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nredningsbutiker i varje gathörn, översväm-
made tidningshyllor och en rad TV-program 
vittnar idag om ett till synes outsinligt intres-

se för det egna hemmet. Tanken om idealbosta-
den eller drömmen om det fulländade hemmet 
är emellertid inte något nytt fenomen, även om 
behov och förutsättningar givetvis har varierat. 
Bostadens betydelse är utöver det mest grundläg-
gande, att ge tak över huvudet, naturligtvis oer-
hört komplex. Den speglar såväl tidsanda, ideal 
och identitet som teknik, ekonomi och politik. 

Ser man till arkitekturen som helhet inbegriper 
den, utöver den faktiska byggnaden, även repre-
sentationen (ritningar, fotografier) och dess kri-
tiska och teoretiska diskurser.1 Den verbala (och 
visuella) retoriken, som präglar alltifrån traktat 
och utredningar till juryutlåtanden och kritiska 
kommentarer i pressen, är enligt detta synsätt 
en ofrånkomlig aspekt av vår föreställning om 
arkitektur och därmed relevant för en närmare 
betraktelse.

Kring sekelskiftet 1900 florerade, som en re-
aktion på den undermåliga bostadssituationen 
i industrialismens efterföljd, krav på bättre bo-
städer. Hemmet som begrepp blev värdeladdat, 
och man ville visa på sambandet mellan skönhet, 
funktion och välbefinnande. Bostaden blev före-
mål för debattböcker och tidskrifter samt folk-
bildande utställningar.2 Från att ha varit en pri-
vat angelägenhet som kom att engagera radikala 
filantroper blev bostadsfrågan så småningom 
en samhällsfråga. 1921 kom den första statliga 
bostadsutredningen i Sverige, Praktiska och hy-
gieniska bostäder.3 Där betonades att bostads-

husen skulle vara rationella och ändamålsenliga 
med tillgång till sol, luft och grönska. Man kan 
lätt få intrycket att intresset för hemmet väcktes i 
samband med 1800-talets urbanisering för att nå 
sin kulmen under 1900-talets modernism, men 
teorier om boendet i skriftlig form fanns långt 
innan de statliga bostadsutredningarnas tidevarv 
inleddes. 

Bostadens teoretiska diskurs har självfallet 
varierat, men man kan urskilja vissa tydliga, åter-
kommande teman som har sitt ursprung redan i 
antiken eller ännu längre tillbaka. Hårdrar man 
det har synen på bostäder antingen präglats av 
ett kvantitativt eller ett kvalitativt förhållnings-
sätt med en tyngdpunkt på mätbara eller icke 
mätbara egenskaper.4 Man kan ana två mer eller 
mindre förenliga tendenser – en närmast utopisk 
idealism respektive en visionär pragmatism – el-
ler med andra ord det växelspel mellan teori och 
praktik som tycks prägla arkitekturens fält.

I den här artikeln vill jag lyfta fram föreställ-
ningen om idealbostaden genom en närläsning 
av två betydelsefulla traktat från antiken och 
renässansen — De architectura libri decem (ca 
25 f. Kr.) av Marcus Vitruvius Pollio och De re 
aedi ficatoria (1452) av Leon Battista Alberti.5 De 
bägge författarnas tankar kring bostadsarkitek-
tur förefaller till viss del ha hamnat i skymun-
dan, trots den stora omfattningen studier under 
årens lopp.6 Dokumenten har ofta studerats i 
relation till byggnader i sin ursprungliga kontext, 
inte minst av klassiska arkeologer eller arkitek-
turhistoriker. Återkommande är även studier 
utifrån ett historiografiskt perspektiv där man 
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har spårat de väl spridda texternas inflytande på 
historieskrivningen och den teoretiska utveck-
lingen.7 Men man kan också betrakta dokumen-
ten som normativa arkitekturtraktat bestående 
av mer universella, tidlösa föreställningar kring 
arkitektur.8 Genom att dra paralleller till fram-
förallt 1800- och 1900-talets bostadsidéer har 
jag velat se huruvida aspekter som formulerades 
redan under antiken och renässansen kan äga 
viss giltighet över tid och rum. Artikeln är såle-
des dels en historisk tillbakablick, med fokus på 
de närlästa traktaten, dels en arkitekturteoretisk 
diskussion närmare vår egen tid. Det är givetvis 
vanskligt att dra allt för stora växlar utifrån ma-
terial som tillkommit i en helt annan kontext, 
men som historikern David Lowenthal skriver: 
“We must concede the ancients their place /…/. 
But their place is not simply back there, in a 
separate and foreign country; it is assimilated in 
ourselves, and resurrected into an ever-changing 
present.”9 Med tanke på studiens begränsning 
visar jag enbart på tendenser — för att kunna dra 
mer långtgående slutsatser behövs det självfallet 
mer djupgående forskning.

Vitruvius syn på  
bostadens utformning
Vitruvius traktat De architectura libri decem 
från första århundradet före vår tideräkning ut-
gör grunden för hela den arkitekturteoretiska ut-
vecklingslinjen. Det råder delade meningar om 
det exakta årtalet för de tio böckernas tillkomst, 
men de skrevs förmodligen omkring 25 f. Kr.10 
Texten är mycket värdefull då det är det äldsta 
arkitekturdokument som finns bevarat. Vitruvius 
var inte den förste som skrev om arkitektur, 
men ingen före honom hade samlat de olika 
aspekterna av byggande på ett så systematiskt 
och heltäckande sätt.11 Han nämner en lång rad 
grekiska och romerska skrifter där han hämtat 
kunskap och inspiration — dessa har dock aldrig 
återfunnits.12 

De architectura skrevs ursprungligen på latin 
och är indelad i tio böcker. Vitruvius utgick från 
den grekiska och hellenistiska byggnadstraditio-
nen, som redan funnits i tre, fyra hundra år före 
hans levnad, och återgav äldre generationers syn 

på teori och praktik. Resultatet blev ett återblick-
ande snarare än ett framåtsträvande, men det är 
också därför hans text tidigt uppfattades som 
ett ovärderligt, arkitekturhistoriskt dokument.13 
Under medeltiden bevarades manuskripten för 
att under renässansen återigen studeras och spri-
das. Den första tryckta utgåvan kom 1486 och 
hade stort inflytande på den fortsatta teoribild-
ningen.14

Första boken utgör en introduktion, där de 
grundläggande principerna klargörs. Här finner 
man skriftens teoretiska kärna och den triad 
som den arkitekturteoretiska diskursen kretsat 

figur 1. Den vitruvianske mannen tecknad av Leo-
nardo da Vinci omkring 1492 med inspiration från 
Vitruvius text kring arkitekturens proportioner.  
källa: Wikimedia commons.
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kring i århundraden — hållbarhet, ändamålsen-
lighet och skönhet (firmitas, utilitas och venus-
tas).15 I övrigt saknar böckerna ett genomgående 
teoretiskt system.

