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aSituationsplan 1:1000

Den långa slingrande nedförsbacken från 
Gåshagaleden leder oss ner till Insjöhagsvägen 
14 och plötsligt står vi framför det gamla 
vattenverket precis vid Kottlasjön på Lidingö.  
Det är tyst och stilla så när som på några 
joggare som hörs på andra sidan sjön. Genom 
att betrakta platsen med filter för ögonen 
har jag sett platsen en iskall vinterdag, eller 
en riktigt fin sommardag. Tomten liksom 
husets tydliga nordliga riktning fick mig att 
se hur perfekt denna plats är för att bedriva 
konstnärlig verksamhet. Denna avskilda plats 
gav mig idén om att det det här var möjligt 
att leva som en eremit och hänge sig åt 
“slow photography”.

Process 1, De första idéerna kring byggnaden var små nya rum 
som alla stod i realltion till varandra på olika sätt och band dem 
i hop genom sten och betongmarkstigar. Teglet i vattenverket 
skulle finnas i kaktusrummet och glaset där skulle återfinnas i 
studion/gästbostaden. För mycket viljor och uttryck på platsen.

Kaktusrum, glas

Studio/
gästbostad, trä

Studio/
gästbostad, 
insprängt i berg

Studio
“Louvren”
glasprisma

Studio
“greenroom”
fotosyntes

Vattenverket, tegel

Process 2, Att göra en byggnad som underordnar sig naturen 
och är diskret insprängd i berget med osynlig passage till 
vattenverket. Jag arbetade på ett sätt där jag förhöll mig till 
naturen samtidigt var det svårt att se realismen i detta. 
Dyrt och svårmotiverat. 

Process 3, Likt Louvren i Paris med ett glasprisma som lyser upp 
i mörkret med ljusrum under för workshops. Denna idé gör 
så att fokus tas från vattenverket, vilket är huset jag ville arbeta 
med. Idén kommer upp om att förhålla sig till enbart befintlig 
byggnad och ta  beslut om ett tillägg i processen då det är 
absolut nödvändigt. 

Process 4, Kopplingen till Lidingös natur gör att jag ändå 
börjar arbeta med ett växthus/studio med fokus på ljuset. 
Ett “greenroom” som kopplar an både till att lyfta fram nya 
unga talanger inom fotografi samt växternas behov av ljus 
liksom fotografen vilket skulle mötas i denna del som kallas 
“fotosyntesen”. 

GEOGRAFISKA POSITIONEN

En hommage till kreativt fotografi
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Ett gammalt vattenverk får en ny framtid
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Sektion a-a 1:500, blad från de olika trädarterna på tomten. 

Vattenverket

Bild från promenaden från Gåshagaleden ner till vattenverkret. Bild på vägen tillbaka till civilisationen. Det röda är Lidingö, den ö där det gamla Vattenverket är beläget. Ön har endast en 
bro, det finns ingen genomtrafik. 

I detta projekt har jag arbetat med möjligheten att förvandla ett gammalt 
vattenverk på Lidingö till en plats för fotoworkshops med inriktning på 
konstfotografi. 
En utbildningsverksamhet med tillhörande gästbostad och ateljé. 

Lidingö Stad ska vara delaktiga och på detta sätt bidra till kulturen i 
Stockholmsregionen men också lokalt på Lidingö och på detta sätt 
återuppväcka Lidingö som den kuturella plats det en gång varit starkt 
förknippad med. 
Inriktningen kommer att vara konstnärligt fotografi och lyfta fram den 
nya typen av fotografi och med ambitionen att bli en ny inflytelserik 
utbildningsplats i linje med nu ledande konstverksamheter. En plats 
för fotografer och konstnärer att dela med sig av kunskap och föra 
traditioner vidare. 
I anslutning till denna verksamhet kommer ett heltäckande fotografiskt 
bibliotek att uppföras med möjligheter att i en inspirerande miljö sitta 
ner och bläddra i fotolitteratur från igår till senaste idag. 

Varje år utlyses ett stipendium av Lidingö Stad där denna gästbostad 
med tillhörande ateljé lånas ut till lämpligt sökande fotoverksam person 
för nyttjande under sommarhalvåret. 
På detta sätt bidrar Lidingö årligen till konsten och fotokulturen. 

Fokus ligger också på verkstäder för fotografisk kommunikation där 

man som “lärling” erbjuds workshops inom olika områden. Det kan t 
ex vara från stillebenfotografi till porträtt till hur man producerar en 
egen fotobok. 
Verksamhetens vision är att arbeta nära branchen och sammarbeta 
med ledande fotoverksamma personer både nationellt men också 
från internationella håll. Till förfogande står en gästbostad för gästande 
curators, lärare eller inbjudna gäster. 

