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En diskret skånelänga som 
den flyktige betraktaren 
knappt noterar.  
Men om man kommer 
närmare drabbas man
av den samtida briljansen.
Text MARK ISITT Foto ÅKE E:SON LINDMAN

Det är rummet mellan 
husen som styrt. De tre 
huskropparna är långa 
och höga för att vind- 

och insynsskydda 
den vidsträckta gården. 
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av dem med rötter på orten. »Jag är född och uppvuxen i trakten och flera av 
mina gamla vänner har gjort som jag, flyttat till Stockholm, eller till Malmö, 
men skaffat fritidshus här. Socialt var det här perfekt för mig.«

SÅ HAN KÖPTE ETT hus från 1930-talet. »Det hade stått tomt i tio år, 
allt var igenvuxet, det var ett rivningsobjekt.« Och rev det. Jämnade det med 
marken och byggde nytt och inte bara en volym utan två och tre – lekte Tetris 
med en huvudbyggnad, ett gästhus och en bastu med förråd – 70 respektive 
30 respektive 15 kvadratmeter – 115 totalt. Precis så mycket som byggnads-
reglerna i kommunen tillåter. Och precis vad han behövde för att få till den 
vindskyddade terrassen.

»Det är för att skapa den härliga ytan i mitten som husen fått den här långa 
och smala och höga formen.«

Ett vidsträckt tomrum som krönts av väldiga barrkronor. 
Plus att det rimmar väl med de lokala byggnadstraditionerna förstås: 
»Kåken påminner ju om en skånelänga«, förklarar arkitekten Johnny  

Andersson. »Skånelängan som är en anspråkslös arkitektur, uppförd utan kru-

»EN ANSPRÅKSLÖS  
ARKITEKTUR, UPPFÖRD 

UTAN KRUSIDULLER.«absolut. Tillverkas i Åhus. Vilket jag förstås borde 
veta, det står ju på flaskan: »This superb vodka 
was distilled from grain grown in the rich fields 
of southern Sweden. It has been produced at the 
famous old distilleries near Åhus. 400 years of 
Swedish tradition.« Gammalt hederligt äktsvenskt 
strävsamt lågmält med twist. Precis som det lilla 
fritidshuset som inte ligger i något soldränkt sä-
desfält utan inne i en tät och dunkel tallskog, en 
tallskog som är strösslad med fritidshus, fritidshus 

som ruvar inte långt från en sandstrand, en sandstrand som sträcker sig flera 
härliga mil och delas i två av Helgeåns mynning där den norra remsan anses 
fridfull och den södra larmig. Fritidshuset ligger på den norra.

»Men vattnet är lika kallt för det.«
Säger ägaren, men verkar lika glad för det, för hade vattnet varit varmare 

skulle den östra sidan av Skåne vara lika hårdexploaterad som den västra och 
då hade här bara bott sommargäster. Det gör det nästan redan, men många 

En pergola där det med tiden kommer att 
klänga växter länkar huvudbyggnaden med 

gästhuset, entré till entré. Byggnaderna 
har färgkodats, gästhusets dörr är ljusblå, 

huvudbyggnadens orange och bastuns gul. 

Muren fyller flera syften. 
Förutom att förankra huset 
på den flacka och sandiga 

tomten adderar den en 
modern och urban touch till 

den traditionella byggnadsty-
pen. Dessutom fungerar den 
utmärkt som serveringsbord. 

›

SKÖNT LIV I LÄNGAN



28 05/2013   05/2013 29

Huvudbyggnaden. Betong, ek, skinn, koppar 
och mässing i skåpsknoppar och kran – få men 
gedigna material. Myranstolar av Arne Jacobsen, 
matbord av Jonas Lindvall och belysning av  
Jonas Bohlin. Köket kommer från Ballingslöv.

Den järnvitriolbehandlade 
granpanelen är prefabricerad 

enligt arkitektens ritningar. 
Brädorna är lite smalare än 
normalt för att understryka 

volymernas höjd och längd. 
På taket tjärpapp, precis 

som på Åhus karakteristiska 
Ålabodar.

