EN BOK FÖR DIG SOM SÖKER HUS MED SJÄL!

VARSÅGOD,
EN ANNORLUNDA HUSKATALOG!
Låt din fantasi få ta över en stund. Se framför dig hur

fabrikörernas och typhusens himmel, så fanns det några

svenska hantverkare under hundratals år har lagt ner

kvar som tänkte annorlunda. Några som tog tillvara det

hela sin själ och skicklighet i att bygga hus. Hur de

gamla kunnandet och behöll värderingar som kvalitet,

efter bästa förmåga har använt sig av den lokala natu-

trivsel, känsla och skönhet. Det finns säkert ganska

ren, landskapets naturliga skiftningar och tillgångar.

många som drömmer om de värderingarna, men vi på

Timmer, sten, lera eller vad som varit tillgängligt och

KarlsonHus bestämde oss för att inte bara drömma.Vi

lättast att använda har fogats samman till hus och

har nu i många år producerat kvalitetshus som “bygger”

som, utifrån lång erfarenhet bevisat sig stå tåliga i

på de gamla grundvärderingarna.Vi har tagit till vara

vårt klimat. Om man åker en tur genom Sverige så

den gamla kunskapen och envisas hårdnackat med att

förstår man att svensk hustradition är unik. Från skå-

använda den. Ett hus ska hålla i generationer.Vi använ-

nelängan i söder, med tjocka stenväggar och kal-

der de naturliga, beprövade materialen som ger friska

krappade fasader till småländska, bohuslänska och

hus.Vi tillfogar det moderna tänkandet bara om det till-

norrländska trähus, perfekt anpassade till karga, hårda

för kvalitet, skönhet, känsla, miljövärden och livslängd.

landskap, tåliga mot fukt, regn, blåst och sommarhett-

Vi bygger arkitektritade, miljövänliga kvalitetshus som

ta. Hus med grova stommar och noga vald fasadpa-

vi gärna justerar efter kundens krav. Eller helt skräddar-

nel, kådrik och naturligt impregnerad, sågad rätt för

sydda hus. Eller så återskapar vi gamla hus från grun-

att inte slå sig. Golv av breda, tätvuxna tiljor.

den, om du bara har ritningen. Här presenterar vi en

Välmurade murstockar och kakelugnar, tunga, vackra,

annorlunda huskatalog. För vi tror att du som väljer

med finurligt dragna kanaler som höll värmen länge

KarlsonHus har lite annorlunda krav. KarlsonHus är för

och skapade en naturlig ventilation allt eftersom

dig som söker det lilla extra. Som har egna idéer och

husen värmdes upp och svalnade av. (Husen andades

som gillar att bli inspirerad av andras.Vi har samlat ett

av sig själva kan man säga.) Med tiden blev Sverige

urval av våra hus i kombination med massor av inspira-

mer välmående. Husen utvecklades i takt med väl-

tion. Hus som är för husvärlden vad slowfood är jäm-

ståndet. Det blev vanligare med stora glaspartier som

fört med snabbmat. Hus som mättar själen och som tål

släppte in ljus, inglasade verandor. Internationella

tidens och ögats slitage.

influenser påverkade oss i olika stilriktningar som så

Mått och exakta planlösningar, det är en senare fråga

småningom trängde in i allmogens värld med lokala

som vi överlåter åt dig, dina hustankar, våra kunniga

anpassningar och folklig prägel som följd.Tänk dig

representanter och vår arkitekt.

sedan att trots att tiden förändrades igen till en
stressad nutid där effektivitet, rationalitet, ekonomi

Kennet Karlsson

och andra liknande termer blev ledstjärnor på hus-

VD Karlson HusindustrierAB

INNEHÅLL

3

Varsågod, en annorlunda huskatalog!

2

En tanke

4

Soltofta

6

Mangården

8

Hästhaga

10

Vackra detaljer

12

Metro

14

Jernviken

16

Hunnebo

18

Grosshandlarvillan

20

Oxelö

22

Inspirerande exteriörer

24

Helle

26

Aspö

28

Svea

30

Quadra

32

Annie

34

EKOMER

36

Mälhamra

38

Carolina

40

Katrine

42

Villa Grande

44

Gullvivan

46

Rättaregården

48

Herrgården

50

Sjöbacka

52

Askelund

54

Glasmästarevillan

56

Nya Herresätet

58

Stora Lusthuset BERGVIK

60

Stora Lusthuset UTTRINGE

62

Stora Lusthuset TORSJÖ

64

Att värna om svenskt byggnadsarv…

66

På ritbordet!

68

Sista ordet.

