
Fred Forbat
Fred Forbat (1897–1972) föddes i Pécs i Ungern, där han
växte upp i en välbärgad judisk familj. Redan som ung
 intresserade han sig för konst, arkitektur, musik och littera-
tur. Han läste tyska och skandinaviska författare som Rilke,
Mann, Strindberg och tog särskilt intryck av Ibsens Brand
(1866). Forbat intresserade sig även för engelsk bokkonst,
förmedlad av konstnärer som Morris, Crane och Beardsley.
Mycket tilltalad var han dessutom av den tyska expressio-
nismen och det nya abstrakta måleriet, framför allt »Der
Blaue Reiter« med Franz Marc och Wassily Kandinsky. 

Forbat tillägnade sig tidigt olika grafiska tekniker och
kom periodvis att arbeta som bildkonstnär och grafisk
formgivare. I Ernst Kàllais Neue Malerei in Ungarn (1925)
finns två kritteckningar av Forbat publicerade, och han får
i detta sammanhang — tillsammans med bland annat
László Moholy-Nagy — företräda den konstruktivistiska
stilriktningen; bokens omslag och typografi utformades
för övrigt av Moholy-Nagy.

1914 påbörjade Fred Forbat sin arkitektutbildning vid
universitetet i Budapest, där han också studerade arkeolo-
gi och konsthistoria. Efter första världskriget fortsatte han
sina arkitektstudier vid Tekniska högskolan i München,
där Theodor Fischer undervisade i stadsplanering. Direkt
efter examen 1920 fick Forbat anställning vid Walter Gro-
pius arkitektkontor i Weimar, där han kom i nära kontakt
med Bauhausskolans lärare och elever. Forbat fick bland
annat i uppdrag att rita ett bostadsområde med tillhörande
ateljéer åt skolan i östra Weimar, Bauhaussiedlung am
Horn. På grund av inflationen genomfördes aldrig projek-
tet, men det kom att bli ett av Forbats bidrag till den förs-
ta Bauhaus-utställningen 1923. 
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Under tiden i Weimar hade Fred Forbat ansvarat för
uppförandet av Adolf Sommerfelds privata villa i Berlin,
ritad av Gropius och Adolf Meyer, vilket så småningom
ledde till nya uppdrag för byggmästaren. I mitten av
1920-talet arbetade Forbat med ansvar att övervaka upp-
förandet av flyktingbostäder i Makedonien i Grekland, och
när han återvände till Tyskland anställdes han som chefs -
arkitekt inom Sommerfeld-koncernen.

1928 öppnade Fred Forbat eget arkitektkontor i Berlin,
och under åren som följde kom han att ägna sig framför allt
åt bostadsbyggande i stor skala. Tillsammans med bland
andra Walter Gropius, Hugo Häring och Hans Scharoun

fick Forbat i uppdrag att utforma lamellhus i östra delen av
Siemensstadt i Charlottenburg. Där planerade man att
uppföra totalt 1 400 arbetarbostäder med ytsnåla och kost-
nadseffektiva planlösningar. En liknande modell för mini-
milägenheter, så kallade våningar för existensminimum,
hade arbetats fram av stadsplanechefen Ernst May i Frank-
furt 1929. Siemensstadt blev mycket uppmärksammat,
och Forbat fick senare överta ansvaret för ytterligare ett
stort bostadsområde i Spandau-Haselhorst som påbörjats
av Walter Gropius och Bruno Taut.

På grund av den försämrade politiska, ekonomiska och
kulturella situationen lämnade Fred Forbat Berlin för
Moskva 1932. Många tyska arkitekter hade vid denna tid
inspirerats av El Lissitzkys Russland. Die Rekonstruktion
der Architektur in der Sowjetunion (1930) och hoppades på
att i Sovjetunionen kunna förverkliga sina radikala idéer
om storskaligt planarbete. Denna titel finns för övrigt i
Forbats bibliotek i en omarbetad pocketupplaga från 1965
med undertiteln Architektur für eine Weltrevolution.

