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I samband med vårt examensarbete 2020 sökte vi 
stöd från Ernst Hawermans stipendiefond för att få 
testa metodiken vi utvecklade. Hösten 2022 kom vi 

äntligen iväg. 

Tack!

Våren 2020 gjorde vi vårt examensarbete i arkitektur på 
Chalmers Tekniska Högskola. Vi är (och var) otroligt tacksamma 
för att få motta Ernst Hawermans stipendiefonds stipendium 
för att kunna åka på en resa till Paris för att testa våra teorier, 
men på grund av världsomständigheterna har det tagit oss 
tills 2022 innan vi kom iväg. 

Grundtesen i vårt examensarbete var en utforskande 
process där vi utformade ett notationssystem som skulle 
låta användaren, med oss själva främst i åtanke, att skissa 
en upplevelse av rumssekvenser. Resultatet av arbetet blev 
kanske inte något som vi använder dagligdags, men det var 
därför desto intressantare att ta fram våra egna instruktioner 
och försöka utnyttja systemet vi skapade två år tidigare.

Den här reseberättelsen har kanske vissa navelskådar-
tensenser. Är man mer nyfiken på vår examensarbete finns en 
förkortad version här: Mikaela Andersson & Sanna Englund 
- Transcribing Sequences, där man också kan ladda ner 
exjobbet i sin helhet. 

Verktyget informerar tanken

På ett studiebesök, om du går in med tanken att du ska 
rita en konstruktiv sektion så upplever du kanske främst 
hur byggnaden hanterar krafter eller uppdelning mellan 
konstruktivt och ickekonstruktivtv; till skillnad från om du ska 
rita ett detaljperspektiv i samma byggnad upplever du kanske 
snarare hur maskrosorna tränger upp vid trappan, eller hur 
solljuset träffar en träpanel. 

Verktyget filtrerar det du tar med dig från platsen. Vår intention 
var att skapa ett skissverkyg som styr uppmärksamheten mot 
hur en byggnad eller plats kan uppfattas i rörelse. Genom att 
dela upp rörelsen genom byggnaden i scener, och att skapa ett 
system av abstraherade nyckelpunkter att notera ner, kunde 
vi märka hur vi förändrade vår syn på (och vår upplevelse av) 
platserna vi besökte. 

Subjektivitet och sammanfattning

En stor del av arbetet var att ta fram exakt vad som förtjänade 
att bli nedtecknat - vi skapar ju ett värdesystem - men en sak 
som var tydlig då och som blev ännu tydligare nu under vår 
resa är att det är omöjligt att spika fast systemet i sten. Dels 
för att det är en gnutta svårt att minnas, men främst för att 
man kommer på nya saker att notera ner, eller uttrycka. 

Eftersom vi är två olika personer, blir våra notationer också 
olika. Det är inte ett objektivt system. Men notationerna 
hjälpte oss att kommunicera vår upplevelse av rummen, samt 
att likrikta vår uppmärksamhet. 

Sammanfattningsvis - det var mycket intressant att få 
möjlighet att testa vårt noteringssystem i Paris och specifikt 
dessa två verk av Le Corbusier.

Bild på “notationsblock” använda  
för att ta notationer under 
examensarbetet.  

https://projects.arch.chalmers.se/mikaela-andersson-sanna-englund/
https://projects.arch.chalmers.se/mikaela-andersson-sanna-englund/
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Maison La Roche

1923 fick Le Corbusier kommissionen för Maison 
La Roche et Jeanneret. Han var då 36 år gammal 
och hade redan ritat flera byggnader i La Chaux-
de-Fonds och i Paris. 1923 var även året han 
publicerade sitt kanske mest kända verk - Vers 
une Architecture, ansett som ett av de viktigaste 
verken inom modern arkitekturteori.

Maison La Roche byggdes av Le Corbusier och 
hans kusin Pierre Jeanneret mellan 1923 och 1925 
och hör till serien av “purist”-villorna som byggdes 
i Paris under 1920-talet.

Byggnaden innehåller två bostäder - en till Le 
Corbusiers bror och hans familj, det andra för 
vännen och konstsamlaren Raoul La Roche. Det 
senare är öppet för besökare och är den del vi 
besökte. Konstsamlarens del är intressant att 
läsa utifrån dess binära program - ett hem å ena 
sidan och å andra sidan ett galleri till hans stora 
samling modern konst.

Maison la Roche är ett tidigt exempel på Le 
Corbusiers fem punkter för en modern arkitektur: 
pelare, fri pla, takträdgård, fönsterband och en fri 
fasad.

Vy från gatan med katt
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Promenaden

Maison La Roche bjuder på en dramatisk rörelse genom 
huset, besökaren är styrd och riktad nästan hela tiden. 
Rumsvolymerna i de offentliga delarna växlar mellan höga och 
låga vilket poängterar de stora volymerna. De lägre delarna 
(vid entrén och vid ingången till galleriet) skapas av “broar” 
eller entresolplan, vilka i sig utgör tillskott i rumssekvenserna. 
Speciellt bron över entrén, som leder från ett förrum till 
matsalen, bjuder på en otrolig rymd från båda sidor när 
besökaren “överraskas” av öppenhet åt båda sidor (mot 
entrérummet och ut mot gården via de gigantiska fönstren) (se 
notationen “På gången” nedan).