Vitruvius synpunkter på boendet är främst 
koncentrerade till De architectura libri decems 
sjätte bok, men man finner även spridda kom-
mentarer i övriga delar. Under min närläsning 
av Vitruvius bostadsteorier utkristalliserades tre 
huvudaspekter: estetik (som innefattar exempel-
vis proportioner och utsmyckningar), funktion 
(teknik, material samt praktisk och social ända-
målsenlighet) och miljöpsykologi (den fysiska 
miljöns inverkan på vårt fysiska och psykiska 
välbefinnande). Även om dessa termer snarare 
ingår i en nutida diskurs anser jag att termino-
logins innebörd ligger nära Vitruvius budskap, 
vilket därmed förtydligas för de moderna läsare 
som jag vänder mig till.

Tyngdpunkten i Vitruvius resonemang kring 
estetiska kvaliteter ligger på proportionslära och 
symmetri. Ett illustrativt exempel på Vitruvius 
syn på detta är hans uppfattning om människo-
kroppens geometri — senare gestaltat i en teck-
ning av Leonardo da Vinci.16 

Vitruvius anser det vara av största vikt att 
man noggrant mäter upp byggnadens grund och 
utifrån platsens karaktär skapar ett harmoniskt 
och proportionerligt hus.17 Man bör även utgå 
från material som finns i trakten vilket gör pro-
cessen både enklare och billigare. Efter att ha 
fastslagit detta beskriver han i detalj vilka mått 
och proportioner de olika rummen i ett domus 
(romerskt bostadshus) bör ha. Rummets funk-
tion och relationen till husets övriga rum be-
stämmer måttenheten. Exempelvis ska matsalen 
vara dubbelt så djup som den är bred och mot-
tagningsrummet vara två tredjedelar av atriets 
bredd. Planlösning och måttförhållanden i hu-
set i staden är delvis beräknade efter bostadens 
praktiska användbarhet, men främst betonas 
den estetiska aspekten.18 

Sambandet mellan harmoni och matema-
tik var redan en väl förankrad tankegång och 
härstammar från Pythagoras idéer på 500-talet  
f. Kr.19 Vitruvius betoning av de absoluta talen i 
relation till arkitektur och estetik ledde till en i 
stort sett obruten linje inom byggnadskonstens 

teoretiska diskurs. Även om man i vissa fall har 
frångått den strikt symmetriska utformningen 
har modultänkandet i hög grad präglat arkitek-
tur som medeltidens höjdsträvande katedraler 
samt funktionalismens nyskapande bostadshus. 
En av modernismens förgrundsgestalter, Le 
Corbusier, skriver i debattboken La maison des 
hommes från 1942 (i svensk översättning Vår bo-
stad): ”Proportionerna bestämmer byggnadens 
harmoni, dess leende, dess behag /…/ Musik, 
arkitektur och matematik, sublima uttryck för 
sifferlagar — vilken ädel enhet!”20

Den estetiska aspekten av bostadsbyggandet 
i Vitruvius traktat fokuserar på proportionerna, 
men i sjunde boken beskrivs även dekorativa in-
redningsdetaljer, såsom stuckatur och väggmål-
ningar. Tonvikten ligger här på själva utförandet, 
och råden är praktiska och konkreta. Vitruvius 
ger till exempel noggranna instruktioner för an-
läggandet av ett fiskbensmönstrat golv. Någon 
förklaring till varför man bör välja en viss ut-
formning ger han inte. I avsnittet om valv och 
stuckaturer är han mer utförlig i det avseendet. 
Vintermatsalar, där man eldar och har oljelam-
por, bör inte ha utsirade reliefer då all rök och 
sot ändå fördärvar dem. Mer påkostad utsmyck-
ning är bättre att spara till de rum som används 
under sommarhalvåret. Kapitel fem behandlar 
rummets freskmålningar, antikens motsvarighet 
till tapeter. Vitruvius inleder med en enkel för-
klaring att en bild ska föreställa något verkligt 
och gestalta detta på ett trovärdigt, realistiskt 
sätt. Han konstaterar indignerat att förfäderna 
förstod detta till fullo till skillnad från samtiden 
och skriver: ”Man överger den naturtrogna efter-
bildningen till följd av en depraverad smak och 
målar vanskapta monster på murarna /…/”.21  
Det är frestande att dra en parallell till förfat-
tarinnan och samhällsdebattören Ellen Keys 
raseri mot 1880-talets överlastade och ickefunk-
tionella inredningsstil i skriften Skönhet för 
alla år 1899.22 Hon rådde sina läsare att köpa 
billiga papperstapeter och vända baksidan utåt 
för att slippa alla gräsliga, konstlade mönster. 
Man anar samma avsky för det överdrivna och 
en gemensam strävan efter enkelhet och ärlighet 
i hemmiljön.23 Vitruvius indignerade tonläge för 
även tankarna till arkitekten Adolf Loos, som i 
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sin polemiska skrift Ornament und Verbrechen 
från 1908 drastiskt formulerar sitt avståndstagan-
de från all arkitektonisk dekor.24

Utöver bostadens harmoniska proportio-
ner resonerar Vitruvius kring vilka väderstreck 
de olika rummen ska vetta. Detta synsätt faller 
egentligen inom såväl den estetiska, den funk-
tionella som den miljöpsykologiska ramen. Bad-
rummet och vintermatsalen bör ha ljusinsläpp i 
sydväst för att få ett varmt kvällsljus. Sommar-
matsalen placeras bäst i norr för att behålla en 
behaglig sval temperatur. Sovrum och bibliotek 
ska ligga i öster för att släppa in morgonsolens 
strålar samt bevara bokrullarna bättre. Det är 
överhuvudtaget viktigt att byggnaden har rikligt 
med ljusinsläpp.25 Att placera rummen efter vä-
derstreck beroende på deras funktion var något 
som även arkitekterna i den engelska Arts & 
Crafts-rörelsen under senare delen av 1800-talet 
hade som målsättning.26 Tesen om ljusets bety-
delse överensstämmer också med Le Corbusiers 
huvudkrav på bostaden. Varför det är så viktigt 
med dagsljus förklarar dock varken Vitruvius el-
ler Le Corbusier. Efter en period på 1900-talet 
då en del bostadshus (samt skolor och arbets-
platser) byggdes med ett fåtal små fönster har 
forskare i bland annat miljöpsykologi kommit 
fram till att brist på naturligt dagsljus framkallar 
depressioner och försämrar immunförsvaret.27 
Ironiskt nog har dessa undermåliga bostäder 
ofta utformats med Le Corbusiers modernis-
tiska arkitektur som inspirationskälla.