I Sovjetunionen stannade Forbat ett år som anställd till
Ernst May för att delta i utarbetandet av generalplaner för
nya städer som Karaganda i Kazachstan och Magnitogorsk
i Ural. I sina memoarer, Erinnerungen eines Architekten aus
vier Ländern, beskriver Fred Forbat hur hans arbetsgrupp
på aderton dagar planerade Karanga för cirka 200 000
 invånare. De tyska arkitekterna stötte dock på ett byråkra-
tiskt motstånd mot utopin och lämnade därför Sovjetunio-
nen efter avslutat uppdrag. I Forbats boksamling finns 
två särtryck ur Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-
 Universität zu Berlin (1967), som beskriver utbytet mellan
ryska och tyska arkitekter under mellankrigstiden: Kurt
Junghanns »Die Beziehungen zwischen deutschen und
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sowjetischen Architekten in den Jahren 1917 bis 1933«
samt Hans Schmidts »Die Tätigkeit deutscher Architek-
ten und Spezialisten des Bauwesens in der Sowjetunion in
den Jahren 1930 bis 1937«. 

Efter en kort vistelse i Grekland, där han deltagit i arkeo-
logiska utgrävningar, återvände Forbat till sin hemstad i
Ungern för att under fem år arbeta som privatpraktiseran-
de arkitekt. När Tyskland slöt en icke-angreppspakt med
Ungern beslöt sig Forbat för att lämna landet. Genom sitt
arbete i CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture
Moderne) hade han lärt känna Uno Åhrén i början av
1930- talet, och genom förmedling av denne kunde Forbat
1938 emigrera till Sverige, där han fick anställning hos
Sune Lindström för att utarbeta Lunds generalplan.

1942 flyttade Forbat till Stockholm och var under några
år anställd vid HSB:s stadsplaneavdelning, då han tillsam-
mans med Harry Egler och Sune Lindström ritade stads -
planen för bebyggelsen på Reimersholme. I mitten av
1940-talet började Forbat arbeta på Eglers stadsplanebyrå,
där han blev biträdande chef. De kommande åren i Sverige
utarbetade Forbat generalplaner för en rad svenska städer,
bland annat Skövde, Landskrona, Linköping och Sölves-
borg. 

Med sina metoder för att beräkna befolknings- och ut-
vecklingsprognoser kom Forbat att förnya svensk översikt -
planering. Särskilt uppmärksammad blev hans general -
plan för Skövde som publicerades 1949 under titeln Ut-
vecklingsprognos för en medelstor stad. Tio år senare blev For-
bat tillförordnad professor i stadsbyggnad vid Tekniska
Högskolan i Stockholm. 1961 utnämndes han till heders-
doktor vid Tekniska högskolan i München, där han som
ung student påbörjat sin arkitektkarriär. 

Forbats boksamling
Fred Forbats boksamling är en av cirka 250 samlingar som
donerats eller på annat vis förvärvats till Arkitekturmuse-
ets bibliotek under snart fyrtio års tid. Forbats boksamling
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omfattar cirka 200 titlar och donerades vid två olika till -
fällen till Arkitekturmuseet — en accession anlände 1970
och en 1974. Tyvärr har det inte varit möjligt att lokalisera
alla titlar. Detta kan delvis bero på att samlingen katalogi-
serats och integrerats med beståndet i olika omgångar,
men också på att vissa böcker kan ha förkommit under
årens lopp. Genom Arkitekturmuseets accessionskatalog
kan man ändå få en bild av hur Forbats boksamling såg ut
vid ankomsten till museet. Det följande urvalet av titlar
utgår från några ämnesområden, som anknyter till Forbats
arkitektverksamhet, boksamlande och läsintressen. 

KONST- OCH AR KITE KTU RTEOR I

Redan under skolåren läste Fred Forbat Wassily Kan-
dinskys Über das Geistige in der Kunst, insbesondere in der
Malerei. Denna titel finns i Forbats samling i 1912 års ut-
gåva från Pipers förlag i München. När Kandinsky tio år
senare tillträdde sin professur vid Bauhaus-skolan, kom
Forbat att träffa honom personligen. Enligt Arkitektur-
museets accessionskatalog medföljde i boken ett brev från
Kandinsky med »tack för senast«.