Vi kan se att intresset på tillgånga fotoworkshops har hårt tryck på sig 
och att behovet finns för utökade fotoverkstäder. 
Just denna miljö är unik i sitt slag och med sitt distansierade läge utgör en 
unik grogrund för utforskande av skandinaviskt fotoutryck. 

PLATSEN
Den långa nedförsbacken från Gåshagaleden leder oss ner till 
Insjöhagsvägen 14 och plötsligt står vi framför det gamla vattenverket 
precis vid Kottlasjön. Det är tyst och stilla så när som på några joggare 
som hörs på andra sidan sjön. Tomten liksom huset har en tydlig nordlig 
riktning, perfekt för att bedriva konstnärlig verksamhet.

RUMMEN
Byggnaden består av en rad olika rum alla med sin speciella karaktär. 
Detta skapar en sekvens av rum som vi som betraktare rör oss 
emellan. Fotografen liksom arkitekten leker med ljuset och genom 

ljuset skapas dramatiken, precis som ljuset formar rummet och skänker 
karaktär och tidsuppfattning.

Det finns en relation mellan huset och vattnet. Ett samspel jag inte 
förstår. Det är en arbetsrelation som inte längre existerar. Kvar 
blir huset och vattnet, två världar som inte längre har behovet av 
att mötas. Det kraftiga rotsystem som numera omfamnar de rör 
som leder in och ut från byggnaden vittnar om en icke ekonomisk 
verksamhet. Huset har blivit onödigt. Naturen håller på att ta igen 
vad det en gång mist. 
Här kan jag som arkitekt komma in i bilden, se potentialen i 
byggnanden och ge den en ny framtid och ett nytt öde. Och det är ju 
så att vi har behov av att minnas att se vårt liv i dag genom historien. 
Genom den förstärks våra val vi gör idag. Det kollektiva minnet är 
varför vi inte vill riva vattenverket. Något i mig, oss, Lidingöborna, 
Lidingö stad säger att detta ska vi bevara, den är omistlig, som det 
står att läsa från kommunen. 

Utifrån detta så betraktar jag byggnaden som det värdefulla skal, 
yttre, det är. Skalet speglar en historia, ett samanhang som vi kan 
referera till och som stärker vår identitet med nuet. 
Huset är byggt i nationalromantisk stil med tegel och gröna 
fönsterbågar. Proportionerna vittnar om männskligt användande. 
Noggrant avvägda mått beroende på funktioner och användbarhet. 

Jag tror att dett skapar en harmoni i våra ögon, att detta är skapat 
för oss, människan. 

Den upplevelsen är det jag vill bevara när det kommer till byggnaden. 
Slutsatsen av denna observation är att det är ibland inte är mycket 
som krävs för att få oss människor att associera till vårt historiska 
förflutna. För det är det det handlar om, kopplingen till det historiska 
och vad som är värt att bevara till framtiden. 
Den säger också mycket om dess miljö, Lidingö, och invånarnas 
sätt att se på sin ö. Den ger en historisk tyngd och ett lager av 
tid. Den berättar samtidigt om en historia på Lidingö som gör ön 
intressantare och sätter invånarna i ett historiskt perspektiv och i 
slutändan kanske bidrar till ett mervärde för bostadsinehavarna. 

METOD
Genom en rad undersökningar i modell och samtal med 
yrkesverksamma har jag tagtit ställning och utarbetat ett förslag i en 
annan skala än jag tidigare varit van vid. 
Små subtila tillägg som gjort att detaljer hamnade i fokus och tillägg 
som leder byggnaden till nästa framtid. Ett slutprojekt med ambitionen 
om att ligga nära verklighetens mödor. 

HISTORIK
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Utsnitt 1:1000

Kort historik Lidingö
Eget tegelbruk 1880 talet
1803 byggs första bron, en 
flottbro i trä. 
1850 var det 500 pers på ön. 
1884 rivs bron och ersätts 
med ny flottbro mellan Torsvik 
och Ropsten. 
Första villabebyggelse 
koncentrerad till brofästet med 
platser som Herserud, Hersby 
och Islinge. 
1896 1161 invånare. 

1908 Liding villastad växer fram. 
1926 Lidingö stad bildas
1925 nya Lidingöbron klar
1930 11000 inv. 
1950-tal omr. Bodal, Baggeby, 
Skärsätra, Näset, Lojo, Rudboda, 
Käppala, Fregattvägen
(tillhörande Bodal), Högsätra 
och Larsberg, bebyggs. 
1971 nya bron är färdig 
bredvid den gamla. 