Dessa miljöpsykologiska aspekter var tungt 
vägande för Vitruvius närmare tvåtusen år innan 
ämnet och termen uppfanns.28 Han anser att 
klimatet i hög grad påverkar oss och resonerar 
kring olika länders förutsättningar och hur arki-
tekturen måste anpassas efter detta. Den plats 
man väljer för sitt boningshus bör ha en hälso-
sam balans av fukt, värme, luft och jord. När 
man planerar städer och byggnader bör man ta 
hänsyn till väder och vindarnas riktning.29 I för-
sta bokens sjätte kapitel skriver han att man ge-
nom att stänga ute vindarna från boningshusen 
blir friskare och kan återhämta sig lättare från 
sjukdomstillstånd. Han tror på naturens helande 
kraft: ”Gångar som görs för promenad under 
bar himmel är mycket hälsosamma, särskilt för 

ögonen, därför att luften /…/ lätt tränger in i 
kroppen vars rörelser har fått porerna att öpp-
nas/…/”.30 Det är återigen intressant att göra en 
jämförelse med Le Corbusier — som exempelvis 
i La maison des hommes poängterar att ”sol, 
luft och gröna träd är de ’elementära glädjeäm-
nena’ ”. Vidare skriver han att ”lösgjord från sin 
naturliga miljö kommer varje organism att förtvi-
na.”31 En viktig skillnad i respektive resonemang 
är dock hur denna harmoni med naturen och 
ljuset skall uppnås. Vitruvius föredrog uppenbar-
ligen enfamiljshus då han inte nämnvärt diskute-
rar några alternativ, medan Le Corbusier tar av-
stånd från just den sortens boende (åtminstone 
i sina senare debattskrifter) och förordar höga 
flerfamiljshus i parkmiljö.32 

När det gäller den sociala aspekten är denna 
främst koncentrerad till tesen att man ska bygga 
hus anpassade efter varje enskild klass. Detta 
förklarar Vitruvius i sjätte bokens femte kapitel: 
vanliga människor behöver inte ha en storslagen 
entré eller ett påkostat atrium, medan samhäl-
lets övre skikt däremot bör ha en magnifik in-
gång och en större peristylträdgård med vackra 
planteringar. Han skiljer mellan hemmets pri-
vata och mer offentliga del. Eftersom advokater 
och andra med hög samhällsposition får många 
visiter, behöver de rum för representation och 
ett boende som markerar deras status.33 Tanke-
gången kring hemmet som spegel av innehava-
rens person och ställning samt uppdelningen i 
en privat och en offentlig del har tydliga paral-
leller i det sena 1800-talets borgerliga boende-
kultur.34

Vitruvius nämner endast i korthet den ro-
merska byggnadstypen insula i en passage om 
murkonstruktioner. Han konstaterar där att 
hus med enbart markvåning inte ger plats åt så 
många invånare, vilket ibland måste lösas ge-
nom att bygga på höjden.35 Vitruvius är således 
medveten om denna boendeform, och man vet 
genom arkeologiska utgrävningar att flervånings-
hus med lägenheter var vanligt förekommande 
i Romarrikets större städer.36 Trots detta har 
Vitruvius valt att nästan helt bortse från dessa 
byggnader i sina anvisningar. Varför kan man 
bara spekulera om. Kanske hade bostadsformen 
för låg status, med tanke på hans tilltänkta lä-
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sare, trots att man har funnit bevis för att även 
välbärgade människor ibland valde att bo i dessa 
flervåningshus. Eller också behövdes det inga 
detaljerade instruktioner för att bygga dem, 
vilket förvisso borde gälla även övriga typer av 
bostadshus. Troligast är att Vitruvius helt enkelt 
var konservativ och främst ville bidra till att be-
vara de äldre byggnadstraditionerna. Denna tes 
styrks av att han varken ägnar betongen eller 
valvet, som var så viktiga beståndsdelar i den 
romerska arkitekturen, något eget avsnitt. Han 
refererar dessutom återkommande till de gamla 
grekernas byggnadsmetoder.37 

Albertis syn på  
bostadens utformning
Leon Battista Alberti föddes 1404 i Genua i en 
florentinsk stadsförvisad köpmansfamilj. Innan 
han 1429 återvände till Florens, där han umgicks 

i en krets av konstnärer, poeter och bankirer 
som alla verkade i en humanistisk anda och be-
kände sig till antikens ideal, studerade han bland 
annat juridik, matematik och filosofi.38 Alberti 
brukar betraktas som en äkta renässansmännis-
ka, en uomo universale, som behärskade flera 
discipliner. Han innehade en självklar position 
inom såväl konst och arkitektur som litteratur, 
lingvistik och sociologi.39

Alberti påbörjade kring 1443 sitt största teo-
retiska verk, De architectura, sedermera kallat 
De re aedificatoria. Skriften, som var det första 
heltäckande arkitekturteoretiska verket sedan 
antiken, färdigställdes år 1452. Först år 1486, 14 
år efter Albertis död 1472, trycktes den första 
upplagan.40 De tio böckerna om byggnadskonst 
skrevs på latin och behandlar byggnadskonstens 
grundläggande principer med inspiration från 
Vitruvius. Alberti utgår från den antika tradi-
tionen, men blickar samtidigt framåt. Hans 
förhoppning var att något nytt och ännu bättre 
skulle födas ur det gamla — jämfört med Vitru-
vius som snarare ville konservera det redan rå-
dande. Det är i första boken om ornament som 
man finner Albertis definition av arkitektonisk 
fulländning: ”Skönhet är den välgrundade har-
moni hos alla delar i en byggnadskropp, där 
ingenting kan läggas till, tas bort eller förändras 
utan att resultatet försämras.”41

Alberti saknade teknisk utbildning, men ri-
tade trots det ett fåtal byggnader. Huruvida det 
finns ett samband mellan Albertis teoretiska kun-
nande och de byggnader han utformade är om-
diskuterat.42 I De re aedificatorias nionde bok 
rekommenderar Alberti måttfullhet och skriver 
att man inte ska sträva efter extravaganser som 
bara resulterar i avundsjuka. Privathus ska byg-
gas av enkla material, men med en sinnrik kom-
position, något som Albertis Palazzo Rucellai 
kan sägas motsvara med sin lågmälda, men inno-
vativa, fasad av finkorning sandsten. Alberti har 
här lyckats skapa en harmonisk enhet där delar 
och helhet samverkar på ett sätt som överens-

figur 2. Palazzo Rucellai i Florens med sin fasad ritad 
av Alberti omkring 1450. Här avbildad av Wilhelm 
Lübke, Max Semrau: Grundriß der Kunstgeschichte. 
Paul Neff Verlag, Esslingen, 14. Auflage 1908. källa: 
Wikimedia Commons.
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stämmer med hans egen definition av skönhet.  
Han beskriver dock inte den moderna använd-
ning av klassiska element på privata byggnader 
som introducerades i och med Palazzo Rucellai 
(från 1446 och framåt).

Bostadens funktion som en spegel av ägarens 
sociala status är en princip som Alberti nämner 
upprepade gånger. I det här fallet var inneha-
varen, Giovanni Rucellai, mycket nöjd med sitt 
palats som han ansåg ärade Gud, staden och 
honom själv.43 Det var under renässansen vanligt 
att man markerade sin position genom att låta 
uppföra byggnadsverk som monument över fa-
miljens makt och rikedom, vilket i bästa fall även 
bidrog till den arkitektoniska utvecklingen.44 

I De re aedificatoria behandlar Alberti indi-
viduella bostadshus i främst böckerna fem och 
nio. Spridda kommentarer som rör boendet 
finns dock även i andra delar av skriften. I lik-
het med min analys av Vitruvius traktat har jag, 
för att uppnå överskådlighet, delat in Albertis 
bostadsteorier i tre huvudsakliga aspekter. Ge-
mensamt för de båda författarna är att deras 
kommentarer om bostäder är tämligen svårlästa 
och ibland saknar en klar disposition. Detta krä-
ver att man sorterar in dem i kategorier för att 
tydligare uppfatta budskapet. De teman som jag 
kunnat skönja i min närläsning är återigen este-
tik, funktion och miljöpsykologi.