En annan titel inom området konstteori är Henry van de
Veldes Essays, utgiven i Leipzig 1910. Förtitelsidans devis
»Die Belebung des Stoffes als Prinzip der Schönheit«
anger inriktningen. Van de Velde ritade 1906 byggnaden
till konsthantverksskolan i Weimar, som han också före -
stod. Tillsammans med konsthögskolan kom konsthant-
verksskolan att bilda grunden för Bauhaus verksamhet un-
der Walter Gropius ledning.

Författaren till Classique-Baroque-Moderne (1921), Theo
van Doesburg, anlände 1922 till Weimar, och genom att
hålla fria kurser och seminarier kunde han förmedla De

Stijl-rörelsens och neoplasticismens teorier till Bauhaus-
eleverna. Senare publicerades Van Doesburgs Grundbegrif-
fe der neuen gestaltenden Kunst (1925), nummer sex i den be-
römda serien Bauhausbücher. Enligt Arkitekturmuseets ac-
cessionskatalog skulle också den ha funnits i Forbats ägo. 

I Forbats bibliotek finns en stor del av den litteratur som
publicerats om och av Walter Gropius. Ett senare exempel
är Gropius Architektur. Wege zu einer optischen Kultur (1956),
en tysk översättning av den engelskspråkiga originalutgå-
van från året innan. Publikationen sammanfattar Gropius
arkitekturteoretiska idéer i artiklar och föredrag och inne-
håller bland annat hans installationsföreläsning som ny-
tillträdd professor vid universitetet i Harvard 1937.

Ytterligare två titlar i konst- och arkitekturteori före-
kommer i Forbats samling: en svensk utgåva av Goethes
färglära (1951) med kommentarer av Rudolf Steiner samt
Sten Eiler Rasmussens Om at opleve arkitektur (1957).

MONOG RAFI E R ÖVE R AR KITE KTE R OCH KONSTNÄR E R

Fritz Hoebers omfattande monografi över allkonstnären,
industridesignern och den självlärde arkitekten Peter Beh-
rens finns i originalutgåvan från 1913 och utgör första ban-
det av verket Moderne Architekten. Genom sin förnyelse av
industriarkitekturen, framför allt med Turbinfabriken i
Berlin som uppfördes under åren 1909–12 för AEG, kom
Behrens att räknas till en av funktionalismens främsta fö-
regångare. När han öppnade eget arkitektkontor i Berlin,
kom Walter Gropius, Adolf Meyer, Mies van der Rohe och
även Le Corbusier att under en kortare tidsperiod tillhöra
Behrens anställda. Fred Forbat blev tidigt bekant med
Gropius och Meyers genombrottsverk, fabriksbyggnaden
Faguswerk i Alfeld från 1911, och detta var en av anled-
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ningarna till att den nyutbildade arkitekten sökte sig till
Gropius och Meyers ateljé i Weimar. 

I Forbats boksamling ingår den första monografin om
Walter Gropius, författad av Sigfried Giedion och utgiven
i Paris 1931 i serien Les artistes nouveau. Ett par mindre
monografier om den berömde arkitekten finns i form av två
utställningskataloger Walter Gropius. Werk und Persön -
lichkeit och Walter Gropius. Das Spätverk, utgivna av Bau-
haus-Archiv i Darmstadt 1963 respektive 1970. Ett
särtryck ur The Art Bulletin, författat av Wolfgang Pehnt
på temat »Gropius the Romantic«, har också sparats. Arti-
keln behandlar huvudsakligen Adolf Sommerfelds privat-
villa som utformades av Gropius och Meyer men som upp-
fördes under ledning av Fred Forbat, som också varit
 Pehnts uppgiftslämnare.