1995 Lidingö får ett centrum

Idag inv. intresse för bevarande 
av grönytor. Naturen o 
grönytor viktiga för lidingöbon. 
Lidingö genom alla 
tider förekommit som 
bondesamhälle. 
Först under 1700 talet såldes 
mark ut från det som tidigare 
varit ensktaka ägare och gods.
Spårvägens uppkomst 
möjliggjorde exploatering
1900 talets början byggs 
Millesgården Lidingös främsta 
kulturarv. 
Södvästra delar blir nu 
villastäder
Norra delar planläggs vart efter. 
Lidingöbanan går mot Brevik. 
Börjar dra riktilinjker för vatten 
avlkopp telefon vägnät mm. 
villaområden planläggs. 
2000 talet man bygger Gåshaga 
och utvecklar om områden 

koncentrerat till lidingöbanan. 
Lidingös inv. värnar mer och 
mer om grönomr, dessa 
börjas skyddas. 
Lidingö som hälsostads 
etableras starkare och sätter 
riktilinjer för framtida projekt. 
2005 antogs parollen: Lidingö 
hälsans ö. 
2009 flertalet bor i 
flerbostadshus. 
Den mångfald av hus från 
olika epoker som idag står 
sida vid sida ger en brokig och 
intressant karaktär
som kan vara av intresse att ta 
fasta på i det fortsatta arbetet 
med utvecklingen av Lidingös 
stadskärna.

Lidingö vattenverkGåshagaleden

Naturreservat

Strandskydd

Mat

Vägbuller 55-60 dB

Hålllplats
Lidingöbanan, Brevik

Ny hålllplats för
bussar, “Vattenverket”
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Kort historik kring Lidingö 



UPPMÄTNING

För mig är fotografi är skönhet, hantverk och en berättelse, precis som arkitekturen i mitt vattenverk. 

Det saknades helt ritningar för det gamla vattenverket därför blev jag så tvungen att mäta upp hela byggnaden 
utifrån och in samt rita upp den i 3D. Ett arbete som gjort att jag fått en enorm förståelse för byggnadens mått 
och proportioner samt vad den tål. 
Jag har tittat på detaljer som på olika sätt vittnat om ett arbete och öppningar och fönster som gett vägledning 
i hur rörelsen kring byggnaden varit. Genom att bli medveten om dessa samt volymen på rummen utgör det en 
koppling tillbaka till dess ursprungliga funktion. 

Deffekter är sanningsbärare - inte retuschera 
bort allt.

Bild från vattenverket idag med Kottlasjön precis inpå knuten. (Analys nr. 10). 



Ateljé studie 2, Millesgården, Lidingö. 
Carl Milles lät uppföra sin ateljé och kombinerade bostad vid  
den branta sluttningen på Lidingö och var mycket präglad av 
tidens anda. Han hämtade inspiration från sin konvalecensperiod 
i Italien vid Gardasjön. Under hans tid i Paris kom han i 
kontakt med de finska konstärerna och deras sätt att uppföra 
kombinationen ateljé och bostad i en vildmarksmiljö. Vattenverkt 
är ungefär från samma tidsepok varför det är extra intressant 
att driva arkitekturen åt dåtidens anda. Närheten till Kottlasjön 
gör det till en idealisk plats att återkoppla till Gallen Kallelas 
ambitioner att uppföra en ateljé med tillhörande bostad vid 
en sjö. Emil Wikström uppförde ett torn på sin ateé som var 
avsedd för astronomiska observationer. Analysen av denna ateljé 
gav mig idén om att återuppväcka Lidingö som den kulturella 
plats den en gång varit så starkt förknippad med. Att genom ett 
årligt stipendium till lämligt sökande och på detta sätt skulle ön 
årligen sätta kulturen och konsten i fokus. Samt inspirationen 
att göra ett resligt tillägg passande  i denna vildmarksmiljö. 

Norrljusets eviga magi, varför? Norrljusets kvalitéer 
uppskattades av målare som Johannes Vermeer och 
Rembrant van Rijn för sina konsekventa och rumsliga 
egenskaper vilket gör sig särskillt lämplig för porträtt. 
Norrljuset är svalt, klart och diffust. 
I fotografins tillkomst i den tidiga delen av 1800- talet 
sökte sig Daguerreotypisterna naturligt norrljus för sina 
porträttarbeten eftersom det ansågs vara det mest 
tilltalande och behagliga och estetiskt frambärande ljuset. 
Porträttfotografen “ärvde” synen på porträttljuset från 
porträttmålarna. De fotografiska porträttateljéerna som 
byggdes i Frankrike, England och Tyskland och även i USA 
var oftast belägna högst upp på topfloor orienterade mot 
norr. För maximalt ljusinsläpp lät de arkitekterna bygga inte 
bara ett glasat fasadparti utan även ett glasat tak. Sedan dess 
har porträttfotografer från sena 1800-talet och genom tidiga 
1900 talet sökt upp topfloor studios riktade mot norr. 