I första boken redogör Alberti för arkitektu-
rens grundläggande element och förutsättningar 
vilka enligt honom är: platsen, den yttre planen, 
den inre planlösningen samt väggar, tak och 
öppningar. Anvisningarna som följer kan till-
lämpas på såväl privat som offentlig arkitektur. 
Han betonar valet av läge för byggnationen och 
diskuterar detta utifrån en rad olika aspekter, 
exempelvis landskapets terräng, klimatet, vat-
tenkvaliteten och platsens tillgänglighet. Utifrån 
den plats man valt och den funktion huset ska 
ha skisserar man de yttre måtten. Därefter görs 
planlösningen som är viktig för byggnadens hel-
hetsverkan och som bör ta hänsyn till Vitruvius 
tre hörnstenar: hållbarhet, ändamålsenlighet och 
skönhet. Rummens storlek och utformning an-
passas efter deras praktiska och sociala funktion 
och placeras enligt samma principer. Slutligen 
tillkommer väggar, tak och öppningar.45

Albertis huvudtes i fråga om arkitekturens 
estetiska utformning, vare sig det rör sig om pri-
vata eller offentliga byggnader, är att harmoni 
är lika med skönhet. Harmonin, eller balansen 
mellan delarna och helheten, bygger på matema-
tiska regler och finns enligt Alberti rikligt exem-
plifierad i den av Gud skapade Naturen.46

I nionde bokens femte kapitel diskuterar Al-
berti på ett abstrakt plan vad skönhet är och hur 
man uppnår den med hjälp av proportionslära 
och sifferlagar.

När det handlar om husets utsmyckning är 
måttfullhet Albertis viktigaste princip. Han av-
skyr all överdriven lyx och förordar måttfull ele-
gans. Huset i staden, det vill säga palatset, bör 
ha ett diskret och sobert uttryck, medan lantvil-
lan kan vara mera fantasifullt utformad.47 Interi-
ören i förmögnare hem får gärna dekoreras med 
konst i form av porträtt och historiska händel-
ser. I enklare bostäder är det mer passande med 
exempelvis jakt eller fiskescener samt blomster- 
och landskapsmotiv.48

Stadspalatset anser Alberti vara bäst lämpat 
för vinterboende. Då det som regel är trångt inn-
anför stadsmurarna måste man bygga på höjden. 
Högst upp ligger de finaste våningsplanen med 
representationsrum och längst ner ligger kök 
och förrådsutrymmen.49

Utöver bostadens estetiska utformning och 
harmoniska proportioner betonar Alberti de 
funktionella aspekterna. Han lämnar här den 
mer teoretiska problematiken och övergår till ett 
praktiskt och jordnära plan. För det privata boen-
det förordar han landsbygden och menar att det 
medför en hälsosam, lugn och rofylld tillvaro.50

Alberti delar in villatypen i motsvarande an-
tikens villa rustica och villa suburbana. Den 
förstnämnda behöver ett stort, välbelyst kök 
med ugn, öppen spis och tillgång till vatten. 
Lantgården ska även ha utrymme för vin- och 
olivpressar samt förvaring av skrymmande red-
skap och husgeråd. Djurens välbefinnande är 
minst lika viktigt som människornas och han be-
skriver bland annat ingående hästarnas, kornas 
och hönsens olika behov. Alberti ger dessutom 
noggranna anvisningar om hur man bör förvara 
säd, grönsaker och frukt och hur man bäst byg-
ger en vinkällare.51 
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Idealvillan har enligt Alberti endast en våning 
med öppen planlösning.52 Man kan inte låta bli 
att dra en parallell till 1900-talets modernistiska 
arkitektur. En av rörelsens främsta arkitekter i 
USA, Frank Lloyd Wright, arbetade efter samma 
princip i sina Prairie houses. Ytterligare gemen-
samma nämnare för Alberti och Wright var det 
utpräglade intresset för naturen och det orga-
niska samt för eldstadens centrala placering.53

En värdig entré är av stor vikt, likaså en atri-
umgård som utgör husets hjärta. Matsalarna 
placeras intill atriet och har skiftande karaktär 
beroende på vilken årstid de är avsedda för. 
Sommarmatsalen präglas av vatten och grön-
ska, medan vintermatsalens viktigaste inslag är 
den öppna spisen. Alberti beskriver i detalj var 
eldstaden bör installeras och hur den bäst bör 
konstrueras. Köket bör ligga i närheten av mat-
salarna för att maten inte ska hinna kallna under 
transporten, men utom hörhåll för att man ska 
slippa höra högljudda pigor och slamrande kast-
ruller.54 

Alberti förklarar vissa förhållanden ingående 
och skriver att oavsett var man och hustru um-
gås, bör rummets väggar ha porträtt av högstå-
ende och stiliga män för att öka kvinnans fertili-
tet och höja kvaliteten hos avkomman. Mannen 
och hustrun rekommenderas ha skilda sovrum 
för att kunna sova ostört. Det får dock gärna fin-
nas en dörr mellan rummen så att makarna kan 
uppsöka varandra obemärkt. Bilder av spring-
vatten och porlande bäckar underlättar insom-
nandet och ger en behaglig sömn.55 Döttrarna 
sover tillsammans i ett rum och sönerna i ett 
annat. Mormodern behöver ett litet ombonat 
rum med eldstad för att på ålderns höst kunna 
njuta av lugnet och värmen.56 Toaletten bör pla-
ceras en bit från boningshuset för att undvika 
besvärande lukt. Badrum nämns inte i samband 
med privatbostäder, däremot tar Alberti upp det 
offentliga badhuset i en annan del.57

Kärnan i Albertis diskussion kring idealbo-
staden finner man i nionde bokens andra kapi-
tel. Huvudaspekten är utan tvivel, med modern 
terminologi, miljöpsykologisk. Han introducerar 
här även hortus — en hybrid av lantvillan och 
stadspalatset. Hortus betyder egentligen träd-
gård eller park, men Alberti avser en villa med 

trädgård belägen mellan staden och landet, som 
kombinerar fördelarna från bägge.58 Plinius och 
Ciceros användning av termen i samma bemär-
kelse tyder på att bostadstypen och begreppet 
förekom redan under antiken.59 Frisk luft och 
fridfullhet i hemmet på landsbygden, men sam-
tidigt nära till arbetet och civilisationen i en när-
belägen stad anser Alberti vara ett oöverträffat 
boendealternativ.60

Dessa idéer tangerar Ebenezer Howards uto-
piska debattbok Garden Cities of Tomorrow 
från 1902 där han, som reaktion mot städernas 
trångboddhet och misär, introducerar trädgårds-
staden som förenar det bästa av landsbygdens 
respektive stadens bägge världar.61 En viktig 
skillnad i de båda teoretikernas resonemang är 
dock avsaknaden av socialt engagemang hos re-
nässansförfattaren, som enbart vänder sig till de 
redan priviligierade.62 Man kan även spåra lik-
heten med den svenska egnahemsrörelsen kring 
sekelskiftet, där tron på betydelsen av ett eget 
hus med trädgård var stark, dock med en tydlig 
socialestetisk strävan.63 

