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Johannes Norlander utmanar
 byggherrar och arkitektkolleger 

– och satsar nu alla sina pengar i ett 
eget, kompromisslöst husprojekt.

Text MARK ISITT  Foto LOUISE BILLGERT
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Sveriges hårdaste 
 arkitekt tar strid

I 
Älta söder om Stockholm fi nns ett dockhus på 160 kva-
dratmeter. Fyra rum och kök i två våningar, med snövit 
putsfasad och platt tak. Pratar man med grannarna kallar 
de det »Ambassaden« – så där ser bara institutionsbygg-
nader ut. Det är lätt att föreställa sig hur de rynkar på 

näsan i sina Southfork Ranch-prefabvillor i hudfärgat mexitegel 
medan de snurrar isbitarna i grogglasen och spejar ut genom de 
spröjsade fönstren upp mot bergknallen. Upp mot Johannes Nor-
landers hjärtebarn. Ett hus han inte bara ritat utan även byggt, 
bekostat och snart också sålt. Det är ett högt spel. Genom att vara 
sin egen byggherre slipper han kompromissa – »Huset är precis 
som jag vill ha det!« – men säljs det inte går hans lilla verksamhet i 
konkurs. 

»Det är kanske lite vågat att tro att det fi nns kunder som vill bo 
så här, men man måste ha en vision, man måste göra sin grej.«

Göteborgaren Norlander är lika kompromisslös som sitt hus. 
Efter studier på Chalmers, kth och Konstfack utexaminerades han 
2001 och sedan dess har han profi lerat sig genom hårt redigerade 
möbler och lampor, avskalade på gränsen till det arketypiska. Eller 

I Älta söder om Stockholm har Johannes 
Norlander ritat och byggt en kompromisslös villa.
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»Det går att halvera byggkostnaderna för 
ett hus«, säger arkitekten Johannes Nor-
lander. För att bevisa att han har rätt köpte 
han en tomt och satte spaden i marken...
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JOHANNES 
 NORLANDER
Ålder 33 år.
Född Floda, nordost om Göteborg.
Utbildad Chalmers, KTH, Konst-
facks grafi ska linje.
Bor Östermalm, Stockholm.

Krukan 
Tall för 
Nola.

Bokhyllan 
Cano för 
japanska 

E&Y. 

Stol och bord Ask 
för japanska Collex.

Ihopfällbart 
skrivbord Beam, 
egen  produktion. 

Prefabhus A&B, i samarbete med 
Oskar Leo Kaufmann.

Lampan Waves 
för Box Design. 

Stapelbara 
stolen
Kyparn 
för Nola.

Ori Swivel, 
egen 
produktion. 
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som juryn bakom 2005 års Bruno Mathsson-pris (Johannes hittills 
mest prestigefulla utmärkelse) formulerade det: »Med material, 
form och mellanrum fi nslipar Norlander sina exakta uttryck och 
utmanar betraktaren till djupare refl ektioner.«

»Jag gillar att koka soppa på en spik«, förklarar han och sätter 
nyckeln i den vita dörren. »Ju fl er begränsningar desto roligare. 
Här ville jag rita ett hus i stil med dem man byggde i kartong som 
barn. Uttrycket skulle vara naivt, fasaden fi ck inte bli för detaljerad. 
Förresten var enkelheten helt nödvändig, jag har aldrig byggt hus 
förr och här skulle jag hålla i totalentreprenaden.« Han skrattar lite 
förläget. »Å andra sidan, föreställ dig allt detaljeringsarbete jag lagt 
på att dölja alla detaljer.«

Vikten av att veta sina begränsningar märks även interiört. 
Planlösningen är busenkel. En knäck i husets mitt separe-
rar hall och kök från vardagsrum. En industritrappa i plåt 

leder upp till det privata med tre sovrum och bad. Huset är smalt, 
knappa fem meter, men med sina nästan tre 
meter i tak och väl tilltagna fönsterpartier 
mot furan och mexihelvetet framstår det som 
rymligt. Minimalistiskt på gränsen till aske-
tiskt är det också, det egendesignade köket är 
inte mycket mer än ett studentpentry.

Johannes Norlander är inte den ende 
svenske arkitekten med ambitionen att köpa 
loss tomter och bygga i egen regi. För några 

år sedan uppförde Anders Bergkrantz och Lasse Vretblad en egen-
designad radhuslänga i Stockholmsförorten Björkhagen. »Enda 
möjligheten att pröva våra idéer«, motiverade de tilltaget. Thomas 
Sandell har planer på ett bostadshus på Jakobsbergsgatan bakom 
Gallerian i centrala Stockholm, sju våningar högt med butiker i 
bottenplan. Och när jag nyligen intervjuade femfaldige Kasper 
Salin-vinnaren Gert Wingårdh och frågade om han fortfarande var 
lika hungrig, svarade han: »Jag är väldigt hungrig på att skapa mig 
en situation som möjliggör det exceptionella. Min fru och jag har 
funderat på att starta eget där vi skulle införskaffa tomter och bygga 
villor som konstobjekt och sälja dem. Ha total kontroll och inte 
blanda in några andra människor, utan göra allt själva.«

