
Två experimenthus 
och en tidning.

“Ett verkyg för människans 

uppfyllelse, kapabel att tillfredsställa 

fysiska, såväl som sociala och 

intellektuella behov”

John Entenza om huset som idé,  
Arts & Architecture magazine.

Bakgrund
Iden till detta examensarbete sträcker sig tillbaka till varför jag 
från början ville utbilda mig till arkitekt och söka in på arkitekt-
skolan. Jag hade börjat få upp ögonen för “modern” design och 
arkitektur  och upptäckte fler och fler duktiga arkitekter och de-
signers som hade gjort saker som jag till och med uppfattade som 
mer moderna än det som fanns idag. 

Det ena ledde till det andra och jag upptäckte  mer och mer spän-
nande arkitektur, något som så småningom ledde till ett flertal re-
sor runt om i världen där jag haft möjlighet att se mycket av god 
arkitektur  från modernismens guldålder i mina ögon, nämligen 
femtio och sextiotalet.
Redan från början har jag haft en förkärlek till den experimen-
tella modernistiska villan som fenomen. Och just under femtio och 
sextiotalet upplever jag det som att man ofta experimenterade lite 
mer än idag och tillät sig vara lite friare.

Då jag tidigare i mitt liv arbetat mycket med grafisk design och 
har ett stort tidningsintresse så har jag också samlat på mig en 
samling av internationella arkitekturtidningar denna period. Dessa 
skiljer sig på många punkter på hur arkitekturtidskrifter ser ut idag;

De är för det första ofta mer friare och varierade. Många kom-
binerar dessutom arkitektur med andra skapande konster såsom 
konst, skulpur, industridesign, grafisk  design och film.
     Omslagen är ofta grafiskt abstarkta och har har inte utes-
lutande ett hus på omslaget som en arkitekturtidning “ska” ha idag. 
     Tidningarna hade också ofta utvikbara sidor samt var tryckta 
på olika papperskvaliteter för att ytterligare förstärka och diver-
sifiera innehållet. Många av dagens tidningar är helt enkelt mer 
tristare och likformiga enligt min mening,

Ide och utmaning
Utifrån detta föddes en ide; Att försöka  att rita några experi-
mentella enfamiljshus i samma anda som villorna i mina favorit-
magasin presenterades, men i en samtida kontext i Sverige år 
2011?

Och sedan om tiden tillåter, presentera dem som del av en tiding 
som har den blandning och känsla som jag skulle vilja se mer av i 
dagens arkitekturpress.

Villorna
I examensarbetet har valt att rita två villor på två olika platser i 
Sverige. Två tomter med vitt skild kontext har valts ut; En tomt i 
skogsmiljö i södra Dalarna, vid det gamla brukssamhället Horn-
dal utanför Avesta.
Den andra tomten är en havstomt belägen utanför det lilla 
samhället Gislövs läge utanför Trelleborg i Skåne. 

Målet har varit två väl fungerande villor för en standardfamilj på 
två barn. Viktiga tankar med arbetet med villorna är materialitet, 
rumslighet och kontext.

Tidningen
Som en del av presentationen har jag valt att skapa en ny tidn-
ing; A & Arc, där jag presenterar mina två villor.
Förebilden för tidningen är hämtad från några av de kreativa 
tidskrifter som jag uppskattar mest, såsom tex Art d’Aujourd’hui, 
Habitat, Arts & Architecture som jag mer ingående presenteras i 
tidningen och i texten här nedan, 
En röd tråd i dessa tidningar är just blandningen av artiklar, där 
arkitektur blandas med konst och design i en aura av 
internationalism och framtidstro.

Och just denna blandning har jag haft som inspiration när jag 
skapat innehållet det första numret av A & Arc.

Arts & Architecture

Creative architecture
magazines of the fifties and sixties.

Habitat, Sao Paolo, Brasil, 
Editors: Lina Bo Bardi & P.M Bardi. 
Actice: 1950-1962

The Brazilian Art and Architecture 
magazine Habitat was founded in 1951 
and directed by Lina Bo Bardi and her 
husband, the art critic, collector and art 
gallery owner Pietro Maria Bardi. (Often 
referred to as P.M Bardi).

Habitat was one of several 
arhitectural magazines in Sao Paolo in 
the fifties and sixties and one of the most 
influental together with Max Gruenwalds 
“Acropole”.  It always contained a big 
portion of art as well as architecture.
It was published in portuguese with short 
summaries in english. 

The cover of Habiat no. 8 1954 shows 
Lina Bo Bardi:s project for a Art Museum 
in Sao Vicente. Her ideas from this pro-
ject was later transferred  to her famous 
Art museum in Sao Paolo, the MASP,  
which was built between 1957-1968.

Domus, Milano, Italy, 
Editor: Gio Ponti (1928-1941, 1947-79)
Active: 1928 – to present.

