
KONSTNÄREN BAKOM VERKET

De två konstnärer som i slutet av 1960-talet 
anlitades för att utforma Kavalleristens gårdar 
var Pierre Olofsson och Folke Truedsson. Pierre 
Olofsson stod för den konstnärliga gestaltning-
en av norra gården. Hans insats koncentrerades 
till uppbyggnaden för föreläsningssalen, vars 
väggar utfördes som sgraffitto (en putsad yta 
mönstras genom att i det övre av två olikfärgade 
skikt rista in ett mönster medan materialet fort-
farande är mjukt) och vars tak försågs med en 
terrazzomosaik.

•  Pierre Olofsson (1921-1996) räknas som en 
av de mest betydelsefulla konstnärerna i den 
svenska efterkrigsmodernismen. Han växte 
upp i Stockholm och utbildade sig på Otte 
Skölds målarskola och vid Kungliga Konst-
högskolan. Olofsson inspirerades av Paul 
Klee, vars konst ledde honom till ett geome-
triskt byggande av roterande rundlar. Genom 
ovalernas och spiralernas växlande placering 
strävade han efter en  illusion av rörelse och 
utnyttjade samtidigt färgkontraster för att 
skapa rumsverkan. Pierre Olofsson verkade 
som målare, grafiker och skulptör.
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Samarbetspartners i projektet: 

Renoveringarbeten på tak och innergården utfördes av  

Ewall Bygg AB och nygjutningen av konstverket utfördes  

av Terrazzospecialisten AB.

Underlag till texten om historik och kulturhistoriska värden har 

hämtats ur ”Antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys” 

utförd av Johan Örn, AIX arkitekter AB, daterad 2015-03-25.

Foton från renoveringen:

Peter Eriksson, Ewall Bygg AB

Magnus Jansson, Specialfastigheter  

Tommy Jansson, www.tommyjansson.com

Vill du veta mer? 

Har du frågor kring renoveringen av konstverket är du  

välkommen att höra av dig till förvaltare Jonny Ullgren på 

jonny.ullgren@specialfastigheter.se

Kavalleristen 3 byggdes 1968-1970 som en förvaltningsbyggnad

för Fortifikationsförvaltningen. Arkitekt var Bengt Gate på Ancker 

Gate Lindegren Arkitekter, och konstruktör var Jacobsson &

Widmark. Idag ägs och förvaltas Kavalleristen 3 av Specialfastig-

heter, Sveriges ledande bolag inom säkerhetsfastigheter. Vi äger, 

förvaltar och utvecklar många av landets säkraste fastigheter 

– allt från domstolsbyggnader och kriminalvårds anstalter till 

polis- och försvarsfastigheter. Mer information om oss och våra 

fastigheter hittar du på www.specialfastigheter.se



Kavalleristen 3, Försvarsmaktens högkvarter, 

är en intressant representant för det sena 

1960-talets och tidiga 1970-talets statliga 

satsning på kontors- och förvaltningsbygg-

nader. Byggnadens två gårdar är ett ovanligt 

storskaligt och konsekvent genomfört exem-

pel på periodens ambition att skapa en syntes 

mellan arkitektur och konst.

Den stora terrazzomosaiken på föreläsningssalens tak 

och de skulpturala bänkarna och väggrelieferna bildar 

en helhet med byggnadens arkitektur och tillför inner-

gårdens rumsligheter estetiska och sociala värden. Det 

konsthistoriska värdet bedöms vara mycket högt.  

Renoveringen 

Under en längre tid har det funnits problem med läck-

ande tätskikt i takkonstruktionen till föreläsningssalen. 

Terrazzomosaiken på föreläsningssalens tak var ned-

smutsad och det läckte in vatten genom konstruktionen. 

Behovet av att förnya tätskikten var akut.

Mot bakgrund av det kulturhistoriska värdet bedömdes 

det bästa för gårdsrummets konstnärliga gestaltning som 

helhet vara att riva bort det ursprungliga konstverket på 

taket, underliggande tätskikt m. m. och ovanpå en ny 

konstruktion med modernt tätskikt återskapa konstver-

ket. Nu är renoveringen avslutad och det har blivit dags 

att återinviga konstverket. Välkommen!

VARFÖR OFFENTLIG KONST?

”Konst ska finnas i människors närmiljö” menade 
inflytelserika debattörer vid förra sekelskiftet – 
därför bildades Statens Konstråd 1937. Samti-
digt beslutade riksdagen att en procent av de 
statliga byggnadskostnaderna skulle avsättas 
för konstnärlig utsmyckning. ”Enprocentregeln” 
är idag en rekommendation om att minst en pro-
cent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggna-
tioner ska investeras i konstnärlig gestaltning av 
fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer. 
Regeln tillämpas idag i många kommuner, bland 
annat Stockholm.

Nytt tätskikt, isolering, armering 
och en överbetong har lagts som 
underlag för det nya konstverket. 

Borttagning av det gamla konstverket. 
En bit av varje terrazzokulör bevarades 
som referens för den nya läggningen.

I marken runt omkring konstverket har nya dagvattenledningar 
lagts, och gården har rustats upp med ny stenläggning, ny 
belysning och ny sedummatta. Foto: Tommy Jansson

Vägen dit har varit lång men nu står den 
renoverade innergården med till hörande 
konstverk klar. Foto: Tommy Jansson 


