Husflid, där hon sålde mattor och möbler av kända
svenska formgivare i ljusa svenska färger. Detta var
något nytt för danskarna. Danmark var då rätt mörkt
och beigefärgat. Jag tror hon var den första som tog
det ”lyse og lette” till Danmark och hon fortsatte att
marknadsföra det från 1925 som konstnärligt ansvarig
för Illums Bolighus och från 1934 som skapare av Den
Blaa Fabrik. Brita Drewsen tilldelades Dannebrogen
och även en svensk förtjänstmedalj i guld för sitt arbete
för svensk design i Danmark.
Jag träffade Brita Drewsen när jag var 17 år och hon
bidrog till att utveckla min känsla för ”det lyse og lette”.
Vi höll kontakt så länge hon levde.
En annan av mina tidiga inspirationskällor var lustslottet Liselund på Mön från 1791. Det fascinerade både
Acton och mig och stimulerade mitt sinne för det ”lyse
og lette”.*
MB

Liselund på Mön

* Liselund inspirerade även Gunnar Asplund under
arbetet 1917 med Skogskapellet på Skogskyrkogården i
Stockholm. PL
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Flygplansinredningar
som konsult för VBB 1945–1947

Dalmålning av Hans Prins 1947: ärkebiskop Erling Eidem,
statsminister Tage Erlander, kung Gustaf V, folkhushållningsminister Karin Kock och finansminister Ernst Wigforss
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1945 köpte SILA (senare SAS) fyra Boeing Stratocruiser. Tre av dem skulle inredas så att de representerade
Danmark, Norge respektive Sverige.
En månad efter Sune Lindströms besök i Köpenhamn
erbjöd VBB mig att inreda det plan som skulle representera Sverige. Jag övervägde förslaget noga, eftersom
jag inte hade någon erfarenhet av flygplansinredningar.
När det visade sig att inte heller någon på VBB hade
gjort flygplansinredningar, tänkte jag att då kan jag
göra det lika gärna som någon annan.
Jag ringde SAS kontor i Köpenhamn och frågade
vem som skulle inreda det danska flygplanet. Man hade
ännu inte utsett någon och när de hörde att jag skulle
inreda det svenska planet sa man att jag då likaväl
kunde göra det danska. Plötsligt stod jag med erbjudande att inreda två plan. Det norska planet skulle
inredas av den norska arkitekten Arnstein Arneberg.
Kort därefter fick jag även uppdrag via VBB att inreda
17 Douglas DC-6 åt SAS.
Jag gjorde flera utkast och förslag som jag tog med
till Stockholm för att visa för VBB:s direktion, bl.a.
direktör Gösta Richert. Mina förslag godkändes, och
1946 reste Sune Lindström och jag till Amerika där vi
besökte Boeings fabriker i Seattle och Douglas fabriker
i Santa Monica. På vägen besökte vi flera av de stora,
kända arkitekt- och designkontoren. I New York besökte
vi bl.a. Raymond Loewy som designat det berömda
paketet för Lucky Strike.
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Under resan i Amerika berättade Sune att han som
ung student tillbragt en del av en sommarferie på Mön,
där han hade hyrt ett rum hos en äldre textilkonstnärinna. Han förälskade sig då i Liselunds slott och hela
dess historia. Detta överraskade mig verkligen, eftersom
så få utlänningar finner vägen till Mön och Liselund.
MB