ATELJÉER
Att se ut genom fönster
Här nedan följer en liten inblick i studier gjorda kring ateljén 
och rummets egenskaper. I mitt projekt har jag försökt 
arbeta utan förutfattade meningar men naturligtvis ändå haft 
historien med mig och norrljuset dragningskraft. 

Daguerrotypi - ett av de absolut första fotografierna i 
historien tagit av Louis-Jacques-Mandé Daguerre 1837. 

Gallen Kallelas ateljé och bostad i Tarvaspää Finland ritad 
av arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och 
Eliel Saarinen. 

Ateljé 4, Josef Sudeks ateljé. 
Jag har besökt den nu bortgågne fotografen Josef Sudeks 
ateljé i Prag. Den är idag belägen vid en liten trädgård på 
en bakgård i centrala Prag. Sudek lät från början uppföra sin 
ateljé mitt i naturen med sin trädgård precis utanför fönstret. 
Det var härifrån han tog den berömda serien “The window 
of my atelier series”. Magiska bilder som skildrar naturen och 
livet utanför hans ateljéfönster. Det var någonstans här hela 
mitt projekt startade. 
Detta gav mig idén om att undersöka studions/konstnärens 
rellation till omvärden och naturen.  I och med att mitt 
vattenverk ligger så distansierat ville jag undersöka vad 
detta innebar. Fotografen är beroende av ljus precis som 
växterna runt omkring denne och detta faller samman 
under “fotosyntesen”.  

Ateljé 3, “Grudes litografiska museum”, Huddinge. 
I Huddinge ligger “Grudes Littograiska museum” som drivs 
av ett gäng eldsjälar inom stentryck. Huset, som är byggt 
2008, är ett hus för en tryckpress. Som besökare är man 
här mycket välkommen att se och känna på stenarna och 
olika papperskvalitéer och också vara delaktig och själv få 
prova på att trycka sina egna littografier. Till verksamheten 
är en rad konstnärer knutna som är fria att se huset som sin 
ateljé och för att samtidigt kunna visa på ett hantverk och 
driva kunskapen vidare.
Detta gav mig idén om att arbeta utifrån en kamera, att 
funktionen i mina tillägg är liksom kameran ett resultat 
av olika behov. 
Samt att skapa ett rum för en kamera. 

Tryckpressen “Johanna” från Grudes littografiska museum 
i Huddinge. 

Josef Sudek i sin ateljé i Prag. Bilden får också illustrera hur 
jag ser på vattenverket som en mötesplats för fotografer och 
konstnärer att dela med sig av kunskap och föra traditioner 
vidare. 

Analys nr. 6, närheten till vattnet. 
Närheten till vattnet är en sak som är så fundamental i 
detta projektet och som inte får försummas. Kontakten 
med vattnet utgör grunden i vattenverkets liv och 
historia. I dag är det en “trädridå” mellan huset och 
vattnet som inte funnits från början. Att förstärka 
den visuella kontakten är viktigt även om huset ligger 
alldeles vid vattnet i dag. Dessa tankar ledde till att jag 
ville avverka träden framför vattenverket och öppna 
upp mot sjön. I dagens Svergie är inte behovet av att 
elda lika stort som förr varför avverkning idag sker av 
entreprenörer. 

Analys nr 5, tillbyggnad. 
Efter noggranna uppmätningar och genom fotografier 
så upptäckte jag att det skett en tillbyggnad någongång 
och i hemlighet. På en tidig situationsplan är huset 
kortare i denna ände mot öster. Varför dennatillbyggnad 
skett är oklart i skrivande stund. Som fotografiet ovan 
antyder är det ett stuprör som döljer den skarv mellan 
nya och gamla delen. Detta fick mig att börja tänka 
kring tillbyggnad samt hur man förhåller sig till 
befintlig byggnad, diskret eller grov. 

