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Otypiskatyphus

Nh 3.2 från 
Nordiska hus 

är ett tvåplans-
hus med egen 

karaktär.

Typhusmarknaden är i stor 
förändring. Vi visar var framtiden 
och de snyggaste husen finns.
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TIND 
Arkitekter: Claesson Koivisto Rune. 
Producent: Fiskarhedenvillan.
Ett hus med stora variationsmöj-
ligheter, som kan skräddarsys efter 
kundens behov utan att arkitekturen 
devalveras. Mest tack vare fasadens 
distinkta linjespel, låg takfot ställs 
mot höga fönsteröppningar.

att rita typhus är som att 
rita produkter«, konsta-
terar Eero Koivisto. »Du 
vet inte vem använda-
ren är eller var huset 
ska stå men du måste 
ändå ladda det med ett 
starkt uttryck, en tydlig 
ikonografi, en själ.«

Det har Claesson 
Koivisto Rune lyckats med. Kanske i för hög grad. 
De senaste åren har trion ritat tre typhus – två för 
Arkitekthus och ett för Fiskarhedenvillan – och 
inget av dem är någon bästsäljare, medger Koivisto. 
Men de är å andra sidan de mest uppmärksammade 
svenska typhusen internationellt, det senaste  
lanserat under Milanomässan i april. 

Milanomässan som är platsen för cocktails och 
middagsbjudningar och en veckas vältrande i tren-
diga möbler. Och som ligger långt ifrån allt det vi 
tänker på när vi tänker på typhus – industriprodu-
cerade soldattorp eller herrgårdsvillor med spröjs-
fönster och torvtak och kokkaffe på verandan.

Tiderna förändras, konstaterar Koivisto. 
»Vi ser ett paradigmskifte. Jag tror alla typhus-

tillverkare kommer att vara tvungna att uppdatera 
sitt sortiment, fler och fler efterlyser det moderna.« 
Varpå han avbryter sig själv. »Eller vad man nu ska 
kalla den klassiska glaslådan som lanserades för 70 
år sedan i Kalifornien då allting började.«

Då allting började industrialiseras på allvar 
åtminstone, då paret Eames och Richard Neutra 
och Eero Saarinen började rita sina Case Study 
Houses. För typhus har funnits längre än så; Erik 
Dahlberg framställde mönsterritningar redan 
1687. Och Carl Hårleman förädlade dem 1752 
till den variant som fortfarande dominerar svensk 
småhusproduktion, två rum per plan separerade av 
bärande vägg. Hus som ofta heter Strandsäter eller 
Solängen eller något annat som åkallar en annan 
tid och en annan plats och ett annat liv än det vi 
lever här och nu. Ett svärmeri som den sakliga 
modernismen önskar punktera. Det går så där.

»Men att moderniseringen dröjt så länge är inte 
så konstigt«, menar Eero Koivisto. »Att köpa hus 
är en av de största investeringen en människa kan  

»ETT HUS MÅSTE LADDAS MED ETT STARKT  
UTTRYCK, EN TYDLIG IKONOGRAFI, EN SJÄL.«

Tind, som finns i  
tre varianter, är 
uppkallat efter en 
norsk fjälltopp, vars 
karaktärisktiska 
form citeras av 
huset. Här två inte-
riörer av Tind 02.
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LANDET 70 L 
Arkitekt: Hermelin & Palmstierna  
arkitekter.
Producent: Sommarnöjen.
Ett hus direkt inspirerat av modernismens 
mest arketypiska typhus, the Case Study 
Houses från 1940- och 1950-talen. Alla  
karaktärsdragen är med: öppen planlösning, 
tilltagna terrasser och glasad gräns mellan 
ute och inne. Plus ett minimalt fotavtryck 
– huset står på stöttor, på värdigt avstånd 
från den vilda och oregerliga naturen. 

»ATT KÖPA HUS ÄR DEN STÖRSTA INVESTERINGEN 
 DU GÖR I LIVET, KLART ATT FOLK ÄR FÖRSIKTIGA!«

göra i livet, så det är klart att folk är försiktiga.«
Något som tydligt illustreras av Ikeas Bo- 

klok-hus. Möbelföretaget må vara världens främsta 
spridare av modernistisk estetik men när man  
bygger typhus, i samarbete med Skanska, då är 
man konservativare än de flesta. Lika konservativa 
som Sweden House, ett annat av få typhusföretag 
som säljer utomlands, som byggt ett helt Lönne-
berga uppe i de japanska bergen. 

»Nästan alla typhusfabrikanter jobbar enbart 
med sin närmarknad«, konstaterar Eero Koivisto. 
»Vi får samtal från Hawaii, Sydamerika, Australien, 
men byggstandarden varierar så mycket från land 
till land att det är svårt att organisera.«

Tur då att den svenska marknaden lär växa  
radikalt de närmaste åren. Åtminstone om man  
ska tro Anders Holmberg. 