På flera ställen i huset finns möjligheten att “titta in till 
sig själv”, genomsikt via utomhus, in i ett annat rum. Detta 
uppmuntrar också till rörelse längs promenade, vi får en 
föraning om vad som komma skall.v

Utöver att det är mycket spännande att röra sig i detta hus, och 
alla otroliga detaljer, är det svårt att inte sörja att få uppleva 
huset helt inrett. I till exempel biblioteket (längst upp ovanför 
galleriet) är känslan idag något av en återvändsgränd, snarare 
än vad som antagligen kändes som ett ombonat gömställe i 
sina fulla glans. 

Vår personliga favoritdetalj är glasdörrarna till matsalen som 
blockerar gången till de privata delarna av huset (se återigen 
“På gången” nedan). Den här tydliga möjligheten att stänga till 
det privata är något som vi återser i Le Corbusiers lägenhet, en 
lägenhet som liksom detta hus fyller både en offentlig och en 
privat funktion. 

Bonusmaterial: Det bor en mycket snygg fransk katt bredvid 
Maison La Roche. 10/10.

Vy från gatan

Vy från gården
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Det rundade hörnet och den 
utstickande balkongen riktar 
uppmärksamheten och styr 
rörelsen.

Galleriet - en stor och ljus rymd 
med en lägre inträdesdel - har 
samma rumsliga dramatik som en 
kyrka. 

Matsalen är synlig från ovanför 
trappan.

Den böjda rampen ger rummet 
(och besökaren) en dynamisk fart 
- till skillnad från en trappa vilket 
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Vid besöket på Maison Le Roche 
var dörren till serveringsköket 
öppen samt ena glasdörren 
stängd, vilket underlättade 
rundgång för besökarna i huset. 
Stänger man köksdörren samt 
öppnar glasdörren ser man 
att rummets flöde ändras helt 
och gäster både välkomnas in 
i matsalen samtidigt som de 
fysiskt spärras från att råka gå in i 
de privatare bostadsdelarna.

Vy från biblioteket ner till entrén

Vy från gången
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Kanske ett misstag - kanske var 
det menat att liva med radiatorn 
- men att väggen till vänster 
och  garderobsväggen till höger 
inte livar förskjuter rörelsen åt 
vänster - där också fönstret är. 
Även utan en säng har rummet 
en stark riktning mot utsikten på 
trädgården. 

Maison la Roche bjuder på 
många fina detaljer, som denna 
fönsterhasp och lampknapp.

Färger har en viktig roll i huset, i 
princip ingen yta är helt vit. Färger 
som ljusgult, gammelrosa, mörkt 
blå och isblå förstärker ljuset 
i rummen, samtidigt som det 
vägleder och väcker intresse.



 

1514

Rue Nungesser-et-Coli 24

Bostadshuset på Rue Nungesser-et-Coli 24 ritades av Le 
Corbusier åt en privat byggherre och byggdes mellan 1931-
1934. I huset demonstrerar Le Corbusier flera av idéerna 
framtagna till “Cité Radieuse” i Marseilles: ett ljust, luftigt och 
grönskande boende.

Likt Maison La Roche har lägenheterna på Rue NC 24 en fri 
plan tack vare dess armerade betongstruktur, och varje 
lägenhet byggdes endast med våtrum. Övriga innerväggar 
kunde placeras efter boendens önskemål.

På de översta två våningarna byggde Le Corbusier en 
lägenhet till sig själv och sin fru Yvonne Gallis. Lägenheten 
har fyra huvudsakliga utrymmen: ateljé, lägenhet, gästrum 
och takträdgård. Tack vare de glasade fasaderna är alla rum 
härligt ljusa.

Rummen delas upp med hjälp av olikfärgade väggar, men 
knyts samman med ett kontinuerligt kakelgolv.

Bostadshusentrén med litet 
galleri. rummets rundning 
uppmuntrar besökaren att röra 
sig inåt.
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De stora pivot-dörrarna på 
vardera sida om hallen kan 
kontrollera flödet och genom 
att stänga en eller två kan man 
mycket effektivt kontrollera 
tillgång och riktning på besökare 
till lägenheten. 

Upplevelse

Den arkitektoniska promenaden i studiolägenheten är mindre 
tydlig än i Maison la Roche, men är ändå intressant. Här leds 
vi upp sju våningar i en trång, mörk trappa (hissen är för de 
boende) för att sedan slås av etagelägenhetens stora rymd 
och ljus. 

Från hallen har vi tre rutter att välja på - åt ena hållet den 
privata lägenheten och bortom den Boulogne, åt andra hållet 
Le Corbusiers ateljé och Paris. Två stora pivotdörrar möjliggör 
att flödet kan riktas åt det ena eller andra hållet. Den tredje 
riktningen är uppåt, mot takterrassen och himlen.

Både ateljén och de yttre delarna av lägenheten har välvda tak 
och fönsterband längs fasaderna erbjuder rikligt med ljus och 
en fantastisk utsikt över staden.

Vår favorit i denna lägenheten är den upphöjda sängen - att 
faktiskt kunna se ut över den otroliga utsikten från sängen 
känns som en otrolig lyx (om man bortser från grundlyxen att 
faktiskt specialrita en takvåning till sig själv) - även om man 
funderar på hur glamoröst det var att ta sig upp där varje dag. 
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Likt Maison la Roche så spelar 
färgerna en viktig roll för 
indelningen av lägenheten i olika 
zoner. Mörkblått i hallen, brunt i 
vardagsrum och matsal, ljusblått i 
badrummet.

Den upphöjda sängen



 

2120

Le Corbusiers Ateljé

Köket och ett takfönster