Analys nr. 9, reflektioner. 
Genom att komma till en plats med inställningen om 
att mäta upp och analysera byggnadens olika värden
och kvalitéer tar man på sig ett par glasögon som 
börjar se skaer. Jag arbetar gärna med kameran på 
detta sätt.Kameran och ögat sitter ihop. Genom att 
se genom kameran förändras min syn på en byggnad. 
Det var genom denna metod som fick mig att börja 
fundera kring reflektioner och hur jag skulle kunna leda 
in dagsljuset till de mer mörka rummen som källarplan. 
Detta gjorde att jag kom på idén med en distans i 
bjälklaget och på så sätt låta dagsljuset bli närvarande 
även där. 

Analys nr. 10, förändring genom tid. 
Det finns en modell som jag tittat på när det kommer 
till synen att utforma en byggnad som kan förändras 
genom tid. Och för att hantera sådana frågor finns den 
som ett hjälpmedel. 
Där framgår en byggnads olika tidslager och är indelad i 
fyra olika lager där tidslängden skiljer dem åt. Detta gav 
mig förståelsen kring fasadens dignitet och att jag såg 
fasaden som ett ansikte man känner igen och har en 
relation till. Där fönstersättningen spelar stor roll. Jag 
ville behålla byggnaden som den var där mitt tillägg 
inte påverkade fasadens uttryck. Kepsen blev till.

Analys nr. 11, materialet.  
Lidingö har ett eget tegelbruk vid slutet på 1800- 
talet och en möjlighet är att teglet kommre därifrån. 
Under denna period var det mycket populärt med 
tegelbyggnader. Nämnas kan Cyrilus Johansson 
som var en av dåtidens arkitekter. Han byggde bl a 
centralpalatset och vin och sprit centralens stora 
hus vid Norrtull. Teglet ledde mig vidare att börja 
arbeta med ett kontrasterande fasadmaterial och jag 
började titta på cortenstål och slutligen koppar som 
material till norrljusateljen. Jag vidareutvecklade idén 
om materialet till att vara något som associeras till 
filmens egenskaper. 

Analys nr. 12, listverken.  
En känd arkitekturteoretiker vid namn Davilers skrev i 
en arkitekturkurshandbok (cours d´architectur) 1691 
om förståelsen för listverken och vikten av att förstå 
dess betydelse. I boken börjar han med arkitekturens 
grunder, dess minsta beståndsdel och hur man 
profilerar dem. Boken inleds med orden: 
“Listverken är för arkitekturen vad bokstäverna är för 
skriftspråket”
Av den inledningen avläses att av arkitekturens tre 
grundvalar satte Daviler INTE hållfastheten eller 
användbarheten främst, utan skönheten. Detta fick mig 
att intressera mig för mina egna listverk och utveckla 
listerna kring norrljusateljén och på så sätt ge de 
historiereferenser som korresponderar med övriga 
listverk i byggnaden. 

Analys nr. 1, traversen. 
Under uppmätningen hittade jag många olika 
funktioner och egenskaper. En av dessa är en travers 
som går från första våningen till källarplan genom en 
lucka. En funktion som vittnar om en viss användning av 
ursprungsbyggnaden och som har ett värde just därför. 
Den vittnar om hur man rörde sig i byggnaden. Jag lät 
den vara kvar men flyttade den högre upp och lät 
istället luckorna i bjälklag vara kvar och installerade 
en lyftplattform. På så vis lever funktionen kvar.  

Analys nr 3, rummen. 
Det finns flera rum i byggnaden varav två av dessa 
är större med vad jag skulle kalla rymd. Att gå in och 
påverka de stora rummens proportioner blir också att 
påverka dess historia och hur den använts. De mindre 
rummen däremot är av mindre betydelse. Detta enligt 
en dialog med en antikvarie. Därav kom beslutet 
att behålla rummet som det är och se det som ett 
flexibelt studiorum/workshops där både norrljuset 
och söderljuset kan göra sig påminda. 

Analys nr. 4, cylindern. 
Även om själva grundanvändningen inte är självklar så 
finns det en koppling tillbaka till husets grundfunktion, 
att vara ett vattenverk. Enligt mina bedömningar 
har vatten pumpas in och renats genom att rinna 
genom sand. Liksom i ett fotografi är defekterna 
sanningsbärare och det var efter mina iaktagelser 
kring detta jag beslutade mig för att inte retuschera 
bort cylindern utan lyfta upp den och tilldela den en 
funktion, en kommunikation, en trappa. Denna analys 
gav mig grunder att  behålla denna vackra form. 