Albertis förkärlek för denna bostadsform 
märks även i den korta skriften ”Villa” från 1439 
där han diskuterar ämnet mera allmänt. Han in-
leder med att förklara att man bör förvärva en 
villa för familjens skull och inte för att imponera 
på eller tillfredsställa andra.64 Även i Albertis re-
dogörelse för familjelivet, I libri della famiglia, 
som skrevs på folkspråket (italienska istället för 
latin som fram till dess varit det skriftspråk man 
använde) på 1430-talet diskuterar han villans för-
delar framför stadspalatset.65 

Oberoende av vilken typ av bostad som be-
handlas i Albertis traktat betonar han fönstrens 
stora betydelse. Fönsteröppningar och balkonger 
är givetvis en del av det arkitektoniska uttrycket 
och ska integreras väl i helheten, men främst fyl-
ler de en miljöpsykologisk funktion. Varje rum 
bör ha fönster för att släppa in dagsljus och frisk 
luft samt ge en vacker utsikt. Att Alberti känner 
sig manad att påpeka detta flera gånger kan tyda 
på att det inte var något helt givet. Om fönstret 
vetter mot hälsosamma vindar får det gärna vara 
stort, men är det exponerat för osunda vindar 
ska det göras mindre. 66

Rummen bör placeras i olika väderstreck allt 
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efter ändamål. Detta är en tanke som Alberti 
delar med Vitruvius och som förmodligen länge 
betraktades som självklar. I praktiken verkar 
denna aspekt under perioder ha fått underordna 
sig andra faktorer.67 Insikten om detta blev emel-
lertid ett av de engelska Arts & Crafts-arkitekter-
nas främsta signum. De bortsåg medvetet från 
en symmetrisk uppbyggnad av fasaden till för-
mån för den fria planlösningen, anpassad efter 
solens läge. 

En av arkitekturens viktigaste aspekter, enligt 
Alberti, är dess sociala funktion. Huset är förut-
om ett hem en symbol för ägarens status. Bosta-
den ska manifestera innehavarens ställning och 
uttrycka i en hierarkisk ordning. Hemmet delas 
in i en privat, en halvprivat och en offentlig del, 
där den sistnämnda består av påkostade repre-
sentationsrum. Denna indelning av bostadens 
privata och offentliga delar är, som jag nämnt 
tidigare, något som inte minst återfinns i borger-
liga bostäder kring förra sekelskiftet.68 

Det framgår tydligt att Alberti främst vänder 
sig till den sociala och kulturella eliten och i syn-
nerhet till fursten. Han ger i flera passager an-
visningar om hur man befäster sin bostad och 
rekommenderar hemliga flyktgångar.69 Enklare 
människor råder han att följa de rikas exempel, 
men inom sina egna ekonomiska ramar. Riktat 

till de mindre privilegierade skriver Alberti att 
huset trots allt ska vara tillräckligt trevligt för att 
modern i familjen ska finna sig väl tillrätta och 
med hängivenhet vilja ägna sig åt hemmet. Men 
återigen betonar han hälsan som den allra vikti-
gaste aspekten av boendet.70  

Det medvetet gestaltade boendet innefattar 
även trädgården — gärna planerad med inspira-
tion från geometriska former som cirklar eller 
halvcirklar. Trädgården ska vara en prunkande 
oas med ett överflöd av vackra blommor och 
kunna erbjuda både sol och skugga. Här ska 
finnas gångar kantade med tuktad buxbom och 
myrten och formklippt lager, en eller citrus. Fon-
täner med vattenspel, gångar eller loggior över-
täckta med vinrankor samt komiska skulpturer 
(så länge de inte är obscena) bidrar ytterligare till 
trädgårdens behag. När man läser denna poetis-
ka beskrivning av trädgården framkallas bilden av 
Plinius den yngres fantastiska lantvillor, och vi får 
förmoda att Alberti funnit inspiration i antikens 
litteratur. Växter som buxbom och lager nyttja-
des flitigt i trädgårdarna under antiken och den 
arkitektoniska uppbyggnad som Alberti antyder 
har också sitt ursprung i den tidens formspråk.71 

Albertis idealiserande av familjelivet genom-
syrar hela hans redogörelse för boendet, och 
flergenerationsfamiljen är hans självklara ut-

figur 3. Villa di Poggio a Caiano av Giuliano da Sangallo från 1485 är exempel på en typisk renässansvilla med 
sin välkomponerade trädgård. Illustration av Giusto Utens 1599–1602. källa: Wikimedia Commons.
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gångspunkt. Det märks tydligt att han har ett 
engagemang och en inlevelseförmåga som ex-
empelvis Vitruvius saknar. Ovan nämnda I libri 
della famiglia är en närmast sociologisk studie 
av familjelivet som uppenbarligen engagerade 
honom.

I likhet med Vitruvius bortser han från ma-
joritetens situation och behandlar inte flerfa-
miljshus, trots att det var den vanligaste boende-
formen i städerna under renässansen.72 Att det 
saknas anvisningar kring dessa hos Alberti beror 
nog helt enkelt på att den välsituerade målgrupp 
han vände sig till oftast valde att bo i palats och/
eller villor.

Bostadsarkitektur  
— en jämförande diskussion 
Man kan utan svårigheter dra paralleller från 
antikens och renässansens tidvis överbefolkade 
stadskärnor till den situation som rådde under 
slutet av 1800-talet och långt in på 1900-talet. 
Förutom bostadsbristen och de stora sociala 

klyftorna, tycks en gemensam nämnare vara kon-
trasten mellan den mer glest bebyggda lands-
bygden eller förorten kontra den tättbebyggda 
stadsmiljön med sina höga flerfamiljshus — även 
om det som värdesatts högst har varierat.

Industrialiseringen är utan tvekan den faktor 
som haft störst inverkan på den arkitektoniska 
utvecklingen under 1800- och 1900-talen. En av 
följderna var den stora inflyttningen till städerna 
där industrierna och handeln, dvs. arbetstillfäl-
lena, var koncentrerade. Detta medförde att 
enorma mängder människor trängdes på små 
ytor. I de europeiska städerna uppfördes ofta 
flervåningshus med hyreslägenheter i spekula-
tionssyfte. Fasaderna mot gatan var inte sällan 
vackert dekorerade i en eklekticerande stil, som 
harmonierade med de paradvåningar som skym-
tade innanför. De kringbyggda innergårdarna 
var däremot underdimensionerade och ljusfatti-
ga med rader av uthus och torrdass. Här låg små 
lägenheter med ett eller två rum som beboddes 
av barnrika arbetarfamiljer. Trångboddheten 
och den låga hygieniska standarden medverkade 
till sanitära problem som bland annat orsakade 
epidemier.73 

En reaktion mot de dåliga villkoren för ar-
betarklassen var den sociala medvetenhet som 
väcktes vilket ledde till en rad olika reformför-
sök under samlingsbegreppet socialestetik.74 De 
främsta företrädarna för tron på att ett vackert 
och välplanerat hem har en positiv inverkan på 
människors liv och hälsa var engelsmännen John 
Ruskin och William Morris. De var föregångare 
till Arts & Crafts-rörelsen och förenade en tro 
på socialism och genuint hantverk — som en re-
aktion mot sociala orättvisor och masstillverk-
ning av konsumtionsvaror. 

