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Avsikten med examensarbetet är att genom ett konkret projekt, ett 
sommarhus vid Mälaren avsett för ett framtida permanentboende, 
bedriva en vidare undersökning i den svenska trähuskonstruktionen ur 
ett historiskt/tekniskt perspektiv i en ambition att söka besvara frågan 
hur det skulle vara möjligt att komplettera eller eventuellt lägga den sista 
stenen vid ett existerande kulturlandskap med en skyddad “landskapsbild” 
genom tillförandet av en samtida konstruktion som inte hemfaller till en 
pastischerande form härledd från historiska förebilder.

Den tekniskt/historiska undersökningen vilar inledningsvis på uppfattningen  
att träkonstruktionen traditionellt varit ett rationellt och ekonomiskt 
byggande och att dess form framförallt uttrycker denna rationalitet, vilande 
på de existerande materiella och tekniska förhållanden vid varje historisk 
epok. Undersökningen syftar således till att fastställa till vilken grad och 
vilka aspekter i det traditionella byggandet kan betraktas som sprungna ur 
ett rationellt förfarande, och att i förlängningen kritiskt granska det samtida 
trähusbyggandet ur detta perspektiv.

Undersökningen kommer även att beakta träbyggandets relation till 
och eventuella påverkan på den tidiga metallkonstruktionen som en 
substitutiv process, samt kasta en snabb jämförande blick på utvecklingen 
av betongbyggandet och relation till stenbyggandet. I samband med 
detta kommer den traditionella japanska träarkitekturens relation till 
och betydelse för modernistisk metallkonstruktion och modernt japanskt 
betongbyggande diskuteras. Utblickar och vissa närmare studier kommer 
att göras av vissa arkitektritade trähus och konstruktionssytem (jag tänker 
i synnerhet på Fehn, Utzon, Gullichsen/Pallasmaa, Kaufmann, Gezelius, 
samt vissa av de senare årens träpriser, men avser även kasta en blick 
mot den industriella logiken i The Case Study Houses samt mot Gwathmeys 
och Craig Ellwoods modernistiska träbyggnader för att illustrera en 
omvänd substitutiv process).

Slutsatserna och erfarenheterna från den historiska/tekniska 
undersökningen kommer sedan användas som en utvidgning av 
det kontextuella perspektivet i vilket utformningen av det konkreta 
sommarhusprojektet kommer att äga rum.
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lantlig estetik i informationsåldern

”Fasadfärger kan vara falurött, men inte nödvändigtvis.”

mariefred

gripsholm

hedlandet

sjöstället

konstruktionen av ett sommarhus vid mälarens södra strand åt en trebarnsfa-
milj från stockholmstrakten. den avsedda platsen för projektet, i nära anslut-
ning till gripsholm och mariefred, ligger i ett karaktäristiskt jordbrukslandskap 
i närheten av vattnet och omges av likaledes karakteristiska rödmålade före 
detta ekonomibyggnader från sjuttohundratalet, ombyggda eller under ombyg-
gnad till permanentbostäder eller fritidshus.
landskapsbildens attraktivitet har senast fastslagits av strängnäs kommun i den 
inventering av områdets natur- och kulturintressen som ingår i dess grönplan 
från tjugo hundra elva.
förutsatt att man besitter önskan, erforderliga medel och därtill möjlighet, 
är det i detta fall således inte i egentlig mening fråga om varför man bygger, 
utan snarare om hur man bygger, och varför. téchn! ("#$%&) tycks gå episteme 
('()*"+,&) till mötes.
de omgivande byggnadernas tillkomst var under sjuttonhundratalet aldrig 
föremål för en re-exion över det lantliga byggandets estetik - deras tillblivelse 
var nyttorelaterad och deras placering rationellt motiverad, materialval och 
byggnadsmetod avgjordes av tillgång, kostnad, och av det lokala hantverkskun-
nandet. alla dessa faktorer, som på sin tid i stor utsträckning betingade utform-
ningen av det byggda, lyser i det aktuella projektet med sin frånvaro - det kan 
säkert argumenteras för att uppförandet av ett fritidshus inte helt saknar nyt-
toaspekter, låt vara med ett visst mått av so.sm. 