Inredning av baren i Stratocruisern med svensk tema,
notera dalmålningarna och den halvmeterhöga tuppen
snidad i trä och målad i dalastil
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En dalmålning reser över Atlanten
Som tema för den svenska Stratocruisern valde Malene
Bjørn folklore från Dalarna. Gardinerna i kabinen syddes av folkdräktsinspirerat handvävt randigt ylletyg
(vid denna tid fanns inte sådana flamskyddsbehandlade
konstfibertyger som i dag används för flygplansinredningar, ylle var det mest svårantändliga som fanns att
få). Från förstaklass gick en spiraltrappa ner till en bar
med 14 platser i en hästskoformig soffa. Här ville Malene använda dalmålningar. Hon reste runt i Dalarna för
att finna en målare som kunde omsätta hennes tankar
i bild, och beställde därefter en väggklädsel med dalamotiv av konstnären Hans Prins. Inredningen sattes på
plats under år 1947. (Kopia av Hans Prins målningar
finns i dag i Leksands museum.)
För det danska planet valde Malene Bjørn H.C. Andersens Eventyr och lät den danska konstnären Dagmar
Starke utföra applikationer på detta tema.
Leveransen av Boeingplanen försenades dock. SAS
köpte 17 DC-6, medan Boeingplanen utan förlust såldes
till BOAC i England. BOAC gav order att inredningen
skulle ersättas med bolagets standard. Boeing svarade
att köparen borde inspektera inredningen först, eftersom den hade ovanligt hög kvalitet. BOAC behöll den
svenska inredningen.
Vid denna tid ansågs att flygplansinredningar skulle
hållas i mjuka dämpade färger för att lugna eventuellt
flygrädda och åksjuka passagerare. Den inredning som
Malene Bjørn gjorde bröt med denna tradition. I maj
1948 framhåller Boeings projektansvarige A.H. Morgan
i Boeing Magazine: ”Interior designs of future aircraft
may be governed to a great extent by the experience of
SAS with this styling … we can do a great deal more
with colors and textures in the future than we are willing to do now”. Boeing frågade Malene Bjørn om hon
var intresserad av att arbeta för dem.
PL
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Ambassaden i New Delhi
som konsult för VBB 1955-1956

Innergården

Arkitekt Jöran Curman var Sune Lindströms bästa
vän och Jöran blev också min goda vän. Jöran Curman
hade fått uppdraget att rita den svenska ambassaden i
New Delhi. Detta var första gången Sverige lät bygga en
helt ny byggnad för en svensk ambassad. Jöran kände
sig 1955 inte frisk och stark nog att fullfölja uppgiften
och frågade Sune om han kunde tänka sig att överta
projektet, om byggnadstyrelsen gick med på det. Jag
hade vid denna tid gift mig med Sune, och Jöran kom
hem till oss och diskuterade hela projektets uppläggning. Jag deltog hela tiden i diskussionerna om utformningen av en ambassad, som på grund av läget i sol och
värme skulle vare lätt och luftig och inte överlastad och
tyngd av antika möbler. Den skulle vara ljus, lätt och
modern. På detta sätt blev jag redan från starten engagerad i arbetet med ambassaden och jag fick också i
uppdrag av VBB att inreda de representativa rummen.
Ambassaden invigdes i november 1959. Tidskriften
The Indian Architect skrev en mycket begeistrad artikel
om inredningen, där de just framhöll dess luftighet och
lätthet. Premiärminister Nehru använde samma ord
när han talade uppskattande om intrycken av ambassaden.
MB

Sune Lindström
och Alva Myrdal
i samtal på
innergården
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Svenska ambassaden i New Delhi, salongen
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Ambassadens representativa utrymmen utgörs av fyra
rum: en stor salong för diplomatiska mottagningar, en
matsal och mellan dessa en stor övertäckt innergård.
Vidare finns ett litet bibliotek med plats både för bridgepartier och för diplomatiska samtal i en mindre krets.
Matsalen har svagt turkosblå väggar. Skänken i palisander och vit lack är ritad av av Josef Frank på Svenskt
Tenn. Det långa bordet med skiva i palisander kan delas
när man vill duka med småbord, det är ritat av Malene
Bjørn i samarbete med VBB. Stolarna med rottingflätade ryggar är också ritade av Josef Frank. Det krävdes
dock en hård kamp med Svenskt Tenns chef, Estrid Ericson, för att få stolarna levererade vitlackade och med
smaragdgrön sits i stället för brunt trä med svart lädersits. I Slöjdföreningens årsskrift Kontur (1960) skriver Ulf
Snellman: ”The dining room is delicate in tone ... glitter of gold is caught in Rolf and Margareta Åberg’s wall
lighting and in the enlargement on gold-leafed glass of
Stig Borglind’s etching.”
Innergården skall ge gäster vid en mottagning möjlighet att sträcka på benen och finna nya samtalspartners. Det fungerade perfekt vid invigningen. Den fick
schackrutigt marmorgolv och möblerades endast med
det vackra vita pelarbordet av Saarinen samt fyra stolar av den danska arkitekten Nanna Ditzel som Malene
Bjørn klätt i olika färger – likt en blomsterbukett.
Salongen har en turkosblå enfärgad indisk matta
som bottenton. Marianne Höök skriver i Vi (1960 nr 12):
”Inredningen … är mycket fint och känsligt inordnad …
Färgskalan är avsedd att ge intryck av svalka … textilierna domineras av ljusblått och turkosblått med citrongula accenter … avsikten ... är att ge en för klimat
och lokala förhållanden avpassad svensk atmosfär, en
dagens tillämpning av karolinskt, gustavianskt och Carl
Larsson, det bästa vi har. Det är ambitiöst tänkt och fint
genomfört.”
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Matsalen skymtar
i en spegel i entrén