»Det handlar om maktförskjutning«, konstaterar Norlander och 
sätter ord på den frustration många arkitekter känner över att så få 
svenska byggherrar vågar sig bortom normen. »Från att ha varit en 
jävla dekoratör, som inte kunnat fatta de tunga ekonomiska beslu-
ten, är det jag som bestämmer. På så vis kan jag höja kvaliteten.«

»Ofta när man anlitar en arkitekt förväntas 
kunden själv vara involverad i att göra inköp, 
kräva in offerter«, fortsätter han. »Det där är 
förstås en skitjobbig process för en lekman, 
man kan inte ta ställning till priser, särskilt 
inte i den här ocker-branschen. Men jag kan 
säga, ›ni behöver inte vara involverade om ni 
inte vill, ni kan bara hämta nyckeln‹.«

Byggherrarnas försiktighet är till viss del 

»De stora konto-
ren pumpar ut 
skit – de är inte 

arkitekter, de 
är försäljare.«

Johannes anser att ett arkitektritat hus inte ska behöva kosta mer än 15 000 
 kronor kvadratmetern. Med en enkel men raffi nerad planlösning har han hållit 
nere kostnaderna. Köket, liksom alla möbler i bilden, är i Johannes design.
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Lika hårt på insidan som på utsidan 
– råa betonggolv och en industritrappa 
i plåt dominerar nedervåningen.
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arkitektkårens eget fel, menar Norlander. »De stora kontoren pum-
par ut skit för att tjäna pengar och upprätthålla löner. De är inte 
arkitekter, de är dammsugarförsäljare. Titta på Hammarby Sjöstad, 
ska man skratta eller gråta? Det är en slentrianmässig, feg arkitektur 
med en stadsplanering som skapar ett helt dött område. Det hade 
blivit mycket bättre om man jobbat i mindre skala, delat upp hela 
projektet mellan fl er arkitekter och byggbolag. Nu är det som om 
man gjort en designmanual för hela området, med resultatet att 
det blir opersonligt och trist. För att inte tala om färgskalan som 
går från bleka hudfärger till laxrosa, herregud, var hittar man ens 
sådana färger? Jag vill visa att det fi nns alternativ, och inte bara sitta 
och gnälla.« Han skrattar högt. »Som jag gör nu.«

Förutom att visa på alternativ handlar Ältaprojektet mycket 
om att lära. Främst är villan ett sätt för Johannes att posi-
tionera sig som arkitekt, en talang som kommit i skymun-

dan av hans möbelformgivning. Efter att ha tillbringat nästan varje 
dag i sex månader ute på byggplatsen känner 
han att han kan ta strid mot industrins luddigt 
formulerade konventioner. Han vet att skillna-
den mellan den billigaste och den dyraste en-
treprenaden ibland kan uppgå till 100 procent. 
Ska man pruta någonstans är det där, och inte 
på arkitekturen som bara utgör en bråkdel av 
slutnotan.  Ekvationen är enkel: en smart upp-
handling ger mer pengar till arkitekturen, som 

i sin tur ger ett mer genomritat hus. »Det går att bygga fantastiska 
hus som man säljer för 15 000 kronor kvadraten.« Därtill ville han 
bli bättre på att driva företag. »Det där med entreprenörsandan är 
något genetiskt«, hävdar han och syftar på pappa Jan som driver 
familjeföretaget Saxi, Nordens ledande tillverkare av ridå- och vik-
väggar (som används för att dela av sporthallar och konferensrum). 

»Jag har inget intresse av att sitta och göra fi na grejer, att vara en 
hipp designer, det är ju fjantigt. Jag vill driva en verksamhet.«

En lösning är att starta egen produktion. Villan i Älta är den för-
sta. Sin framtida möbelproduktion planerar Johannes att tillverka 
och sälja i eget namn. Allt för att uppnå total kontroll. 

»Jag skulle vara nöjd om jag realiserade två kåkar per år, plus 
någon möbel. Royaltymässigt vore det förstås bättre att göra fl era 
grejer, men jag har svårt för kompromisser. Egentligen borde jag 
slappna av och sluta vara så fi sförnäm, men det är mitt stora pro-
blem, jag är så sjukt elitistisk.« 

Ändå ser Johannes Norlander jobbet som ett förlösande steg 
mot något annat, mot ett rikare liv med fa-
milj och trygghet.

»Men ännu så länge är jobbet allt, utan det 
har jag inget. Därför blir det väldigt person-
ligt.« Som dockhuset i Älta. Det refl ekterar 
hans lite kärva sinne. Men inte tillräckligt, 
hävdar han. »Jag skulle vilja påstå att det här 
huset är aningens mjukt. Nästa hus ska bli 
mer konsekvent och mycket hårdare.«

»Jag har inget 
intresse av att 
vara en hipp 
 designer, det 
är ju fjantigt.«
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I Johannes affärsidé ingår det att han tar ansvar 
för hela entreprenaden. »Det blir billigare för 
kunden, man får mer arkitektur för pengarna.«

R
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