70

E N TA N K E .
Ta ett genuint svenskt trähus,
exempelvis från 1920. Det har
något som dagens hus ofta
saknar. Inte bara tinnarna, de
vackra trapporna, burspråken
och snickarglädjen. Utan de
små detaljerna, hantverket,
materialvalen… En särskild
känsla av helhet och omtanke
som genomsyrar allt.

HUS, BRA FÖR MILJÖN.
Många av våra unika detaljlösningar, t.ex. den smäckra tak-

göra mer själfulla hus än de
som redan byggts?

SJÄLFULLA HUS
Hantverksskicklighet, arbetsglädje och tid har lagts ner i
byggandet, i tomtvalet, i
anläggandet av trädgård och
kringbyggnader.Allt det har
gett huset dess själ! Hur kan
det komma sig att vi med all
vår tekniska framstegsiver, alla
våra datorer och hela vårt
moderna samhälle inte kan

VÅR FILOSOFI
Just den tanken ledde fram
till grundfilosofin hos
KarlsonHus.Vi bestämde oss
för att det ÄR möjligt att ta tillvara på den gamla kunskapen.
Det ÄR möjligt att bygga hus
idag, med precis lika mycket
själ som det där gamla trähuset från 1920 har. De flesta av
våra konkurrenter i husvärlden antingen skrattade åt oss
tjuriga smålänningar eller
fnyste, när vi hävdade det. Då,
men inte nu. Det visade sig att
vi inte var ensamma. Massor
av kunder har genom åren
visat sig ha precis samma
önskemål och grundsyn på
hus som vi har.
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fotlösningen och vissa fasadpanelkonstruktioner är nu patenterade.Vi blev dessutom första
husproducenten i Norden
med ISO14001-certifiering av
vår husproduktion och bland
de första i Europa med CE-certifiering. Ska man vara riktigt
modern i språket kan man
kanske säga att vi bygger ekologiska hus. Hus som man
verkligen vill bo i.Vackra, välbyggda, av beprövade bra
material med rätt känsla.
Det bästa av gammalt och
nytt.Vi har hittat praktiska
vägar att ta vara på det bästa
av den gamla kunskapen och

inte ge avkall på det som visat
sig fungera bra i hundratals år
eller mer. Samtidigt tillför vi
det bästa av det nya. Moderna
komfort-, energi- och upp-

värmningslösningar, allt som
gör boendet bekvämt. Och vi
utvecklar hela tiden våra tankar vidare, strävar efter att bli
ännu bättre. Se t.ex. vårt EKOMER koncept.

utgå ifrån, eller säga ja till rakt
upp och ner.Vår produktion
är anpassad för att skapa det
unika, så enkelt som möjligt.
Det ger en bättre totalekono-

mi och det blir enklare för dig
som kund att inte behöva uppfinna hjulet om du inte vill. Vi
bygger självklart ditt hus från
helt nya, egenframtagna eller
externa arkitektritningar
också, eller återuppför gamla

GENVÄGEN
Det märkvärdigaste har vi sparat till sist. Vi har gjort det
möjligt för dig som kund att ta
en genväg och ändå få ett
skräddarsytt hus. Det är ju du
som ska bo där. Du som ska
trivas. Därför måste du kunna
vara med och påverka till en
rimlig peng! Vi jobbar med
ett urval av våra arkitekter skapade lösningar som du kan
5

hus utifrån gamla ritningar, om
du så önskar.
UNIKA HUS FÖR
INSPIRATION
Husen vi visar här i vår inspirationsbok är antingen klassiker,
kombinationer av olika huslösningar, eller helt nyritade skapelser.
De är givetvis unikt anpasssade efter respektive kund,
precis som ditt hus kommer
att vara om du väljer att jobba
med oss. Se de vackra bilderna
som just inspiration. Inte som
enda lösningen.
Förhoppningsvis hittar du
just det hus som talar till din
själ. Det är vår tanke!

S O LT O F TA
Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.