The Milan based italian architectural 
magazine Domus was founded by the 
well known architect, painter, industrial 
designer and poet  Gio Ponti in 1928. 
He was editor in cheif of the magazine 
until his death in 1979 with a short inter-
ruprion between 1941 and 1947 when 
he founded another magazine called 
“Stile”.
Domus early stablished itself as one of 
Europes most influental architectural and 
design magazines. The photography and 
the graphic desigen was top notch from 
the beginning and especially the issues 
from the early fiftieses to the seventies are   
showcase of contemporary design and 
architecture. Ponti believed that architec-
tural, art and design is closely connected 
and the magazine have a wider approch 
than most of its competiors.
The magazine was eraly bilingial in both 
italian and english with a clear interna-
tional style.
Domus continued after Pontis death in 
1979 and is still beeing published. 

Architecture D’aujourd’hui, 
Paris, France
Editor: Andre Bloc 
Active 1930-2007, 2009- (as AA)

Founded in 1930 by the Architect, sculptor, 
editor Andre Bloc (1896-1966).
The Paris based magazine was the most 
influental french architecture magazine 
and From its very first issue promoted the 
avant-garde and different movements and 
personalities of the architectural thinking be-
hind “modernism”. The magazine also had a 
large international coverage and many of the 
world leading modenist architects published 
their work here, 

Art d’Aujourd’hui
Paris, France
Editor: Andre Bloc
Active: 1955 - 1967

In 1955 Bloc founded a sister magazine 
“called Art d’Aujourd’hui” which was more 
related to art. This magazine was more 
experimental than its bigger sister magazine 
and had a mixed content of architecture and 
art. 

Zodiac, Milano, Italy
Editor: Bruno Alfieri (tom 1963)
Active:1958-1974

International Milano based magazine for 
modern architecture founded by the  
philantrope and industrialist Adriano 
Olivetti of the Olivetti typewriter company.
The magazine was founded 1958 and 
ended in 1974 after 21 issuses in total.
Graphic designer and artist Roberto Sam-
bonet was art director for the the first six 
issues. Notable is that all issues contains at 
least two Olivetti adverts. Sometimes even 
more.

Modulo Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Editor: Oscar Niemeyer 
Active:1955 - 1965, 1976 - 89

Oscar Niemeyer founded the architectural 
magazine Modulo 1955 at the beginning 
of the Brasilia project. It contained both 
architecture and art and was published 
from Rio de Janeiro. It was published 
bimonthly until 1965 until the military 
stormed the magazines office and shut it 
down due to the editor Niemeyers Com-
munist political views. It was not rereleased 
until 1975 when the political pressure in 
Brasil mildered. Publishing finally ended 
in 1989.

Acropole, Sao Paolo, SP, Brazil
Editor: Max Gruenwald (52-71)
Active: 1938 - 1971.
.
Acropole was founded in Sao Paolo in 
1938, but it was when Max Gruenwald 
became editor in 1952 that the magazine 
became got really focused on modern 
architecture and the Sao polo scene in 
particular. Nearly all of the leading Sao 
Paolo modernist architects published 
their work here such as Vilanova Artigas, 
Osvaldo Bratke, Paulo Mendes da Rocha 
and  Joaquim Guedes. Acropole was 
published mainly in portugues throughout 
its existence.

From the Content: Creative Architecture Magazines Of The 
Fifties & Sixties / Staffan Berglund  And The Villa Spies / The 
Art Of Charcoal / Two New Swedish Contemporary Houses / 

Experimentell Ikon: Case Study House nr 22. Arkitekt Pierre Koenig, 1960.

Ett av de mest kända villorna ur Case Study House programmet 

tidstypiskt skildrat av Julis Schulman. Modern Californa living at its best.

Amerikanen John Entenza drev och publicerade den Los Angeles 

baserade tidningen Arts & Architecture från 1938 till och med 

1962. Under denna tid blev tidningen det främsta språkröret för 

den nya vågen av arkitektur och design från Kalifornien.  

Tidningen fokuserade inte bara på arkitektur utan också på 

modern design och konst.

I januari 1945 drog Entenza igång det berömda Case Study 

House programmet som syftade till att uppmuntra nya ideer i 

amerikanskt husbyggande. Iden var att bjuda in arkitekter att rita 

nya experimentella hus med nya och annorlunda bruk av material 

för den stigande efterfrågan på hus i efterkrigs- amerika. 

Programmet sponsrades av tidningen och byggmaterialföretagen 

och husen uppfördes som show houses för en intresserad allmänhet. 

Genom åren publicerades totalt 36 Case Study Houses i tidnin-

gen. Alla kom inte att byggas, men ett stort antal  byggdes runt 

Los Angeles och några runt San Francisco. Många kända arkitek-

ter var med och ritade hus, bla Richard Neutra, Pierre Koenig, 

Craig Ellwood och Charles Eames. Programmet förknippas främst 

med stål och glas-arkitektur, men många hus byggdes med andra 

material. Till exempel tegel och trä. Och ofta beroende på vilken 

leverantör som sponsrade.

Arts & Architecture, 
Los Angeles, CA, USA
Editor: John Entenza 1938-1962

Hans Eidseflot 
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Detta enfamiljshus ligger beläget  på en skogstomt 

utanför det lilla samhället Horndal södra Dalarna. 