I England började man även i anslutning till 
större industrier bygga bättre bostäder åt de an-
ställda. Ett av de första av dessa mönstersamhäl-
len var Port Sunlight utanför Liverpool, anlagt 
1887. Kvarteren var oregelbundna med sling-
rande gator och husen friliggande enkel- eller 

figur 4. Ebenezer Howards stadsplaneidé med träd-
gårdsstäder kring en större centralort ur Garden 
Cities of Tomorrow 1902. källa: Wikimedia Com-
mons.
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parhus, som kontrast till de monotona, ändlösa 
radhuslängor som byggts tidigare. Den här ty-
pen av arkitektur och stadsplanering hämtade 
sin formmässiga inspiration från de medeltida 
byarna och utgjorde en viktig utgångspunkt för 
den trädgårdsstadsrörelse som uppstod en kort 
tid efter.75 

Stor betydelse fick den redan nämnda Ebene-
zer Howards Garden Cities of Tomorrow, där 
han introducerade idén om att förena stadens 
respektive landsbygdens fördelar genom att ska-
pa självförsörjande trädgårdsstäder.76 

I praktiken blev arkitekten och stadsplane-
raren Raymond Unwins garden suburb, såsom 
den utformades i exempelvis Letchworth 1903, 
den verkliga förebilden. Utmärkande för detta 
stadsbyggnadsideal, som snart spreds över Eu-
ropa, var en väl genomtänkt stadsplan med låga 
hus och slutna gaturum.77 Dessa förortssamhäl-
len kunde förverkligas tack vare tekniska inno-
vationer, som järnväg, spårvagn och tunnelbana, 
vilka i hög grad bidrog till kommunikation och 
transport mellan bostäder och arbetsplatser.78 

Under tidigt 1900-tal uppstod nya visioner 
om det ideala boendet och dess övergripande 
planering. Inom konsten och litteraturen gav 
futuristerna uttryck för en förändrad värld. De 
hyllade maskinen som symbol för det moderna 
och effektiva samhället, och denna maskinestetik 
spreds till några av tidens mest framstående arki-
tekter. Le Corbusier medverkade till den nya an-
dan, l´esprit nouveau, när han jämförde hemmet 
med en maskin att bo i.79 Han förespråkade okri-
tiskt storskaliga höghus som den bästa lösningen 
på de överbefolkade storstädernas problem. 

Så småningom slog funktionalismens rationel-
la formspråk, byggnadstyper och stadsplanering 
ut den mer traditionellt gestaltade trädgårdssta-
den som ansågs vara otidsenlig och reaktionär. 
Man betonade mätbara och exakta värden i mot-
sats till de tämligen diffusa begreppen skönhet 
och trivsel.80 Ursprungligen strävade man efter 
samma mål, nämligen att motverka trångbodd-
het, sjukdomar och social misär med hjälp av 
bättre bostäder för främst arbetarklassen. Denna 
sociala aspekt fördes vidare till funktionalismens 
arkitekter, vars uppgift blev att rita bostäder åt 
alla samhällsklasser (något som tidigare varit 

sällsynt). En ny dimension av moral och socialt 
engagemang blev därmed en viktig del i den ar-
kitekturteoretiska diskursen.81  

En annan viktig aspekt i såväl Vitruvius som 
Albertis arkitekturlära är måttenheter och pro-
portioner. Som tidigare nämnts grundlades de 
absoluta talens roll i arkitekturen under antiken 
vilket sedan, mer eller mindre, har kommit att 
prägla en stor del av vårt byggda kulturarv. Un-
der renässansen betonades återigen vikten av 
harmoni som man uppnådde genom geometri 
och väl avvägda proportioner — Alberti var före-
språkare för denna ”gudomliga” harmoni, men 
även Palladio medverkade till en ny våg av strikta 
talförhållanden och fullständig symmetri. Under 
modernismen var Frank Lloyd Wright en av de 
första arkitekterna som återupptog denna tanke-

figur 5. Le Corbusiers måttsystem Le Modulor, som 
i likhet med Vitruvius och Albertis teorier kring pro-
portioner tar sin utgångspunkt i människans egna 
mått. © FLC/BUS 2015.
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linje och utvecklade ett rut- och modulnät som 
underlag för sina ritningar. Även Walter Gropius  
och Ludwig Mies van der Rohe använde sig 
av liknande metoder i sina byggnadsprojekt. 
Guiseppe Terragni, som tillhörde de italienska 
rationalisterna, tillämpade modultänkandet fullt 
ut både exteriört och interiört i Casa del Fascio 
från 1932. Le Corbusier, som i hög grad påver-
kat 1900-talets arkitekturutveckling, utarbetade 
ett eget måttsystem som publicerades med titeln 
Le Modulor 1948.82

Antikvetaren Henrik Gerding gör i sin artikel 
”Funktionalism i romersk arkitektur” en intres-
sant jämförelse mellan det dekorfattiga och stra-
ma formspråk som förekommer i en del av den 
romerska arkitekturen och i 1900-talets moder-
nism. Genom att systematiskt dela in varje epok 
i samhälle, teori och formspråk — illustrerat med 
en schematisk pyramid — tydliggörs en analogi. 
Han konstaterar att båda epokernas samhälle-
liga och tekniska förutsättningar är likartade. 
Nya material, som inledningsvis doldes bakom 
historiserande former, effektivare tillverkning 
och ändrade bostadsförhållanden är några av 
parallellerna. Även när det gäller det stramare 
men rytmiska uttrycket är det lätt att se samhö-
righeten.

Problemet med denna analogi uppstår vid 
jämförelse av den arkitekturteoretiska grunden. 
Det finns en lång rad manifest från 1900-talets 
början som uttrycker mål och visioner inom den 
mångfacetterade modernismen, men det saknas 
belägg för att romarna medvetet introducerade 
en ny, mer funktionell stil som en reaktion mot 
det rådande idealet.83 Vitruvius tio böcker för-
stärker snarare den allmänna föreställningen 
om att den romerska arkitekturen utgår från det 
klassiskt grekiska, i och med att han månar om 
ett bevarande av traditionen. Det faktum att Vit-
ruvius kände sig manad att samla kunskap om 
äldre tiders byggande i en skrift kan dock i sig 
tyda på att något nytt höll på att hända. Mo-
dernisterna strävade snarare — i teorin — efter 
att frigöra sig från det historiska arvet och ville 
skapa något helt nytt i enlighet med den nya 
tidens teknik och material.

Ytterligare en ambition som Vitruvius och  
Alberti delade med modernisterna var hänsynen 

till hälsoaspekten i bostadsarkitekturen. Det är 
troligt att man under antiken och renässansen 
knappast kunde förutsätta god hälsa och att 
åtminstone de som hade möjlighet lade stor 
vikt vid såväl byggnadens läge som utformning 
i hopp om att förbättra sina förutsättningar 
för ett långt och friskt liv. Som framgått tidi-
gare diskuterar Vitruvius och Alberti ingående 
arkitekturens påverkan på vårt välmående och 
ger noggranna anvisningar om naturens positiva 
egenskaper, vindarnas riktning, ljusets inverkan, 
rummens placering i förhållande till väderstreck 
etc. — något som jag tolkar som en medveten-
het om samspelet mellan människa och miljö. 
I ett brev till Ludovico Gonzaga skriver Alberti 
att han ämnar tillbringa några dagar i en villa i 
Cavriana för att få luftombyte, vilket föranleder 
Franco Borsi att i sin biografi kalla honom för 
hälsofanatiker.84 

Under de första decennierna av 1900-talet 
var arkitekturens hälsobringande aspekt ett cen-
tralt tema. Efter de stora problemen med trång-
boddhet och epidemier, samt framsteg inom 
medicinens område, strävade man efter att för-
bättra hygien och hälsa även genom arkitektur 
och stadsplanering. Bostädernas planlösning, 
fasta inredning samt möblernas design anpassa-
des efter de hygieniska kraven och formspråket 
blev alltmer avskalat. En symbol för denna häl-
sosamma arkitektur är badrummets påkostade 
material och framträdande position i exempelvis 
Le Corbusiers Villa Savoye. 