Analys nr. 7, fönster. 
När detta huset uppfördes var tillgången av elljus 
begränsad och fönstrens funktion väsentliga. Efter 
uppmätning av alla fönster insåg jag vilken varierande 
mängd fönster byggnaden har. De ger alla olika 
ljusinsläpp beroende på funktion invändigt samt bifrar 
till rummens proportioner. Det var här i processen 
jag beslutade mig för att gå djupare in på detta 
arkitektoniska element och reflektera och studera 
detta närmare i böcker och i modell och använda 
kameran som hjälpmedel. Resultatet återfinns i 
projektet i norrljusateljén samt i de studier jag gjort 
för att lyfta upp åskådlighgöra  och lyfta fram vikten 
utav dagsljus.

Analys nr. 8, dagsljus. 
Historiskt sett skedde allt arbete under dagsljus innan 
mörkret tog över. Vi var helt beroende av dagsljuset. 
Innan det elektriska ljuset var fullt uppbyggt hade man 
arbetsdagar av variernade längd beroende på tillgången 
av dagsljus. Under sommarhalvåret kunde man arbeta 
i 10 ibland 12 timmar medans under vinterhalvåret 
förkortades den ner till 6 timmar eller mindre. Vikten 
av dagsljus är oerhört stor. Detta ledde mig in på en 
djupare reflektion över hur dagsljuset använts genom 
tiderna och synen på dagsljuset idag. Vilket gav ökad 
förståelse till norrljusateljén och genomsyrar alla de 
val jag gjort genom hela den fortsatta processen. 

Analys nr 2, bärande stomme. 
Konstruktionen är efter uppmätningar en kraftfull 
konstruktion på ca 450 mm tjocklek i den del som 
jag kallar originaldelen. Efter dessa uppmätningar kom 
beslutet att på något sätt utnyttja detta. Och idéen 
växte fram att arbeta med en volym ovanpå befintlig 
konstruktion. Genom att uttnytja den befintliga 
konstruktionens egenskaper använder jag de 
resurser som finns utan att behöva göra ytterligare 
förstärkningar. Resursvänligt. Det blev också viktigt 
för mig att kunna avlägsna påbyggnaden för att kunna 
“återställa” uttrycket. 

ANALYS AV BYGGNADEN
En byggnads “värde” utifrån - Kulturarv, funktion och ekonomi. 
Befintliga detaljer, hur man kan ta tillvara byggnaden

Skal 50 - 75 år

Tekniska system 15 år
Interiör 5 år

Lös inredning under 5 år

1. 2. 3. 4.

5.

9. 10.

6. 7.

11. 12.

8.

FÖNSTERANALYSER

Modelfotografi s/v film 6x6 1/15 s. f: 8, rum med det bef. fönstret, observera vad den 
lilla fönsterbågen överst på fönstret sätter tidsprägel och romantik. 1:20. Detta gav mig 
förståelsen och vikten av utformningen när det kommer till de arkitektoniska elementen 
som jag som arkitekt har att arbeta med. Att bågens form är en del av något större och 
står i proportione till rummets dimensioner.  

Modellfotografi s/v film 6x6 1/15 s. f: 8, rum med stort “modernt” fönster 1:20. 
Att se men inte bli sedd är ett uråldrig beteende som finns hos oss än i dag. Det är 
som en fotografisk bild i mörkrummet. Först syns ingenting sedan vartefter mörkret 
faller och lampor tänds så framträder bilden av hemmen och vad som händer innanför 
folks fönster. Det ger oss en glimt av en fascinerande okänd värld. Fönster har en otrolig 
dragningskraft. När vi kommer till ett rum dras vi ofta till ljuset, fönstret, vyn och känner 
omgivningens närvaro.

Modellfotografi s/v film 6x6 1/15 s. f: 8, rum med stort “fönstrets ursprung” fint vävd 
bomull ist. för fönsterglas, höll vädret utanför men viss genomsiktlighet fanns pga 
oljat tyg.   1:20. Detta gav mig förståelsen för hur viktigt det är och har varit med 
kontakten med omvärlden utanför, att få se och veta vad som händer. En av de första 
kommunikationsmedlen då vi kunde prata med omgivningen och de utanför på gården. 
Och också överblicka över våra egendomar. Idag är TV´n i centrum och utgör ungefär 
samma funktion, ett fönster mot omvärden. 

Jag har tittat närmare på fönstret som det arkitektoniska elementet nu och historiskt.  (Analys nr 7)



PROGRAMMET/MOOD BOARD

...att stå där och veta att exakt samma ljus har används av de stora mästarna och känna närvaron av de ikoniska porträtten och fotografins ursprung...
FOTO: FELIX NADAR FOTO: HAWESFOTO: JULIA MARGARET CAMERON

Ett centrum för analogt fotografi där fokus ligger på att komponera fram bilden och att använda sig av befinligt ljus med tillgång till en norrljusateljé för att kunna återskapa karaktären från fotografins historia. 
Genom att använda dåtidens kameror, objektiv samt kopieringsmöjligheter blir det som instagramfiltren fast på riktigt. Se det som ett levande museum eller som en workshop baserad fotoutbildning både för fotografen som vill arbeta i studion eller den allmänintresserade 
som vill komma hit och förkovra sig i fotografins fantastiska histora. En plats för fotografer och konstnärer att mötas och dela med sig av kunskap och föra traditioner vidare. Välkommen!