E

n fin liten herrgård i nygammalt snitt, måttmässigt här anpassad för den
moderna villakvarterstomten. Det klassiska, välarbetade entrédörrpartiet, det traditionella Mansardtaket (brutet tak) och det herrgårdsgula
fasadvalet trollar in oss i sekelskifteskänslan. Man blir lätt nostalgisk
över den klassiska planlösningen i det här huset, där måtten tagits tillvara så inga rum känns trånga, trots husets lagom proportioner med
moderna mått mätt.Vackra gammaldags utblickar genom spröjsade fönsterpartier lockar till att placera sittplatser framför. Växlingen mellan
fyrkantiga och små halvmåneformade takfönster ger extra lustkänsla,
liksom det underbara innertaket med extra höjd och härliga vinklar. Det
här är inget prefabricerat modulbygge där gipstunna väggar och enkla
stommar har svårt att bära stora, tunga fönster och det är inte bara det
som syns som är avgörande för det intrycket. Det är som att ett hus,
som är riktigt byggt, talar till alla sinnen. Man kan t.ex. inte ljuga för
sina fötter. De känner direkt skillnaden på plastiga, kalla laminatgolv
och riktigt massiva, såpade trätiljor. Ljudet av en massiv dörr som klickar igen, är en speciell musik för örat. Ett riktigt hus, ett hus med själ, är
fyllt av alla dessa sinnesintryck, som smaken av en läcker middag, fast
du kan njuta av den varje dag under resten av ditt liv.
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MANGÅRDEN
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V

i är många som älskar de gamla mangårdarnas charm. Men de är inte
alltid så lätt att hitta dem just där man har tänkt sig att bo. Eller att ha
tid att ägna många år åt varsam renovering. Mangården förmedlar genuin “Sörgårdskänsla”. Den kan vara inflyttningsfärdig efter något år, när
tomten du drömt om dykt upp. Vi har behållit det vackraste i stil och
utseende. Gedigna material är en självklarhet. Samtidigt anpassar vi insidan både efter dina tankar och till vår tid.Till de krav de flesta har på
exempelvis badrum, kök och tvättstuga (kostsamma funktioner att
addera till ett gammalt hus).Vi har så ofta yrken som tar huvuddelen av
vår tid. Och kämpar för att få tid över till barn och familj. Mangården
är en charmig och praktisk lösning. Huset har modern standard, men
ändå den symmetriska byggnadsstil och de små avvikelser som är så
typiska för den gamla mangårdsbyggnaden, den som byggts om och till
under ett eller ett par sekel. Här möts man av nästan två fulla plan, och
förhöjda väggliv som ger extra takhöjd, rymd och luftighet.Tänk så fint
med alla fönster när fruktträden blommar. Eller när domherrarna
kommer på besök mitt i frostigaste kallaste vintern. Det doftar jul,
levande ljus, pepparkakor och knäck... blommande syrén, rykande hett
kaffe och jordgubbstårta. Det doftar tradition! Och vi tror att du får tid
över till just allt det njutbara i traditionerna, utan allt det tidskrävande
förarbetet. För till skillnad från på mormorsmors tid, så har du kanske
inget hembiträde, men troligen både närbutik och varmluftsugn i ett
hus som förenar det bästa av det gamla och nya.

Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.

9

Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.

HÄSTHAGA
10

Ett spännande hus.Arvet från tider som gått finns där
i form av detaljlösningar i fasaden, takfoten och snickerierna, men helhetsintrycket är förvånansvärt
modernt. Vilken entré! Annorlunda och storslagen
men ändå formstrikt. De pelarlika glaspartierna vid
sidorna ger en fantastisk effekt när man kommer in i
den ljusa hallen med 2.70 i takhöjd. Ljuset formligen
flödar in och igenom huset.Att takhöjden är 2,70 m i
nästan hela bottenvåningen bidrar förstås också till
husets rymliga och ljusa karaktär, liksom de stora fönsterpartierna. Det är ett hus som ger intryck. Och det
finns en del originella lösningar värda att dröja vid.
Den inglasade verandan med balkong ovanför t.ex.,
som också angränsar till uteplatsen. En slags tvåvåningsbalkong som sticker ut och både ger unik karak-

11

tär åt huset och vindskydd till uteplatsen. På nedervåningen är man garanterad att kunna avnjuta frukost
året runt, oavsett väder.Trappbastun är en annan kreativ detalj, där lavarna följer trappans fall. De många
höga fönstren, som går ända ner till marken i bottenplanet, förändrar husets från det gamla traditionella
till något nytt. Ett luciatåg skulle kunna rida rakt
genom huset, alla in och utgångar är så rejält tilltagna.
Gränsen mellan inne och ute suddas nästan ut.
Samspelet mellan det gediget byggda och det funktionella gör huset till ett fint exempel på hur ett hus
kan anpassas efter kundens krav och bli något helt
nytt. Det är de bästa husen – de som ger utrymme för
alla sorters idéer och lösningar.