Hygien- och hälsoaspekten gav även upphov 
till helt nya byggnadstyper, såsom badhuset (en 
parallell till antikens termer), och influerade ut-
formningen av bland annat skolor och sjukhus. 
Alvar Aaltos sanatorium i Pemar med sin vita 
fasad, sina långa fönsterband och stora solterras-
ser utgör en symbol för modernismens sökande 
efter en hälsobringande arkitektur.85 

Det är viktigt att påpeka att de paralleller 
jag och andra forskare trots allt har funnit inte 
behöver överensstämma med arkitekternas ur-
sprungliga intention. I det futuristiska arkitektur-
manifestet från 1914 kan man bland annat läsa 
följande: ”De fortsätter envist att tillämpa regler 
av Vitruvius, Vignola och Sansovino /…/Den 
enorma antites mellan den moderna och den 
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antika världen är ett resultat av allt som finns 
nu, men inte fanns då.”86 Man kan, trots ett 
tydligt avståndstagande, finna flera aspekter hos 
modernisterna som tycks härstamma från den 
idétradition som Vitruvius respektive Alberti ver-
kade i. Det var i synnerhet det dekorativa form-
språket (vilket inte ärligt redovisade byggnadens 
material och konstruktion) som man ansåg vara 
föråldrat och förljuget. Man förkastade alltså 
snarare 1800-talets fria tolkning av det klassiska 
arkitekturarvet än antikens byggnadskonst i sig. 
Jämför man medelhavsländernas vita profanar-
kitektur, som följt tusenåriga traditioner, med 
modernismens rena linjer och enkla volymer är 
de estetiska likheterna uppenbara.87 

Framförallt var det dock arkitekturens grund-
läggande principer, såsom de formulerades un-
der antiken och renässansen, som åter fick en 
central roll. De tre viktiga hörnstenarna hållbar-
het, ändamålsenlighet och skönhet kan, frånsett 
hos Vitruvius och Alberti, skönjas i manifest 
av så olika karaktär som John Ruskins Seven 

Lamps of Architecture (1849), Walter Gropius 
Principles of Bauhaus Production (1926) och 
den svenska funktionalistiska programskriften 
acceptera (1931). I ovan nämnda programförklar-
ing skriver Gropius:

För att kunna formge — en behållare, en stol eller en 
byggnad — så den fungerar väl, måste man först och 
främst studera dess väsen; den måste vara helt ändamåls-
enlig, det vill säga fylla sin funktion och vara hållbar, 
ekonomisk och ”vacker”.88

Vitruvius och Albertis  
föreställningar om idealbostaden 
Traktatens uttryckssätt och retorik kan onek-
ligen upplevas som svårgenomträngligt för en 
modern läsare, men vid en diskursiv närläsning 
framgår det ett anmärkningsvärt stort engage-
mang för idealbostaden. Vissa råd och anvis-
ningar rörande bostaden hos Vitruvius och Al-
berti kan naturligtvis framstå som otidsenliga, 
kanske rent av löjeväckande, i en annan kontext 
flera hundra år senare. Man formulerade sig 

figur 6. Le Corbusiers och Pierre Jeannerets modernistiska parhus, uppfört i samband med bostadsutställ-
ningen ”Die Wohnung” i Stuttgart 1927. foto: Andreas Praefcke/Wikimedia Commons. 
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på den tiden mer omständligt och med ideliga 
hänvisningar och anspelningar på förfäder, filo-
sofer och gudar — en referensram som av na-
turliga skäl känns avlägsen för oss idag. Men 
trots vår ovana vid den uttalat filosofiska och 
religiösa hållning som genomsyrade den tidens 
skapande av såväl arkitektur som litteratur, är 
det påfallande hur mycket som är tillämpbart i 
en annan kontext. Vitruvius respektive Albertis 
idéer kring bostadens utformning rör, som här 
har framgått, alltifrån byggherrens ekonomi el-
ler position, platsens förutsättningar, klimatet 
och valet av konstruktion till behovet av skön-
het, harmoni och välbefinnande — och således 
både mätbara och icke mätbara egenskaper.89  
Dessa olika aspekter har jag, för att få en kla-
rare bild av den tidiga bostadsdiskursen delat in 
i tre övergripande teman — estetik, funktion och 
miljöpsykologi. Därmed inte sagt att det alltid 
går att renodla aspekterna, som likt det intrikata 
samspelet mellan människa och miljö, ofta är 
tätt sammanlänkade.  

När det gäller Vitruvius är det främst själva 
förhållningssättet till arkitektur i allmänhet och 
boendet i synnerhet som känns tidlöst; respek-
ten för arkitektur som han förmedlar genom att 
understryka betydelsen av begåvade arkitekter 
och grundliga förberedelser. Hans råd att man 
bör använda material från trakten för att för-
enkla processen och hålla nere kostnaderna är 
argument som i vår tid kan uppfattas som både 
ekologiskt och ekonomiskt riktiga. Den självkla-
ra betoningen av relationen mellan boende och 
hälsa samt ljusets betydelse är något som moder-
nisterna anammade, men som inte alltid har va-
rit i fokus. Vitruvius återblickande påminner om 
att man bör ta vara på det som har fungerat bra 
genom historien, istället för att enbart sträva ef-
ter innovationer. Att utnyttja gammal, beprövad 
teknik och naturmaterial kan ofta leda till både 
miljövänliga, hälsosamma och vackra lösningar. 
Slutligen är balansen mellan de tre elementen 
hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet fort-
farande viktig i skapandet av god arkitektur. 

I Albertis traktat är det på motsvarande sätt 
framförallt förhållningssättet till vissa aspek-
ter av arkitekturen som kan kännas aktuella 
än idag. Alberti betonar, precis som Vitruvius, 

arki tektens viktiga roll i samhället.90 Rollen som 
samhällsreformator och problemlösare var nå-
got som modernismens arkitekter gärna åtog 
sig. Senare har denna aspekt av arkitektyrket 
tonats ned. När det gäller valet av plats, väder-
streck, byggnadsmaterial, planlösning etc. upp-
manar Alberti, i likhet med sin föregångare, till 
omsorgsfull planering och stor eftertänksamhet. 
Vi kan, inte minst, inspireras av den väl genom-
tänkta funktionen i bostadshuset, där Alberti 
med stor inlevelseförmåga funderat ut hur varje 
familjemedlem och syssla i hemmet fungerar i 
relation till arkitekturen. Ljusets inverkan på vårt 
välbefinnande kan inte nog understrykas, vilket i 
vår tid har bevisats vetenskapligt. Enfamiljshuset 
på landsbygden, inom rimligt avstånd till arbetet 
i staden — såsom Alberti förordar — är fortfaran-
de idealet för många. Hans syn på trädgården 
som en källa till lustfyllt arbete, rekreation och 
skönhetsupplevelse har återigen vunnit förståel-
se på våra breddgrader, från att länge snarare ha 
betraktats som en börda och/eller statussymbol.