»EN URBAN KONTRAST TILL ALLA 
TALLAR OCH DET BÖLJANDE LANDSKAPET.«

SKÖNT LIV I LÄNGAN



30 05/2013  

siduller och i lokala material. Precis som här. Att det rör sig om ett fritidshus 
ville vi göra tydligt, men vi ville inte rita någon konventionell sportstuga. 
Sådana finns det gott om i området …«

Och Andersson vet vad han talar om. Han är från trakten han med, från 
Yngsjö, bara någon kilometer därifrån. Men han och ägaren kände inte var-
andra tidigare. 

»Han hade tydligen bläddrat igenom gamla årgångar av Residence och gjort 
hundöron för de hus han gillade och det visade sig att de flesta var ritade av 
oss«, säger Andersson. »Att jag också var därifrån var ren slump.« 

En slump som underlättade rejält. Anderssons far Jan-Åke är också arkitekt 
och verksam i Åhus, han blev projektets lokala representant, tog de flesta 
byggmötena. 

»Och eftersom Johnny och hans pappa var från området förstod de väldigt 
väl vad som kunde passa«, säger beställaren. »Jag var ute efter något som smälte 
in, ett hus så lågmält att du knappt skulle lägga märke till det.« 

Och han fick som han ville. Men inte om du stannar bilen på grusvägen 

och följer den upptrampade stigen över den högväxta gräsmattan och går runt 
till husets baksida för där byts den slutna fasaden i järnvitriolbehandlad gran-
panel mot fönsterfönsterfönster, fönster i hela fasadens höjd och längd, fönster 
som kan öppnas så att beställaren och hans sambo och hennes dotter och de-
ras vänner kan röra sig fritt mellan slutet och vidöppet, mellan de intima och 
ombonade interiörerna och den tilltagna träterrassen som sträcker sig ut i det 
flacka landskapet likt en brygga ut i vattnet. En naken mur i platsgjuten betong 
förankrar den på platsen och separerar det tuktade från det vilda.

»Den supersmala huskroppen med brant takvinkel ger huvudbyggnaden 
karaktär och värdighet och skyddar uterummet från insyn«, förklarar Andersson. 
»Uterummet där man förhoppningsvis kan tillbringa det mesta av tiden på 
sommaren.«

Muren ser han som en tidsmarkör. »Den är slät och knivskarp och placerar 
huset i vår tid. Är en tuff och urban kontrast till den mer traditionella bygg-
nadstypologin och alla tallar och det böljande landskapet.«

Lågmält med twist.
Absolut. 

»JAG VAR UTE EFTER 
ETT HUS SÅ LÅGMÄLT 

ATT DU KNAPPT 
SKULLE LÄGGA MÄRKE 

TILL DET.«

JORDENS ARKITEKTER
är ett litet arkitektkontor som 
specialiserar sig på mindre projekt. 
Sedan starten 1999 har man gjort 
sig ett namn bland Stockholms 
arkitekturmedvetna 1960- och 
70-talister, flera av de senaste 
årens mest uppmärksammade 
villor är signerade av kontoret. En 
majoritet av dem ligger i naturmiljö 
liknande den i Åhus, nära Johnnys 
uppväxtort Yngsjö.

Huvudbyggnadens 
långa kropp avslutas 
i ett kvadratiskt litet 
fönster mot grannen 
i väster. Börge Mo-
gensens lågt skurna 
»spanska stolar« är 
omsorgsfullt valda 
– de vänder ryggen 
mot köket men  
stänger ingen ute. 

Gästhuset med 
sovloft i förgrun-
den och badrum 
i fonden. Som 
kontrast till den 
vitlaserade gra-
nen är badrums-
väggarna klädda i 
poolblå mosaik.

Byggnaderna 
öppnar sig mot 
gården via skjut-
bara fönsterpartier 
och sluter sig mot 
vägen, fönstret 
över diskbänken är 
sydfasadens enda. 

Johnny Andersson.
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