Svenska ambassaden i New Delhi, matsalen
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Ulf Snellman sammanfattar i Kontur: ”There was a time
when ... international custom decreed that the building
ought to be furnished in Louis-seize style ... Today it is
thought that a ... Swedish embassy should be representative of modern Sweden. It should reflect the best in contemporary Swedish taste and thought, in architecture,
interior design, art and craft.”
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Uppmärksamhet i Indien
Tidskriften The Indian Architect publicerade i mars
1960 en lång artikel om ambassaden där man särskilt
lovprisade inredningen:
”Whatever the merits of the plan, the most striking
quality of this building that draws attention is interior
decorations and the Swedish-made furniture. The decorative qualities, constructional principles and delicacy
of Swedish furniture in this building can only be appreciated by viewing it. The art of furniture making in
Sweden has always been of very high standard which
is made possible by very well-known Swedish timbers
and rich traditions in craftsmanship. What is striking,
however, is that it is modern furniture and not of the old
days. It represents inventiveness and constant research
towards aesthetic and comfort values. It is not the heavy
type of furniture, but it draws attention on account of its
delicacy and fine lines. None of the rooms, including the
banqueting hall are loaded with furniture. There are not
more than 4 or 5 chairs in the sitting room area of the
banqueting hall, the rest of it is left vacant except for a
small piece of furniture here and there. This gives a feeling of space even in the smallest of rooms.”
”Again, decorations within are of the type that represents little or no effort towards decoration, with the
result that there is softness and richness necessary for
oriental sun-shine. In colour schemes general simplicity
has been aimed at with the result that there is uniformly soothing atmosphere within.”

I biblioteket ligger en matta framtagen av Edna
Martin vid Handarbetets vänner i samarbete med Malene Bjørn. Där finns en fåtölj av Carl Malmsten, en väggfast bänk med skrivdon och med en världskarta ovanför
samt en sittgrupp med bord och fyra stolar.
PL
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Inredningar på
Wenner-Gren Center
som konsult för VBB 1960

Wenner-Gren Center,
låghuset med forskarbostäder

Wenner-Gren Center,
höghuset med kontor
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Tävlingen om utformning av Wenner-Gren Center vanns
av VBB genom Sune Lindström och Alf Bydén. Mot
bakgrund av de lovord jag fått för min inredning av
ambassaden i New Delhi fick jag erbjudande att inreda 120 forskarbostäder och att delta i inredningen av
höghusets festvåning. Tio lägenheter inredes av Bruno
Mattson.
Vid denna tidpunkt hade jag en ung duktig assistent,
Agneta Löfström, med ett sinne för humor som behövdes när det strömmade in forskare från när och fjärran
redan innan lägenheterna var färdiga.
Inredningen av forskarbostäderna innebar en speciell utmaning. Här skulle över hundra familjer från
hela världen ha sina hem vägg i vägg. Det gick inte, att
som på ett hotell, göra dem alla lika alledana. När de
besökte en granne skulle de känna att de besökte en annan familjs hem. Detta problem löstes på två sätt: dels
varierades lägenheterna så att högst tio lägenheter fick
samma möblering, dels gavs väggar och textilier neutrala färger, så att man med egna tillhörigheter skulle
kunna ge sitt hem en personlig prägel.
Jag fick lysande lovord för inredningarna på WGC,
signaturen Brodjaga i Dagens Nyheter utnämnde mig
till ”en estet av Guds nåde”, direktören för en av våra
främsta möbelfirmor sa att det var den bästa 60-talsinredning han hade sett, och våra utländska gäster sa att
jag tänkt på allt och undrade om de kunde köpa likadana möbler med sig hem.
MB
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Wenner-Gren Center,
vardagsrum i
forskarlägenhet