D E TA L J E R

Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.
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METRO
14

tt annorlunda, modernt souterränghus ritat av
göteborgsarkitekten Lasse Wimnell. Hela huset
andas 2000-tal. Funkisbegreppet har drivits
vidare till ett aktuellt uttryck med stram lekfullhet och en originell färgsättning som man
helt enkelt blir glad av. Det strikta, minimalistiska i funkisbegreppet har mjukats upp.
Souterränglösningen lutar på tvären istället för
längs med tomten vilket ger en helt ny, ovanligt spännande arkitektur. Känner du att det
finns något amerkanskt eller anglosaxiskt i stilen som skapas av den liggande vita panelen.
Något som har med hav, sol och vind att göra.
Huset skulle kunna ligga i en internationell
metropols finare förstad. Eller på en hög klipppa ovanför en sjudande kuststad, där husets
varma färg får glöda ikapp med soluppgången.
Kanske ett hus för den moderna tidens upptäcksresande. För globetrottern som gillar
internationella influenser och törs gå lite före,
prova nya smaker, vara synlig. Ett karismatiskt
hus! Den öppna planlösningen knyter just i
det här huset ihop halva överplanet till ett
enda stort sällskapsutrymme. Kök, matplats
och sällskapsrum glider ihop. De generösa,

men enkla fönstren gör att huset känns mycket
större än det det egentligen är. Bottenplanet integrerar förråd och garage. Förvaring behöver aldrig
bli synlig. Man kan leva med det lugna minimalistiska om man vill, i det övre boendeplanet. Eller
ha tillräckligt med plats för sina samlingar från världens alla fysiska och mentala hörn. För trots att

huset tar lite plats på en sluttande tomt, är det på
samma vis som en båt, överraskande innehållsrikt.
På ytterligare ett sätt överraskar det här huset.
Materialvalen med sina fasadskivor, takplåten med
sitt lätta uttryck, stenläggningen närmast husfoten
och smidesräckena, ger ett hus som har ett behagligt
lågt underhållsbehov. Upptäcksresorna kan fortsätta.
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JERNVIKEN
I

ett klassiskt kustlandskap är vinden alltid närvarande. Enplanshuset är ett enkelt sätt att
krypa nära marken, att stå stadigt och fånga stillheten. U-formen är beprövad i alla landskap där vinden trivs. Jernviken har just den formen. Det är en enkel, modern länga med
två flyglar och gott om plats. Förberett för garage i ena flygeln och kontor i den andra.
Planlösningen har behagliga avgränsningar i rummet mellan det avskiljda och det gemensamma. U-formen ger också möjlighet till rikliga, spännade ljusinsläpp. Den vindskyddade
innergården är en särskild bonus. Just här finns ett däck med skuggparti under segeldukstak, en inglasad vinterträdgård och ett stort blickfång i stora rummets glasparti som öppnar upp och låter luft och ljus göra insidan av huset levande. Med liggande panel, färgsättning och fönsterval betonas kustkaraktären på huset. Kanske hade du, om det hade varit
ditt hus, valt att integrera ett inglasat växthus här, eller gjort annorlunda fasadval, som
hade gett huset en helt annan karaktär. Kanske hade du velat ha köket annorlunda.
Självklart hade du fått vårt professionella stöd att förverkliga dina egna lösningar.

Avvikelser mellan planer
och bilder kan förekomma.
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V

ackra Hunnebo. En traditionsbärare med arv från gamla kust och fiskesamhällen i våra
svenska västkustlandskap, som Smögen, Gullholmen eller Lysekil... Ett klassiskt kusthus
med förhöjt väggliv i plan två.Typiska detaljer är de lågt sittande fönstren på långsidorna, den stående panelen målad med ljus skimrande linoljefärg. Korset i nocken, som
återkommer i detaljer på kortsidans balkong, är en gammal symbol som finns dokumenterad ända tillbaka till vikingatiden. Den är vanligt förekommande på västkusten
och långt upp i Norge, men även på många andra ställen i Sverige. Kan korset ha varit
ett skydd mot onda andar, en försäkring om god tur, eller bara en vacker dekoration?
Vem vet!
Det harmoniskt placerade fönstren och husets enkla symmetri förstärks av den vackra
spröjsade glasverandan. Huset får en mittpunkt, en självklar början. Man kan förstå att
det genom tiderna har visat sig praktiskt med en inbyggd entré. Inte minst på kusten
där regn och rusk är en naturlig del av livet. Det är väl det som är så fantastiskt med
våra gamla svenska trähus, hur praktiskt eftertänksamhet aldrig har fått ge vika för det
vackra. Förr var det så självklart.Att det vackra och välgjorda var en självklar del av
arbetet. Man kan någonstans ana hur någon har lagt ner sin själ och hjärta i det byggda.
Det är det som ger karaktär och lust åt ett hus. Det är också vad vi önskar från våra
kunder. Engagemang, krav, eftertanke. Kan du i fantasin ställa dig på plan två i huset
Hunnebo och berätta för oss hur det känns med sluttande snedtak i sovrummen, om
du vill lägga till ett takfönster ut mot stjärnorna eller byta ut ett sovrum mot en ljus
ateljé med panoramautsikt ner mot havet. Då, om du har höga krav och en känsla för
vad du vill, då är du den bästa kund vi kan önska oss.
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Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.