Erich Mendelsohns samlade verk publicerades i en mo-
nografi med undertiteln Das Gesamtschaffen des Architek-
ten. Skizzen, Entwürfe, Bauten (1930). Förläggare var
 Rudolf Mosse, som för övrigt blev Mendelsohns uppdrags-
givare som beställare av ett antal privata arkitekturpro-
jekt. Förutom Mendelsohns egna expressionistiskt gestal-
tade verk innehåller monografin två föreläsningar: »Das
Problem einer neuen Baukunst« från 1919 och »Die inter-
nationale Übereinstimmung des neuen Baugedankens
oder Dynamik und Funktion« från 1923. Föreläsningarna
behandlar bland annat jugendarkitekter som Otto Wag-
ner och Joseph Maria Olbrich, utopistiska arkitekter som
Bruno Taut och bröderna Luckhardt samt funktionalis-
mens förgrundsfigurer, bland dem Behrens, Gropius, Mies
van der Rohe, Le Corbusier och Frank Lloyd Wright.

Forbats boksamling innehåller även en monografi över
Bruno Tauts bror, Max Taut. Bauten und Pläne (1927) med

en inledning av arkitekturkritikern Adolf Behne. I början
av 1920-talet drev bröderna Taut ett arkitektkontor i Ber-
lin tillsammans med Franz Hoffmann. I sina byggnads-
verk företräder dock Max Taut, som tidigare arbetat till-
sammans med Ludwig Mies van der Rohe, en mer strikt
funktionalistisk linje än brodern Bruno. 

Redan i ungdomsåren väcktes Fred Forbats intresse för
William Morris bokkonst. I Forbats boksamling finner
man Kerstin och Lennart Holms översättning av Graeme
Shanklands monografi William Morris 1834–1896. Eng-
elsk konstnär, skald och socialist. Liv och filosofi (1955). Rus-
kins, Morris och Arts and Crafts-rörelsens idéer spreds till
Tyskland via Belgien genom förmedling av bland annat
Henry van de Velde, en av jugendstilens främsta föresprå-
kare. Som tidigare nämnts grundade van de Velde konst-
hantverksskolan i Weimar, vars ledning övertogs av Wal-
ter Gropius och som tillsammans med konsthögskolan
bildade Das Staatliches Bauhaus 1919. Till denna miljö
överfördes också Arts and Crafts-rörelsens idé om hant-
verkets betydelse för skapandet av allkonstverket.

KONSTH ISTOR IA

Deutsche Werkbund grundades 1907 i München i syfte att
förbättra konsthantverkets kvalitet och rationalisera pro-
duktionen genom samarbete med industrin. Bland de tidi-
ga medlemmarna fanns Peter Behrens, Theodor Fischer,
Hermann Muthesius och Henry van de Velde. Genom ut-
ställningar och publikationer fick förbundets verksamhet
och idéer stor spridning utomlands. I Fred Forbats efter-
lämnade bibliotek finns Deutsche Werkbunds årsbok från
1915, Deutsche Form im Kriegsjahr. Die Ausstellung Köln
1914. I denna utställning hade Walter Gropius medverkat
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med en kontorsbyggnad och en modell till en mönster-
fabrik, som Forbat kände till långt innan han började arbe-
ta vid Gropius arkitektkontor.

I samband med den första Bauhaus-utställningen 1923
gav skolan ut en publikation på eget förlag i 2 600 exem-
plar, Staatliches Bauhaus in Weimar 1919–1923, som sam-
manfattade de första årens undervisning och verkstadsar-
beten. Walter Gropius var redaktör, Herbert Bayer utfor-
made omslaget och Moholy-Nagy svarade för typografin.
När konstruktivisten Moholy-Nagy samma år ersatte
 Johannes Itten som »mästare« på förkursen — Bauhaus-
skolan utnyttjade titlar som var inspirerade av det medel-
tida skråsystemet — inträffade en omorientering och ut-

veckling i riktning bort från den tidigare expressionistiska
fasen. Vid invigningen av Bauhaus-utställningen höll
Gropius ett föredrag, där han deklarerade det nya pro-
grammet: »Konst och teknik — en ny enhet«.