Sune Lindstöm och
Malene Bjørn vid
invigningen

Margit Svedberg skriver i Slöjdföreningens tidskrift
FORM (1961 nr 7–8): ”Trots att vi känner och uppskattar Malene Bjørns inredningskonst, bl.a. från svenska
ambassaden i New Delhi, blir vi positivt överraskade.
Den 4-rums våning vi först kommer in i är vacker i färg
och material och andas lugn, komfort och trevnad. Både
lägenheten och inredningen är en utmärkt exponent för
god svensk standard. Men inte bara det, där finns också
det stänk av artisteri och den – varför inte kvinnliga –
omsorg om detaljen som ger hematmosfär.”
Vid en rundvandring i bostadshuset frågar Svedberg:
”Hur angriper man ett sånt jätteuppdrag som detta
innebär: mer än hundra lägenheter utrustade med alla
tillbehör, inte bara möbler och textilier utan även alla
husgeråd från glas och porslin till grytor och bestick?”
Malene svarar: ”I första hand ur ekonomisk synvinkel. Programmet angav god svensk standard och då gäller det ju först och främst att försöka få ut bästa möjliga
kvalitet inom ramen för anslaget. Det har gått tack vare
att leverantörerna har varit intresserade och välvilligt
inställda. Sen måste man försöka få så stor variation
som möjligt... Till sist blir det en avvägningsfråga. Ett
originalträsnitt mot billigare vardagsglas, högre kvalitet på möbeltyget mot trasmatta i barnkammaren etc.”
Svedberg fortsätter: ”Vi frågar en amerikansk professorsfru hur hon trivs och hon svarar att allt är underbart, det är bara ett fel – lite för dyrt för deras kassa...
Men det är ett annat kapitel. Vad inredningen beträffar
är man fylld av beundran. Det är skickligt att på grundval av dagens svenska standardproduktion av möbler
och textilier bygga upp så varierade hem som dessa –
inte för neutrala – inte för personliga. Malene Bjørn och
hennes medhjälpare Agneta Löfström har gjort ett fint
arbete, och vi tror att den kontakt som gästande forskare här får med svensk form och miljö på lång sikt är
viktigare än många utställningar.”
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Kuwait Tower
som konsult för VBB 1976
Sedan 1965 har VBB arbetat med vattenförsörjningen
för Kuwait City. Tre vattentorn planerades vid stranden
centralt i staden. I ett av dem skulle även inrymmas
restaurang och möteslokaler. Jag fick uppdraget att rita
inredningen av dessa.
Efter att jag påbörjat arbetet fick VBB telegram från
emiren av Kuwait, som skulle få tornen som en del av
sin utsikt, och som önskade ”a more attractive design”.
Alla arkitekter på kontoret blev som besatta, alla ritade vattentorn. Sune och jag var på weekend på landet.
Jag vaknade tidigt, steg upp, gick ner i vardagsrummet
och satte mig vid bordet med solen lysande in i rummet.
Mina tankar kretsade kring det alla talade om, vattentorn. Jag hade inget uppdrag, men tecknade för mitt
eget nöjes skull.
Innan Sune åkte in till kontoret gav jag honom en
bunt teckningar i handen och sa: ”Här har du ditt Kuwait
Tower”. Där var ett antal torn med runt skaft och ett med
trekantigt. Sune sa ingenting, såg på teckningarna,
stoppade ner dem i portföljen, sa farväl och försvann.
På kontoret ritade arkitekterna fortfarande vattentorn efter vattentorn. Man gjorde modeller av många,
även av mitt, Sune hade valt det med trekantigt skaft.
Man gallrade, mitt var fortfarande med. Så kom en
delegation från Kuwait för att se på de kvarvarande
tornen och välja de tre som skulle visas för emiren. De
valde två torn ritade inom VBB och de valde mitt – ritat
av Malene Bjørn, Bjørn & Bjørn Design. Delegationen
och jag träffades i Wenner-Gren Centers höghus.
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En dag ringde Ingemar Gullström, som inom VBB
svarade för konstruktionsarbetet, och berättade att
tornets trekantiga form medförde problem med grundläggning och vindstabilitetet. Saken diskuterades i flera
dagar. Jag frågade om problemen blev mindre om man
valde ett av mina runda torn. Vi enades om ett av mina
runda torn och man gjorde en modell av detta med de
former vi nu kan se hos det färdiga tornet i Kuwait.
Sune reste ned till Kuwait för att visa förslagen för
emiren. Han beskrev hur emiren gick runt bordet flera
gånger och såg på de tre modellerna, och så pekade han
på mitt torn och sa: ”Det vill jag ha”. Sune blev förskräckt, han förklarade att kostnaderna för detta torn
översteg priset på det torn de från början avtalat om,
eftersom grundförhållandena var komplicerade. Detta
rörde uppenbart inte emiren – han höll fast vid mitt
torn. Sune telegraferade hem att emiren valt mitt torn.
På det sättet kom Kuwait Tower till.
Vid presentationen för media nämnde Sune mig som
upphovsman till tornen i Kuwait centrum. Nästa dag
presenterades de i flera tidningar som Sunes, vilket han
dementerade. Missförståndet hade dock redan spritts
till den intenationella arkitekturtidskriften Domus.
En tid senare fick jag ett brev från en för mig okänd
arkitektprofessor, Zvi Hecker, vid denna tid gästföreläsare i USA. Han skrev att han sett tornen i tidskriften
Domus, där det stod att Sune Lindström ritat dem. Han
tyckte dock inte att det liknade ett verk
av Sune. Han tänkte först på Kenzo
Tange, men sökte vidare och fann mitt
namn. Hecker skrev att The Kuwait Tower enligt hans uppfattning var ”one of
the most beautiful, sensual and original
forms, created in the recent years”.
MB
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En grupp av Sune Lindströms svamptorn i öknen