KAMERAN: EN STORFORMAT 8”X10”

OBJEKTIVEN...
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Angöring till platsen

I dag är det ca 0,7 kilometer till närmsta 
hållplats vilket är till Lidingöbanan. I 
framtidens förslag kommer bussen 
göra ett stop även på Gåshagaleden 
vilket är fullt görbart utan att påverka 
befintlig trafikström. 

Till Fotoverket är det uppskattat 16 st 
parkeringsplatser för bilar varav 1 är för 
handikapp. I behov av fler kan området 
lätt expanderas. 

Dränering

Avverkning träd

För att kunna uppnå maximalt med dagsljus in till nya ateljén måste 
de framförliggande träden avverkas samt sly runt byggnanden. 
Nya skott är pågång och jag ser inte några speciella värden 
i de träd som skymmer. 

Det är viktigt att låta naturen få vara så orörd det går då detta 
gränsar till ett naturreservat och jag har observerat bäver på tomten. 
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Sovrum
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genom hål i vägg. 
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norrljusateljé/workshop
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Se teknisk detalj 3.
för värmesystem.

Halogenspotlights mot taket som 
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kopparinklädnad
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Workshops
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Idag ligger här ett kök 
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Att traversen är kvar, vittnar 
också om en funkton och 
plötsligt kan man se hur 
byggnanden har använts. 
Det finns också en vikt i att 
behålla dörrar och öppningar 
där de är, det visar på en viss 
rörelse kring byggnaden som 
är intressant ur ett antikvariskt 
perspektiv. Det visar att detta 
inte är en bostad. 

Det finns en indelning i fasden som 
gör att en viss proportion upplevs 
i och med takfoten. I och med att 
taket försviner gör även den naturliga 
skuggan det under takfoten. Därför 
kan det vara idé att lägga till, bryta 
upp, påverka mitt tillägg så att den 
effekten om man kan kalla det för 
det, bibehålls. Genom att t ex göra 
en keps eller droppbräda som en 
förlängning av min påbyggnad. 
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Se teknisk detalj 1.
Profilerna

Se teknisk detalj 2.
Takmaterialet

Se teknisk detalj 4, 
glaset.

Se teknisk detalj 5, 

Existerande mark,
lerig jord

Perforerat rör

Vattenavstötande
 beläggning

Vägg dränering
blandat infillgrus
med sand



SEKTIONER

Sektion B-B skala 1:25 Sektion C-C skala 1:25



“Det gamla vattenverket vid Kottlasjön” Storformat 9x13, 1 sek f: 22     2013      Byggnaden som lanterna över Kottaljsön      Naturen är ett fruset nu, det händer aldrig två gånger. 



Ovan bild från norrljusateljén från modell 1:20.  Rummet för kameran. Det är här man kan uppleva ljuset från norr, detta heliga ljus för att bedriva konstnärligt arbete. (Analys nr. 2). Golvet är ett cementgolv för att nå maximal stabilitet för storformatskameran. Överst i bilden ligger vent. don och ger frisk luft. Annars finns ventilationsluckor i glastacket för att få in frisk luft och släppa ut dålig. 
Himmlen är det dagliga brödet för våra ögon.  



Ovan bild från gården och entrén till huset med det nya taket. (Analys nr. 10 och 11). Ovan fotokollage/3D bild (vy 1) från konstfotobiblioteket. Att kunna sitta ner i en inspirerande mijö och bläddra i fotoböcker från i går till senaste i dag. 



Modellfotografi s/v film 6x6 1/15 s. f: 8 glastak med profiler 20 mm breda, enkelglas, skala 
1:20. Detta utryck av fönsterprofiler var något jag strävade efter, dock uppfyller det inte 
kraven när det kommer till att vara bärande eller för vind och snö. 

Modellfotografi s/v film 6x6 1/15 s. f: 8 glastak med profiler 20 mm breda, dubbelglas, skala 
1:20. Här ett test med dubbla glas och profiler för att se den visuella skillnaden. Dock 
är stabiliteten fortfarande svag och skillnader mellan temeraturskillnader är hög liksom 
fuktigheten. Testat i denna modellen. 