I Fred Forbats boksamling finns en stor del av den litte-
ratur som publicerats om Bauhaus, och hans intresse för
skolans verksamhet och idéer tycks ha hållit i sig livet ut.
Ett exempel är Bauhaus 1919–1928 med Herbert Bayer,
Walter och Ise Gropius som redaktörer. Publikationen,
som är utgiven i London 1939, hade föregåtts av en utställ-
ning på Museum of Modern Art i New York året innan.
Ytterligare exempel på titlar i Forbats samling på temat
Bauhaus är utställningskatalogerna Die Maler am Bauhaus
(1950) och 50 Jahre Bauhaus (1968), där Forbat är repre-
senterad med flera arbeten, samt Lothar Langs Das Bau-
haus 1919–1933. Idee und Wirklichkeit (1965), Walter
Scheidigs Bauhaus Weimar 1919–1924. Werkstattarbeiten
(1966) och den tidigare Bauhaus-mästaren Lothar Schrey-
ers självbiografiska skildring Erinnerungen an Sturm und
Bauhaus (1966). 

AR KITE KTU R H ISTOR IA

Redan i Weimar hade Gropius och Moholy-Nagy planerat
att ge ut skriftserien Bauhausbücher. Efter flytten till Des-
sau publicerades den första delen i en serie på 14 volymer:
Internationale Architektur (1925), författad av Walter Gro-
pius och utgiven i München på Albert Langens förlag.
Omslaget utformades av Farkas Molnár och typografin av
Moholy-Nagy. På Bauhaus-utställningen 1923 hade Gro-
pius ansvaret för en avdelning om internationell arkitektur,
en av de första presentationerna av den tidiga modernis-
men. Fred Forbat är representerad i Gropius översikt med
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två skisser till bostadshus och ateljébyggnad i Weimar, som
ingick i hans planritning för en »Bauhaussiedlung«.

Den tredje titeln i serien Bauhausbücher behandlar ett
experimenthus som uppfördes på Bauhaus-utställningen
1923. I utställningsprogrammet kallades byggnaden på
grund av sin öppna och effektiva planlösning för en
 »Wohnmaschine«. Adolf Meyer hade ansvarat för uppfö-
randet efter en skiss av målaren Georg Muche och sam-
manfattade tillvägagångssättet i Ein Versuchhaus des Bau-
hauses in Weimar (1924). Fred Forbat hade också bidragit
med ett ritningsförslag till byggnaden »Haus am Horn« i
Weimar, men det förslaget förblev en pappersprodukt.

Sigfried Giedions Space, Time and Architecture. The
Growth of a New Tradition ägde Forbat i en sjätte upplaga
från 1946. I denna omfattande arkitekturhistoria myntade
författaren begreppet simultanism, den nya rums- och tids -
upp fatt ningen i arkitekturen som bokens titel anspelar på.
Giedions klassiska liknelse mellan Picassos kubistiska må-
leri, exemplifierat med målningen L’Arlésienne från 1911,
och Gropius byggnader för Bauhaus i Dessau från 1925
sammanfattar den simultana upplevelsen av flera dimensio-
ner — det samtida perspektivet i profil och en face hos Pi-
casso och exteriörens samverkan med interiören i Gropius
glasfasad. Författaren har försett Forbats exemplar av boken
med en tillägnan på försättsbladet: »Fred Forbat with kin-
dest regards, Harvard, March 1947. Giedion«.

Sigfried Giedion är också författare och redaktör till 
A Decade of New Architecture (1951). Giedion var general-
sekreterare för CIAM (Congrès Internationaux d’Architec-
ture Moderne) i nära tre decennier och i denna volym pre-
senteras arkitekter från ett tjugotal länder under perioden
1937–47.

BOSTADSLITTE RATU R

Efter första världskriget blev bostadsbristen akut i Tysk-
land och därför stiftades 1918 en bostadspolitisk lag, som
skulle garantera varje medborgare en god bostad som mot-
svarade hans inkomster. På grund av inflationen rådde i
praktiken byggstopp fram till 1924, då regeringen införde
en beskattning av äldre hus. Denna nya finansieringsmöj-
lighet ledde till ett uppsving i bostadsbyggandet. Fram
till nationalsocialisternas maktövertagande byggdes i Ber-
lin och Frankfurt närmare 30 000 statligt finansierade bo-
städer, och de flesta utformades av arkitekter som represen-
terade den nya byggnadsstilen.