Moderna tider
För hundra år sedan kom vattnet till Kuwait med båt
från Iran och Irak och bars ut till konsumenten i säckar
av getskinn. På 1950-talet byggdes två avsaltningsanläggningar och distributionen skedde med tankbilar.
I VBB:s plan för försörjning och distribution av vatten
föreslogs 33 vattentorn i grupper runt om i staden. Tornen utformades efter den modell Sune Lindström tagit
fram för ”Svampen” i Örebro, och som senare kopierats i
hela världen. Distributionssystemet togs i bruk 1976.
The Kuwait Tower
Det högsta av tornen vid stranden är 185 m. Ovanpå
vattencisternen i det största klotet finns en restaurang
för 90 gäster och en banketthall för 60. På ett övre plan
finns en inomhusträdgård med plats för 400 personer.
I det övre klotet finns ett roterande kafé för 70 personer. Det lägre tornet innehåller enbart en vattenreservoar. Kloten har en utvändig värmeskyddande klädsel
av 40 000 runda emaljerade stålskivor, vars färgspel
påminner om kakelklädda moskéer. Tornens spetsar
är av rostfritt stål och fungerar även som åskledare.

25

Tornförslagen emirens delegater fick välja mellan

Intill tornen står en 100 m hög spira med strålkastare
som nattetid belyser de båda vattentornen. Denna torngrupp, som kallas The Kuwait Tower, invigdes 1977.
PL

Sune, Malene och emirens delegater i höghuset på
Wenner Gren-Center
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The Aga Khan Award for Architecture 1980
1980 utdelades The Aga Khan Award till VBB och Bjørn
& Bjørn design för ”an outstanding contribution to Architecture for Muslims”. Utmärkelsen avsåg både Sune
Lindströms svamptorn och Malene Bjørns Kuwait Tower.
Grupperna av svamptorn lovordades för sin varierade
utformning och färgsättning, som ger identitet till olika
stadsdelar, och det sätt som skuggan under tornen utnyttjats för park- och rekreationsändamål: ”a bold attempt to integrate modern technology, aesthetic values,
functional needs and social facilities in a public utility”.
The Kuwait Tower behandlas utförligt i dokumentationen till The Aga Khan Award. Juryn anger Sune Lindström som huvudarkitekt för hela bevattningsprojektet
och reder samtidigt ut vem som är upphovsman till The
Kuwait Tower: ”The sixth tower group was to be sited on
the tip of a small promontory jutting into Kuwait Bay.
Due to their special location Amir H.H. Sheikh Jaber
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Al-Ahmed requested that the towers designated for this
site be treated differently from the standard mushroom
towers. VBB generated ten design studies of which three
were presented to the Amir. Of these three one had been
created by architect Malene Björn. It was her striking
design which was chosen.”
”The general exterior appearance of the Kuwait Tower group is enhanced by the careful composition of the
three towers ... the illumination of the towers creates a
spectacular nighttime scene.”
”According to the architect, the Kuwait Tower group
refers to ideals of humanity and technology, symbolised
by the globe and the rocket, respectively. Reference to
the Islamic past through the minaret-like quality of the
shafts and through the multicoloured mosaic-like facing
of the globes, recalling the tiled domes of historic mosques and shrines, was a welcome result of the completed
design.” (http://www.akdn.org/architecture/pdf/0159_Kuw.pdf)