Trots dessa tänkvärda och förnuftiga råd 
finns det naturligtvis, hos såväl Vitruvius som 
Alberti, anvisningar som är helt förlegade och 
omöjliga att genomföra. Och lika lite som det 
under antiken och renässansen fanns en idealbo-
stad finns det idag en patentlösning på en boen-
deform som passar alla. Poängen är snarare att 
man ska vara medveten om bostadsarkitekturens 
mätbara och icke mätbara egenskaper, ta hänsyn 
till olika individers situation och sträva efter ett 
möte mellan den utopiska idealismen och den 
visionära pragmatismen.
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Noter

 1 Forty 2000, s. 13 samt Ingemark Milos 2010, s. 8ff.  
 2 Jag använder omväxlande benämningarna hem respek-

tive bostad i denna artikel. Hemmet som begrepp är 
mer emotionellt och personligt laddat, medan bostaden 
snarare betecknar den materiella funktionen. Se exem-
pelvis Willén 2012, s. 24–25.  

 3 Praktiska och hygieniska bostäder, 1921.
 4 Nylander 1999, s. 14.
 5 Att Albertis De re aedificatoria är skriven med Vitruvius 

De architectura som förebild är de flesta forskare eniga 
om. Även om detta inte innebär att Alberti närmade 
sig föregångaren okritiskt. Ingående jämförelser mellan 
dem båda för att se likheter och skillnader har också 
gjorts i ett flertal studier, vilket jag därför avstått från att 
göra. Man kan hursomhelst konstatera att det finns en 
tydlig teoretisk linje från det första arkitekturdokumen-
tet under antiken via renässansen, däribland Alberti, 
fram till senare tid. 

 6 Karin Wahlberg Liljeström har dock i sin doktorsav-
handling i konstvetenskap, Att följa decorum — Rums-
dispositionen i den stormaktstida högreståndsbostaden 
på landet, studerat 13 olika traktat, där ibland Vitruvius 
och Alberti, i relation till 1600-talets högreståndsbostä-
der, Wahlberg Liljeström 2007. 

 7 För Vitruvius ur ett historiografiskt perspektiv se t.ex. 
McEwen 2003, s. 1–5.

 8 McEwen 2003, s. 6.
 9 Lowenthal 1997, s. 412.
10 Gordon Smith 2003, s. 9 samt Wilson Jones 2003, s. 34.
11 Det finns ett fåtal uppgifter om Vitruvius levnadshisto-

ria, men han föddes troligen omkring 80–90 f. Kr.
12 Jag har i min närläsning utgått från Vitruvius, Om ar-

kitektur: tio böcker, 1989 — i svensk översättning av 
Birgitta Dalgren, granskad och kommenterad av Johan 
Mårtelius.  Se även Mårtelius båda förord i bok 4 re-
spektive i bok 7.

13 Mårtelius 2011b, s. 19ff.
14 Ibid.
15 Kruft 1994, s. 24.
16 Vitr. 3:1, 3:2
17 Vitr. 6:2.
18 Vitr. 6:3.
19 Mårtelius 2011b, s. 24.
20 Le Corbusier (1942), 1976, s. 77 samt Kruft 1994, s. 27.
21 Vitr. 7:5:3. Hans noggranna genomgång av freskernas 

olika stilar har underlättat forskarnas datering och klas-
sifikation av Pompejis väggmålningar.

22 Key (1899) 1996.
23 Ibid.
24 Eriksson 2011, s. 223–226  samt Loos (1908) 1985.
25 Vitr. 7:1. 
26 Svedberg 1988a, s. 142. Se Stavenow-Hidemark 1971, s. 

37f.
27 Küller 2005a.
28 Se t.ex. Küller 2005b.
29 Vitr. 1:4:1.
30 Vitr. 5:9:5.
31 Le Corbusier 1976, s. 38.

32 Le Corbusier (1923) 1996 samt Benton 1987. I den först-
nämnda boken ger Le Corbusier även förslag på enfa-
miljshus, ett ideal som han delvis frångår i senare texter. 

33 Vitr. 6:5.
34 Frykman & Löfgren 1979, s. 105–107. Se även Ingemark 

1998. 
35 Vitr. 2:8:17.
36 Se Huldén 1994, s. 68, 73–79, 86–89 samt McKay 1975.
37 Just de aspekter som saknas i Vitruvius traktat, som 

för övrigt Alberti kritiserar, är något som Wilson Jones 
2003 resonerar kring på s. 33–38.

38 Borsi 1977, s. 7–18; Grafton 2000, s. 6ff. samt Burke 
1988, s. 97ff.

39 Mark Jarzombek lyfter i sin studie på ett gränsöver-
skridande sätt fram Albertis insats på olika områden. 
Jarzombek menar att det har varit för vattentäta skott 
mellan forskningsdisciplinerna, vilket hindrat en helhets-
förståelse för Albertis etiska och estetiska teorier. Jag 
har inte här tänkt fördjupa mig i hans stora produktion, 
men vill ändå understryka att han inte enbart var verk-
sam inom konst och arkitektur. Jarzombek 1989.

40 Uppgifterna kring den första tryckta utgåvan varierar 
mellan 1485 och 1486, men enligt Rykwert 1994, s. xvii 
och Grafton 2000, s. 286 trycktes den först 1486.

41 Alberti 1994, s. 156. Jag har använt mig av den engel-
ska översättningen från 1988 av Joseph Rykwert, Neil 
Leach och Robert Tavernor som numera är den mest 
vedertagna i internationella sammanhang. Citatet, som 
jag översatt till svenska lyder på engelska: “Beauty is that 
reasoned harmony of all the parts within a body, so that 
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the worse” (s. 156).

42 Kruft 1994, s. 49.
43 Borsi 1977, s. 48.
44 Goldthwaite 1980, s. 83–89 samt Burke 1988, s. 139.
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Summary
In this article the author highlights the discourse 
on the ideal home by a close reading of two 
historically important treatises, namely De archi-
tectura libri decem (c. 25 BC) by Vitruvius and 
De re aedificatoria (1452) by Leon Battista Alber-
ti. Attention is made to focus on these authors’ 
ideas concerning the design of house and home. 
Three overarching themes — aesthetic, function 
and environmental psychology — crystallise out 
and are discussed in relation to thoughts pro-
pounded by other theorists, above all in the 19th 

and 20th centuries. This article, then, is a his-
torical retrospect and a theoretical discussion, of 
present-day relevance, concerning the theory of 
architecture. The discourse on domestic architec-
ture has centred round both quantifiable and un-
quantifiable qualities, but Vitruvius’ classic triad 
of durability, utility and beauty (firmitas, utilitas, 
venustas) appears fundamental. Other aspects, 
however, such as the vital interaction between 
man and environment, appear to possess a valid-
ity transcending time and space.

The ideal home concept  
— a close reading of Vitruvius’ and Alberti’s treatises on architecture

By Anna Ingemark Milos