En av upphovsmännen bakom det nya stilbegreppet var
arkitekturkritikern Adolf Behne, som Fred Forbat var per-
sonligen bekant med. I Behnes böcker är Forbat represen-
terad med flera arbeten, och Forbat ägde flera titlar av för-
fattaren. Forbats samling innehåller bland annat ett kor-
rektur till en artikel författad av Behne: »Chronik der
Deutschen Baukunst seit Kriegsende II«, publicerad i hol-
ländska Bouwkundig weekblad 1923. Forbat presenterades
här med ett förslag till privatbostad för direktör Stadt -
hagen i Sommerfeld-koncernen, som tillsammans med
pro jekten för Bauhaus-utställningen samma år är ett av
Forbats  tidigaste arbeten. En annan titel av Behne i For-
bats bibliotek är Der moderne Zweckbau (1926), som be-
handlar den ändamålsenliga bostaden. Från denna titel
kom för övrigt den nya benämningen »Der Zweckstil«, det
vill säga funk tionalismen, att härledas. 

Deutsche Werkbunds utställning »Die Wohnung« i
Stuttgart 1927 manifesterade det nya bostadsbyggandet
och den funktionalistiska stilen. Den nya stilen avsatte
även spår i litteraturen. 1927 publicerades Adolf Behnes
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Neues Wohnen – neues Bauen och Heinrich Tessenows  Wohn -
hausbau trycktes samma år i en tredje upplaga. Bruno
Taut, som då var engagerad i utformandet av två stora
bostadsområden i Berlin — Siedlungen Britz och Zehlen-
dorf — presenterade samma år Bauen. Der neue Wohnbau,
utgiven av den radikala arkitektföreningen »Der Ring« i
Berlin, där bland annat Taut och Gropius var medlemmar,
samt Ein Wohnhaus, ett bostadshus som utformats efter
 arkitektens egna ritningar. På bokomslaget har författaren
formulerat den retoriska frågan: »Wie soll der Moderne
Mensch wohnen?« — den moderna bostaden förutsatte
alltså en modern människa. 

Till den nya livsstilen hörde också fritid och friluftsliv.
Forbats boksamling innehåller två titlar på detta tema:
Herman Sörgels Das Haus fürs Wochenende (1927) och Adolf
Behnes Wochenende — und was man dazu braucht (1931). I
båda böckerna finner man reproduktioner av Fred Forbats
husbåt, en flytande, funktionalistisk skapelse som ritats
med avsikt att serietillverkas av byggherren Adolf Som-
merfeld. I den senare titeln finns en hälsning på försätts -
bladet från författaren: »Herrn Forbat mit Gruss / Behne«.

Forbats boksamling innehåller fler titlar som behandlar
bostadsfrågor. Grete und W. Dexels Das Wohnhaus von
heute (1928) och Sigfried Giedions Befreites Wohnen (1929)
utgavs på Füssli förlag i Zürich i serien Schau bücher — de
funktionalistiska slagorden »Licht, Luft, Oeffnung« upp-
repas tre gånger på bokomslaget. Ett kapitel behandlar så
kallade våningar för existensminimum, vilket hade varit
temat för Ernst Mays utställning i Frankfurt och CIAM:s
kongress 1929. 

Två år senare ägde en internationell bostadskongress
rum i Berlin. I Forbats samling ingår två publikationer

från detta tillfälle: Die Sozialpolitische Bedeutung der Wohn -
ungswirtschaft im Gegenwart und Zukunft samt Franz
Schusters Der Bau von Kleinwohnungen mit Tragbaren Mie-
ten, båda med engelska parallelltitlar och utgivna 1931 i
Frankfurt på Verlag des Internationalen Verbundes für
Wohnungswesen.

STADSPLAN E R I NG

I Forbats bibliotek finns en sammanslagen titel med två
 företrädare för trädgårdsstadsidealet, Old Towns and New
Needs and The Town Extension Plan (1912), författad av
Raymond Unwin och Paul Waterhouse och utgiven i seri-
en Manchester University Lectures.