lene Bjørn has provided a symbol not only for the emerging
urban environment of Kuwait, but for the Middle East in
general. This work, which was given the prestigious Aga
Khan Award for Architecture in 1980, is proof that architecture can transcend technology when the designer
takes into consideration that his task is to serve human
beings in the widest possible terms.”
”What could have been a mere technical structure was
created into something beyond, opening new perspectives
into a humanistic approach toward technology in general.”

Arkitekttidskriften Mimar 1981
I ett temanummer om kvinnliga arkitekters verk i utvecklingsländer skriver tidskriften Mimar (1981 nr 2):
”The Kuwait Tower
is the culmination in
the development of
the architect Malene
Bjørn who was born
in 1914 in Copenhagen and who has had
world wide experience
as a designer in Scandinavia, France, Italy,
India and the United
States and is the Director of her own firm,
Bjørn and Bjørn. In
her Kuwait Tower Ma-

Contemporary Architecture in the Arab States
I sitt stora översiktsverk Contemporary Architecture in
the Arab States, Renaissance of a Region redovisar professor Udo Kultermann bl.a. de många vattentorn som
byggts på framträdande platser i olika muslimska stater. Han summerar: ”Malene Bjoern’s Kuwait Towers,
in collaboration with Sune Lindstroem, are perhaps the
most successful of the Arabian water towers and have
become landmarks for the city since their inauguration
in 1977. They combine the technological function of providing water with additional recreational functions in
an ideal manner ... It is significant that in design and
construction of these water towers a shift from technology and its dominating, and often negative, impact on
the environment was replaced by a new and positive use
of high-quality engineering, design, and environmental planning harmoniously relating to the human habitat...”
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(http://archnet.org/library/documents/one-document.jsp?document_id=4420)

Venedigbiennalen 1982
Biennalen i Venedig 1982 hade temat Architecture in
the Islamic Countries. Malene Bjørn visade The Kuwait
Tower 1976 och Sune Lindstsröm The Karachi Master
Plan 1952, Kuwait Mushroom Water Towers 1976 och
Kuwait Waterfront Project.
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Hur en karriär blir till