Modellfotografi s/v film 6x6 1/15 s. f: 8 glastak med profiler 80 mm breda, enkelglas, skala 
1:20. Här ett test med kraftfullt dimensionerade profiler för att se hur utrycket blir nu. Ett 
enkelt glas ger en klarare bild av omvärlden för fotografen samt en krispighet. Dessutom kan 
effekten av frost ge en naturlig slöja som kan användas som diffusor. 

Modellfotografi s/v film 6x6 1/15 s. f: 8 glastak med profiler 80 mm breda, dubbelglas, 
skala 1:20. Kraftigt ökad stabilitet.  Denna typ av system är vanligt förekommande i dag på 
marknaden när det kommer till överglasningar och uterum. Ett säkert system som klarar 
många laster. Detta system uppfattar jag tar över och gränsen mellan ute och inne blir 
tydligare och ger  “galler” karaktär. 

Modellfotografi över norrljusateljen med profiler 50 mm breda, dubbelglas, skala 1:20 i 
modell. Här i slutgiltiga förslaget gjorde jag så att var fjärde vertikala profil är en balk på 150 
mm specialutformad för att minimera ljusbortfallet. Se ill. till vänster 1:1. Detta gav mig en 
perfekt kombination av starkare mer bärande ramverk samt tunnt utformade för ökad 
genomsiktlighet. 

Teknisk detalj 1.
Fönsterprofiler “Lidingö” är en egen konstruktion 
utifrån  ett “skandinaviskt” system och “Sviral 
danskt” system och “IBG” ett Amerikanskt system 
för att få största möjliga ljusinsläpp utan att behöva 
göra avkall på bärigheten i takkonstruktionen. 
Bilden från norrljusateljén är tagen med denna 
profil i skala 1:20. (Analys nr. 12).

Skala 1:1

TEKNISKA DETALJER

Materialet i den nya takvlonymen som görs “off site”  är inspirerat av filmens egenskaper där 
tiden påverkar utseendet. Liksom filmens små korn reagerar på ljuset skulle kopparn låta sig 
långsamt reagera på ljus och vatten. 

Olika profilsystem vanligt förekommande i dag. “Sviral”, “Skandinaviskt”, “IDB” och “Franskt”. 

En av de första fotografiska filmerna var 
gjorda av asfalt vilket blev ljusare där 
solen lyste. 

Vänster en bild på Kalmar slott som jag 
tycker är ett mycket bra exempel på 
hur fint koppar åldrats och stämmer 
bra in i naturen. 

Teknisk detalj 2. takmaterialet. (Analys nr. 11).

Dräneringsränna

Gummislist  av EPDM

Stålprofil 6 mm balk

Gummi förebyggande för köldbrygga

Täckprofil av aluminium
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Toppförsegling

profil vitmålad glansvärde 2

U profil för vattenavrinning

"Pärla" profil

Vertikalspröjs

Dräneringsränna

Gummislist  av EPDM

Stålprofil

Gummi förebyggande för köldbrygga

Täckprofil av aluminium
Toppförsegling

Horisontalspröjs

Optiterm s-3 (laminerad)
Argongas

Härdat flytglas (klarglas)

Transmission

Instrålning

Reflektion

Teknisk detalj 4.
Glaset består av dubbelglas med ett yttre 
glas av härdat flytglas. Ett glas som under 
tillverkningsprocessen flytit på en yta av 
smält metall vanligen tenn för att uppnå en 
helt plan yta.  
Gas mellan är argongas, en billig och 
lättanvänd gas som hindrar uppkomst av 
kondens. Innerst används ett optiterm s-3 
glas som är laminerat för att minska risken för 
att få glas i huvudet vid ev. skada mot glaset. 
Tjocklek 6 mm. Eftersom det är ett norrläge 
används ett energisparglas för att kunna ta 
tillvara gratisvärmen bra med ett U-värde på 
1,0 ca. U-värde anger en värmegenomgång 
för en konstruktion. 
I mitt fall är jag ute efter att ha ett glas med 
bra transmission i och med att jag vill ha 
största möjliga infallande mängd ljus. 

Teknisk detalj 3.
Värmesystemet går genom rör nederdel fönster och värmer på så sätt upp inkommande 
kallluft. Värmen (begvärme) leds upp från rum i källare.  

Värmeslingor

Ute

Skala 1:10

Inne 
(norrljusateljé)

Vent. don

Teknisk detalj 5. 
Ljusslitsen här fotograferad i en testmodell där man kan se hur ljuset från ateljén leds ner till källaren och blir närvarande även där. 
(Analys nr. 8 och 9).
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