Forbat ägde en titel författad av Theodor Fischer, pro-
fessor vid Tekniska högskolan i München 1908–29: Sechs
Vorträge über Stadtbaukunst (1920). Fischer hade undervi-
sat Forbat i just stadsplanering, och på försättsbladet finns
en svårläst dedikation från författaren. En tolkning skulle
kunna vara: »V. 1920. Herrn Forbat gross Erinnerung an
die alte Heimat«, vilket helt enkelt skulle betyda att
 Fischer sände en hälsning från Forbats gamla hemstad —
samma år hade Forbat nämligen lämnat München för arbe-
te hos Gropius i Weimar. En annan tolkning är följande:
»V. 1920. Herrn Forbat gross Erinnerung an die alte Hai-
de«, vilket skulle syfta på det bostadsområde i München
som Theodor Fischer utformat 1919 enligt »Zeilenbau«-
principen, det vill säga bebyggelse med parallella lameller
på jämna avstånd vilket Fischer enligt Forbat hade varit
först med. Fischers »fingerplan« med bostadslängor i rät
vinkel mot gatustråken, som gav bostäderna maximalt
med luft och ljus, blev den dominerande plantypen bland
radikala arkitekter från mitten av 1920-talet. 
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I Forbats samling finner man även Lewis Mumfords
Stadskultur (1942) utgiven av Kooperativa Förbundet och
formgiven av Anders Billow samt Gregor Paulssons The
Study of Cities. Notes about the Hermeneutics of Urban Space,
utgiven i Köpenhamn 1959. I den senare finns flera blyerts -
anteckningar och utropstecken i marginalen, vilket hör
till ovanligheterna i Forbats bibliotek. På försättsbladet
har Paulsson skrivit en dedikation: »Fred Forbat med
hjärtlig hälsning från vännen förf.« 

En skrift av Martin Wagner, Wirtschaftlicher Städtebau
(1951) finner man i Forbats samling. Under perioden
1926– 33 var Wagner stadsplanechef i Berlin, och sist-
nämnda år lämnade han liksom många andra arkitekter
Tyskland för uppdrag i Sovjetunionen. Wagner var en av
grundarna till det kooperativa och fackföreningsägda
 bostadsföretaget Gehag (Gemeinnützige Heimstätten-
Aktiengesellschaft) där Bruno Taut engagerades som konst -
närlig ledare. Under andra hälften av 1920-talet utforma-
de Taut och Wagner gemensamt bland annat de stora bo -
stadsområdena Britz och Zehlendorf i Berlin och vid plan-
ritningen av Siedlung Zehlendorf assisterade för övrigt
även Forbat. Martin Wagner emigrerade senare till Fören-
ta Staterna, där han kom att samarbeta med bland annat
Walter Gropius. 

Bland Forbats böcker inom ämnet stadsplanering finner
man slutligen även ett av Bruno Tauts utopiska verk, Die
Stadtkrone, utgiven på Eugen Diederichs förlag 1919 och
med bidrag av Paul Scheerbart, Erich Baron und Adolf
 Behne. Den expressionistiske poeten Paul Scheerbart in -
leder med »Das Neue Leben. Architektonische Apokalyp-
se« och Adolf Behne avslutar med en essä om arkitekturens
återfödelse, »Wiedergeburt der Baukunst«. Bokens förti-

telsida pryds av bilden av ett torn, hämtat från en gotisk
katedral, åtföljd av fyrtio illustrationer, från den medeltida
katedralen till egyptiska och grekiska tempel. Temat i
Tauts utopiska verk är alltså den byggnad som kröner sta-
den, i äldre tider i gestalt av en katedral eller ett tempel,
och som symboliserar ett folks andliga förhoppningar i ett
givet samhälle. I det nya efterkrigssamhället ersätter dock
Taut den religiösa symbolen med den sociala idén (»soziale
Gedanke«), konkretiserad av glashuset eller kristallpalat-
set placerad i idealstadens absoluta centrum som samhäl-
lets gemensamma samlings- och referenspunkt.