Lille katt,
lille katt,
lille katt på vägen.
Vems är du,
vems är du?
– Jag är allt min egen.
Piet Hein
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Flera år efter att jag avslutat mitt arbete med flygplansinredningarna hos Boeing i Seattle (se sid 9) råkade jag se
ett gammalt nummer av Femina. Min förra man, arkitekt
Acton Bjørn, berättade där om mitt första arbete för VBB
som om det var hans arbete för SAS. Han nämnede till
och med flygindustrins dåvarande regler om dämpade färger för att lugna oroliga passagerare, vilket jag medvetet
bröt emot. Detta hade Acton Bjørn alls inte begripit. Han
berättade vidare att han gjort arbetet tillsammans med
”kollegan Sune Lindström”.
Jag blev djupt chockerad. Han nämnde överhuvudtaget
inte mig – men det gav ju större prestige att göra flygplansinredningar tillsammans med kollegan Sune Lindström än att vara kontrollant av montaget av sin tidigare
hustrus arbete. Men det var just det han var.
När inredningen jag ritat skulle monteras i flygplanen
skulle jag varit tvungen att stanna i Seattle en lång tid,
vilket var omöjligt för mig vid denna tidpunkt. Också
VBB:s arkitekter var helt upptagna, så jag frågade VBB
om det inte var möjligt att sända Acton Bjørn, som vid
denna tid inte hade något arbete. Det blev så och han reste
för övervaka montaget av inredningen. Det var VBB och
inte SAS som anställde honom.
Då jag upprörd konfronterade Acton med intervjun log
han på sitt charmerande sätt, slog ut med handen och
sade bara: ”Reklame”. Jag tyckte det hela var pinsamt och
tänkte: ”Nåja – det är väl redan glömt nu”.
Men jag tänkte inte på att Acton sagt detta så många
gånger på olika håll att det nu räknas till hans meriter
och nämns i Sigvard Bernadottes memoarer. Hade jag
dementerat det den gången då jag såg detta, skulle firman
Bernadotte & Bjørn aldrig ha kommit till.
Det har hänt förr när jag haft en manlig medarbetare
att mitt jobb har blivit hans, men då har det varit missför-
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stånd, därför att han var man och jag kvinna. Acton Bjørn
redovisade medvetet mitt arbete som ”reklame”. Ännu i
dag nämns flygplansinredningarna som Acton Bjørns
främsta merit. Därför redovisar jag i detta häfte hur det
gick till.
Det har gått många år sedan dess och jag hade inte
väntat mig att något sådant skulle hända igen, men mitt
arbete är uppenbarligen eftertraktat.
I maj 2012 fick jag en broschyr från det världskända
bolaget SWECO (tidigare VBB) med mitt Kuwait Tower
på fram- och baksida och intill tornet på baksidan texten
”design by SWECO”. En av de ansvariga för broschyren är
arkitekt Joe Lindström, och han visste mycket väl att detta
inte var sant.
Foton av Joe Lindström förekommer på flera ställen i
broschyren och han har i TV i Kuwait sagt att han deltagit i projektet från början. Men när tornförslaget utformades och dess design slutligen valdes av emiren av Kuwait
gick Joe Lindström på KTH. Han anställdes senare, först
som assistent åt mig, sedan på VBB för det fortsatta arbetet med The Kuwait Tower, men då hade tornen redan fått
den världsberömda arkitektoniska design som nu är det
mest framträdande draget i SWECO:s marknadsföring.
Inne i broschyren nämns jag i en uppräkning av VBBmedarbetare. Jag har aldrig varit anställd på VBB, jag
har varit underkonsult. Tornen är inte ”design by VBB
(SWECO)”, de är design by Malene Bjørn, det är jag och
min firma Bjørn & Bjørn Design AB som har den ideella
upphovsrätten till The Kuwait Tower och alla ändringar
under projekteringstiden godkändes av mig.
Precis som Acton Bjørn vill Joe Lindström och VBB/
SWECO glänsa med lånta fjädrar – som ”reklame”.
MB
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Illustrationer
omslag och sid 2, 10, 10, 12, 14, 15, 16 Malene Bjørn
sid 4, 6 Pär Lindström
sid 18 övre Holger Ellgaard
sid 18 nedre Giovanni Trimboli (vykort)
sid 20 övre Lennart Olsson / Tiofoto
sid 22 Joe Lindström
sid 25, 26–27 övre VBB
sid 28 Turki-Al-Fassam
sid 30 text och bilder med tillstånd från Piet Hein AS
Omslag Malene Bjørn
Handtextning på omslag och sid 1 Eva Lindström

Den dansk-svenska designern Malene Bjørn
studerade vid Kunstindustriskolen i Köpenhamn (nu Danmarks Designskole) och senare
för arkitekt Jørgen Berg i Köpenhamn. På
1930-talet ritade hon dagstidningsannonser
med en för tiden banbrytande användning
av öppna vita ytor. Under kriget ritade och
inredde hon bl.a. privatvillor i samarbete med
arkitekt Acton Bjørn. Några år efter kriget, då
hon hade en dotter i förskoleåldern, tecknade
hon barnkläder som såldes under eget namn
i Danmark. Hon har senare bl.a. svarat för
arkitektonisk design och inredning av turistanläggningar och privatvillor på Gran Canaria.
I detta häfte beskrivs fyra arbeten som
Malene Bjørn gjort som konsult för den svenska konsultfirman Vattenbyggnadsbyrån (VBB,
nu införlivad i SWECO): inredningen av SAS
första atlantflygplan 1945–1947, inredningen
av de representativa utrymmena i den svenska
ambassaden i New Delhi 1955–1956, inredningar i Wenner Gren-Center 1960 och den
arkitektoniska designen av The Kuwait Tower
1976.
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