även idag har utbudet och priset på material samt tillgången på kvali.cerad 
arbetskra/ en viss inverkan vid val av byggnadsmetod, men de är ingalunda 
betingande faktorer i den bemärkelse som tidigare nämndes, där utformnin-
gen kunde ses som en logisk eller naturlig följd av de materiella förutsätt-
ningarna som rådde vid tiden för byggnationen. i sin beskrivning av de 
kännetecknade dragen, i vad som karaktäriserar den lokala bebyggelsen på 
hedlandet, med andra ord dess estetiska särdrag, använder författarna till 
grönplanen sig av det synestetiska uttrycket landsbygdsgrammatik, med vil-
ken den lantliga byggnadstraditionen artikulerar sina egna kvaliteter gente-
mot en mera stadsmässig sådan. 
Projektet har, e/er att inledningsvis ha sökt konstrastera gentemot denna 
relativt mimetiska gestaltningsuppfattning, om än en rekombinatorisk sådan, 
valt att förstå landsbygdsgrammatiken som en underliggande materialistisk 
princip - och således orienterat sig mot en begränsningen logik i sökandet 
e/er sin egen 012,,2")34 "#$%&.
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sädesmagasin, 1700-tal, under  ombyggnad till fritidshus

badhus, 1980-tal sjöbod, 1800tal

ekonomibyggnad, 1700-tal, 
ombyggd för permanentboende

landskapsbilden

den lokala paletten

situationsplan 1:100
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stomme:
10 fack 1800x2400x4200
varmförzinkat fyrkantsrör 60x60x6 
fastgjutet i betongplint med påsvetsad 
balksko 3mm och dubbla upplag av 
vinkeljärn 60x60x6
tre planhyvlade åsar 70x220

vägg:
falu rödfärg
16x120 hyvlad panel
22x45 ohyvlad lockläkt
34X45 ohyvlad spikläkt
vindskyddsduk tyvek
35X70 ohyvlad regel/ isol. hampa
45x45 ohyvlad spikläkt/ isol. hampa
lu/spärrpapp
17x95 råspont

15mm konstruktionplywood på cc 
450 i duschutrymme.

värme:
5m2 solfångare lutning 11° i so för 
tappvarmvatten med ackumulator 
300l.
gjutjärnskamin 6,0 kW för uppvärm-
ning.
skiljeväggen till sovrumsdelen med de 
mindre rummen är isolerad med 120 
mm hampa för kunna värmas endast 
vid behov.
skiljeväggen intill sanitetsutrymmena 
fungerar som installationsvägg för el/
vatten samt för att ventilera våtutrym-
men och kokvrå.

h < 2100 : skjutbara tvåglasfönster 
h > 2100 : pivothängda tvåglasfönster 
(4/6/4 )

kopparjonhaltigt regnvatten leds till 
betongklädd stenkista.

plan 1:20



ett sörmländskt sommarnöje
lantlig estetik i informationsåldern

tak:
dubbelfalsad 0,6 mm glödgad kopparplåt
15mm konstruktionsplywood 1200x2400
45x145 ohyvlad bjälke cc 1200/ isol. hampa
lu/spärrpapp
15mm konstruktionsplywood 1200x2400
45x90 planhyvlad bjälke cc 600

golv: 
17x95 råspont
vindskyddsduk tyvek
45x220 ohyvlad bjälke cc 600 isol. hampa
lu/spärrpapp 
30x120 spontad golvplanka

sektioner 1:20
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avslutande reflektion 
Avsikten med examensarbetet har varit att genom ett konkret projekt bedriva en vidare undersökning i den svenska trähuskonstruktionen ur ett historiskt/tekniskt perspektiv och att söka besvara frågan hur denna skulle kunna inskrivas i ett existerande 
kulturlandskap med en skyddad “landskapsbild”, i detta fallet vid Mälarens södra strand mellan Gripsholm och Taxinge.

Den inledande undersökningen förstärkte premissen att träkonstruktionen traditionellt varit ett rationellt och ekonomiskt byggande och att dess form framförallt uttrycker denna rationalitet, vilande på de existerande materiella och tekniska förhållanden vid varje 
historisk epok, en premiss som bokstavligen kom att användas vid utformningen och gestaltningen av projektet i ambitionen att inte hemfalla till en pastischerande form härledd från historiska förebilder.

Bland de förebilder och influenser som varit särskilt betydelsefulla för projektets tillkomst och utformning kan märkas:

Moduli 225 (Finland, 1968) - Kristian Gullichsen/Juhani Pallasmaa
Simpson-Lee House (Mount Wilson, Australien,1993) - Glenn Murcutt
Villa Le Lac (Corseaux, Schweiz, 1923) - Le Corbusier
La maison de Jean Prouvé (Nancy, Frankrike, 1954) - Jean Prouvé

Stockholm den 17e maj 2013
Johan Andersson
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