Tomten är en del av en gammal rullstensås som löper 

genom bygden.

Idén med villans organiska form  har varit att att skapa 

ett hus som tar hänsyn till den vackra gamla tallskogen 

och samtidigt står ut i sitt uttryck. Väggarna är vinklade 

utåt med utkragande fönster som ger god utsikt i husets 

alla riktningar. 

Innerväggarna är helt skilda från ytter-väggarna och 

ger möjlighet att fritt röra sig från rum till rum.

  

Eftersom villan ligger i gammal anrik bruksbygd med 

stora omgivande skogar så kännns materialkombina-

tionen stål och trä som en intressant kombination.

Fasaden består således av spegelputsad rostfri plåt 

från närbelägna Avesta järnverk i dimensionen 0.4 mm 

för bästa formbarhet. 

Den bärande stommen består av trä. 

De utkragande lutande ytterväggarna består av rund-

gående formskurna träband och vertikala reglar som 

bildar en sammanhållen rundad vägg ungefär som 

principen hos en trätunna. Ovanpå detta läggs ett 

trätak av sandwich-typ med längs-gående limträbalkar 

i dimension 400 x 100 mm med cc avstånd 1200mm i 

mitten och 20mm träskivor på ovan och undersida..

Grunden är en enkel betongplatta på mark och 

invändigt är vaggarna klädda med formbar 

björkplywood 5mm i dubbla lager.

Stålhus i 
Södra Dalarna

1. Huset anpassar sig till omgivande träd och miljö. 2. Den organiska formen ger 

uteplatser i närhet till huset. 3. Huset erbjuder utsikt i alla riktningar. 

1. 

2. 

3. 

3. 

Vy från söder

Elevation från söder. Skala 1:100

Siteplan 1:1000

Vardagsrummet

Huset är beläget i Horndal i Avesta kommun i södra Dalarna.



Plan 1:50

Sektion 1:50

VÄGG (Utifrån och in)

1. Rostfri plåt, Outokumpu 

    spegelputsad 0.4 mm

    Falsad vertikalt

2. Tätskikt 2 mm

3. Plywood 10mm

4. Isolering 200 + 150 mm

5. Ångspärr plastfolie 0.2mm

6. Björkplywood  2 x 5mm

GRUND (nerifrån och upp)

1. Dräningeringslager

Grus och 90mm dräneringsrör

2. Isolering 300mm

3. Betongplatta 100 mm

4. Golv av grankubb 30mm 

   (140 x 70mm)

YTTERVÄGG 

Vertikala reglar 40 x350  c- c 600mm 

(mitten av vägg i vertikalled.)

TAK (Utifrån och in)

1. Rostfri plåt, Outokumpu 

    spegelputsad 0.4 mm

    Falsad vertikalt

2. Tätskikt 2 mm

3. Plywood 10mm

4. Isolering 200 x 150 mm

5. Ångspärr plastfolie 0.2mm

6. Björkplywood  2 x 5mm



Denna villa är belägen på en strandtomt utanför det 

gamla fiskeläget Gislövs läge utanför Trelleborg i Södra 

Skåne.

Området runt Strandmarksvägen har tidigare varit be-

byggt med mindre fritidshus längs havet, men har  

successivt ersatts med villabebyggelse. 

Iden med detta hus är att ta vara på den vackra havs-

utsikten genom att ha ett obrutet panomrama mot söder 

och havet.En stor uteterass bildar ett uterum som kan 

utökas att ävan inkludera vardagsrummet med helt 

öppningabara glasväggar.

Sanddynernas sträckning gör att villan höjts upp på 

pelare 1meter för att få bästa utsikt från vardagsrummet 

och uterummet.

Material för detta hus är betong och glas. Betong har till-

verkats i skåneregionen sedan länge och södra sverige 

är överlag stenbebyggelse vanligare.

Måtten på huset är 19 x 19 meter vilket ger en yta på 

ca 350m2. Av detta upptar uterummet ca 100m2.

Hus i betong utanför Trelleborg

Längdelevation från väster 1:200

Vy från vardagsrum mot havet Sitplan skala 1:1000

1. Huset är upphöjt 1 meter på pelare för optimal utsikt mot havet. 

2. Husets stora terass kan öppnas upp helt mot vardagsrummet och bilda ett 
   helt öppet rum mot havet vid t. ex varma sommardagar.

1.

2.

Elevation norr  1:100

Elevation söder  1:100

Huset är beläget i Gislövs läge i Trelleborgs kommun i södra Skåne

Vy från söder



Sektion  1:50

Plan 1:50

TAK (uppifrån och ner)
10 mm vit marmorkross
2 Tätskikt asfalt
20 Takboard
60x45 Läkt cc 1200
100 x 2 isolering 
200 Betong

YTTERVÄGG (utifrån och in)
75 Betong
125 Isolering
200 Betong

GRUND
Betongpelare i T - form med 
grundbädd av grus