»Jag bara ringde upp Västanforshus och sa, hej, 
jag heter Anders och är arkitekt och jag vet hur det 
kan gå bättre för er.« 

Det var för fem år sedan och i dag har han ritat  
14 av Södertäljeföretagets hus. Ritat och ritat förres-
ten. »Jag har sett över planlösningarna och moderni-
serat uttrycket, strippat de befintliga husmodellerna 
utan att förändra fabriksförutsättningarna.«

NORRPADA 
Arkitekt: Bengt Lindroos.
Producent: Willa Nordic.
Mästerarkitektens sista verk 
– och första typhus – karak-
teriseras av ”mellanrummet”. 
Lindroos, mest känd för 
Kaknästornet, ritade sitt ideal-
hus, ett där man kunde vistas 
utomhus året om. ”Verandan 
i vårt klimat borde vara det 
viktigaste rummet”, skrev han 
i sina memoarer. 

›
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NORDISKA HUS 1.1
Arkitekt: Patrik Windisch.
Producent: Nordiska Hus.
Kaxigt enplanshus med skyddad 
innergård. Takformen följer husets 
funktion, lågt i tak i sovrummen och 
mer rymd i vardagsrummet.

En livsnödvändig uppgradering, hävdar han. 
»Det vi upplever just nu är en rensning av typ-

husmarknaden. Flera av de traditionella företagen 
har det svårt. Kunderna är mer pålästa och kräsna 
och då duger det inte med en husmodell som 
någon designintresserad säljare på kontoret knåpat 
ihop. Det ska du veta, det är många tillverkare som 
oroar sig över vad de ska göra 2014.«

En oro man knappast känner på det danska 
företaget M2. För det danska företaget M2 finns 
inte längre. För fem år sedan gick man i konkurs 
trots att några av Danmarks skickligaste arkitek-
ter – Bjarke Ingels, Dorte Mandrup, 3XN – stod 
bakom deras typhus. Men det var tomtpriserna 
det var fel på, insisterar den förra marknadschefen 
Cathrine Norring Lund, inte husen. 

»Jag får fortfarande, efter alla dessa år, två, tre 
samtal i veckan från folk som vill köpa.«

För ett arkitektnamn är inte allt. Det finns 
otaliga talande exempel – från Buckminster Fullers 
cylinderformade Dymaxion-hus i aluminium 
(1932) via Ralph Erskines kupolvilla i stålplåt 
(1956) till Anders Wilhelmsons typhus för HSB 
(2005) – på att det estetiska bara är en begränsad 
del av försäljningsekvationen. Viktigare ändå är 

»DE TRADITIONELLA FÖRETAGEN HAR DET  
SVÅRT. KUNDERNA  ÄR MER PÅLÄSTA I DAG.«

SLÅTTERÅSEN
Arkitekt: Daniel Franzén.
Producent: Arvesund.
Slåtteråsen 86, byggd på Ham- 
burgerö i Bohuslän kan öppnas helt i 
sommartid, och fungerar då som en 
terrass med tak. Över kök, entré och 
sovrum ligger loftet som nås via en 
trappa från det stora rummet.
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VILLA KOPPA 
Arkitekt: Anders Holmberg.
Producent: Västanforshus.

En svart låda. Varken mer eller  
mindre. Ett suteränghus som bevisar 

att konventionella tillverknings-
metoder mycket väl kan anpassas till 

ett modernare formspråk. 

ONE TONNE LIFE 
Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor.
Producent: A-hus.
Svart och vit istället för röd och 
vit – en pimpad variant av den 
traditionella svenska stugan som 
med hjälp av modern energiteknik 
vill utröna om det är möjligt för 
en barnfamilj att reducera sina 
CO2-utsläpp från 7 ton per person 
och år till 1 och ändå leva ett nor-
malt liv. Ett experiment där även 
Vattenfall och Volvo ingår. 

förstås priset, men i en tid då majoriteten av alla 
hus är industritillverkade – 80 procent av alla villor 
i Sverige – är det redan hårt pressat. Snarare ligger 
avansen i tillvalen. I extra isolering, solpaneler på 
taket, biobränsle, vindkraft. Och annat sådant som 
arkitekten Maria Block har koll på. Hon har ritat 
två hus för Glommershus, båda nära på passiv-
hus-klassificerade. Kostnaden blir någon halv-
miljon extra.

»Men driftskostnaderna blir så mycket lägre att 
du snart tjänat in investeringen«, säger hon. »Plus 
att andrahandsvärdet är högt.«

»Kvalitet ska få kosta«, fortsätter hon, men i 
en industrialiserad process är det svårt: »Många 
typhustillverkare jobbar med energieffektivitet, 
men få använder sunda material, det är mineralull 
och cellplaster, för där kan man pressa kostnader-
na. Det är den största utmaningen för branschen 
i dag.«

Att anpassa tillverkningsprocessen efter miljö-
kraven, vill säga. En insikt lika gammal som 
modernismen. 

Återstår att se om det påstådda paradigmskiftet 
kommer att gagna dem båda. 

»ÄVEN KONVENTIONELL TILLVERKNING  
KLARAR ETT MODERNARE FORMSPRÅK.«
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