En liknande enhetstanke finns också hos Walter Gropi-
us. Inspirerad av bland annat Bruno Tauts och Otto Bart-
nings »Ein Architekturprogramm«, publicerad av Arbeits-
rat für Kunst 1918, skrev Gropius 1919 »Bauhausmani-
festet«. Med hantverket och den medeltida byggnadshyt-
tan som förebild skulle de tre konstarterna måleri, skulp-
tur och arkitektur förenas i byggandet av allkonstverket,
symboliserat av den gotiska katedralen. Omslaget till
»Bauhausmanifestet« utgjordes också av ett träsnitt av
Lyonel Feininger, föreställande en katedral. 

Begreppet »byggande« kom att symbolisera både social
enhet och andlig verksamhet. I novemberrevolutionens
 efterföljd tänkte sig Gropius och andra medlemmar i
 Arbeitsrat für Kunst, att den politiska revolutionen skulle
åtföljas av en andlig. De sista raderna i manifestet ger ut-
tryck för denna förhoppning: »Låt oss önska, tänka ut och
gemensamt skapa framtidens nya byggnad som skall vara
allt i en kropp: arkitektur och skulptur och måleri. Den
kommer en gång att stiga mot himlen ur miljoner hant-
verkarhänder som en kristallklar sinnebild av en ny tro.« 

Redan som student i München läste Fred Forbat Bruno
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Tauts Die Stadtkrone. När han anlände till Weimar fanns
Tauts Alpine Architektur liksom 1700-talsarkitekten Gio-
vanni Battista Piranesis bokverk med fantastiska arkitek-
turprojekt framlagda i Gropius ateljé. En annan titel som

Forbat bekantade sig med var Ernst Wasmuths första tyska
utgåva av Frank Lloyd Wright. Den var också en av inspi-
rationskällorna till Gropius och Meyers »Haus Sommer-
feld« i Berlin, vars byggnadsarbeten Forbat fick i uppdrag
att övervaka. Med den medeltida byggnadshyttan som
 förebild ville man uppföra ett allkonstverk, där elever och
lärare från Bauhausskolans verkstäder bidrog med såväl in-
redning som konstnärlig utsmyckning. 

Under den tidiga, expressionistiska fasen greps också
Forbat av den nya Bauhaus-andan. I sitt första manuskript
till »Idédebatt kring arkitekturen i Tyskland« citerar han
både Taut och Gropius med hänvisning till gotikens bety-
delse för de nya idéerna om »das neue Bauen« under åren
1918–19. Från 1920 finns också en gravyr av Forbat med
en katedral som motiv. Avslutningsvis skriver Forbat i sina
memoarer, att han i Bauhaus-kretsen, liksom tidigare ge-
nom sitt politiska engagemang i Ungern, kände sig delak-
tig i byggandet av en ny värld: »Die Hingabe an die Idee
des Bauhauses, die jeder auf seine eigene Weise denkte,
durchglühte alle und hatte auch mich ergriffen. Wie ehe-
mahls in Ungarn, hatte ich das Gefühl, am Bau einer neu-
en Welt beteiligt zu sein.« 

S U M M A RY

The Fred Forbat Book Collection in 
the Library of the Swedish Museum of Architecture
Fred Forbat (1897 –1972) was born in Pécs, Hungary. He
was educated as an architect in Budapest and Munich.
 After having finished his studies in 1920, Forbat was em-
ployed in Walter Gropius’ architect’s office at the Bauhaus
in Weimar. Due to the political situation, Forbat decided
to emigrate to Sweden in 1938. During the 1940s and
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1950s he concentrated on urban planning, and was ap-
pointed Professor of Urban Planning at the Royal Institute
of Technology in Stockholm in 1959.

The Fred Forbat Book Collection is one of nearly 250 ar-
chitects’ collections donated to or otherwise acquired by
the Swedish Museum of Architecture. The Forbat Collec-
tion mainly consists of literature on architecture and hous-
ing questions in Germany during the 1920s and 1930s
which  reflects the early Functionalistic period in Europe.
The collection contains approximately 200 titles. The au-
thor’s text concentrates on some 50 titles, selected with re-
gard to Forbat’s architectural work and his reading inter-
ests. The book collection is devided into six categories or
subjects: art and architectural theory, monographs on ar-
chitects and artists, art history, history of architecture, lit-
erature on housing questions and urban planning. 
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