HUNNEBO

19

D

et pampiga trähuset tar plats där det står. Det är ett stolt, anrikt hus som har
rätt att synas. Som en direktör bakom ett skrivbord, eller en bankman vid en
fin middag, eller en mäktig kvinna mitt i karriären. Karisman är uppenbar.
Här finns den stora boytan med plats för alla bekvämligheter. Öppen rymd
leder från entrén rakt in i husets hjärta, kök, vardagsrum och matrum.
Representativt, men varmt och hjärtligt. Det är det raka handslagets hus. Ett
hus där djupa diskussioner, rungande skratt, barnskrik, bulldoft och lugna
braskvällar får lika mycket rum. Praktiska utrymmen som grovkök, tvätt
m.m. är diskret insmugna där de inte stör helheten. Huset fortsätter helt
naturligt i en övergång mellan yttre och inre rum i flera plan med inglasad
veranda och kopplade utedäck. Huset känns därför ännu större och luftigare än sina redan rymliga kvadrat. Just i det här huset finns en sinnrik badrumslösning med genomgång från sovrum, bastu och rymlig klädkammare.
Det gammaldags trähuset har fått en modern touche och ändå bibehållit
sina bästa sidor. Det vill nog gärna ha en vacker tomt, huset. En tomt med
samma anda som det själv besitter. Och en driftig ägare full av entusiasm
och livslust med många järn i elden, många vänner och stor familj...

Avvikelser mellan planer och
bilder kan förekomma.
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GROSSHANDLARVILLAN
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OXELÖ

Avvikelser mellan planer och
bilder kan förekomma.
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E

n järnvitriolfärgad rak och reslig
huskropp tränger upp ur marken som
om den vore en del av kustlinjen. Här
har arkitekt och kunnig kund jobbat
fritt tillsammans och skapat ett skrädddarsytt specialhus. Det modernistiska
formspråket talar lågmält men tydligt.
Små fina detaljlösningar som murstocksfönster in till köket och en unik
rund trappa mitt i huset drar blickarna
till sig. Naturen är förstås den största
arkitekten och inget tillfälle att fånga
det yttre panoramat har förbisetts.
Runda fönster blir som levande tavlor.
Stora fönsterpartier släpper in grönska
och luft i varenda vrå. Ljusa golv i hård,
oljad ask kommer att vara lika vackra
och lika sköna mot fötterna om femtio
år. Huset i sig märks annars inte så
mycket. Det är människorna, möblerna
och naturen som talar här. Och framförallt de originella idéerna, lusten att
skapa något eget. Lösningarna som inte
följer 60x60 reglarnas begränsningar.
Som kunden själv uttrycker det; huset
har växt fram medan bygget har pågått.
Inredningsdetaljer som vi från början
planerade, visade sig kännas annorlunda
när processen fortskred. Det har kanske
inte varit det mest praktiska sättet att
jobba på, men vi har under arbetets
gång kunnat ta vara på goda infall.
Ibland från hantverkarna, ibland från
vår egen känsla, eller från arkitektens
sida. Mycket eftertanke har lagts ner på
tomten och husets placering. Liksom på
den invändiga lösningen av trappan och
massor av andra detaljer.Vi valde t.ex.
att signalera “badrumsdörr” med ett
runt båtfönster. Ungdomarna kommer
inrusande, greppar handdukar och är
borta igen.Vi går sakta efter ner mot
bryggan, där kaffet och glassen väntar.
Vinden fläktar bort myggen och det är
en sådan där härligt ljummen sommareftermiddag då man verkligen uppskatttar att ha eget hus!
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NÅGRA
EXTERIÖRER

M

itt ute i den svenska granskogen står en
nästan overklig uppenbarelse. En grupp
lite futuristiska hus, med rena linjer som
diskret smälter in i miljön, fast på ett helt
annat sätt än en faluröd liten stuga. Ett
ovanligt, sparsmakat bostadsområde
med en och flerfamiljshus och massor av
luft emellan. Just Helle är ett litet härligt
enplanshus med både diskreta linjer och
samtidigt
uppstudsigt
som
ett
utropstecken. Det enda röda är dörren,
men den lyser som en skrattande stoppsignal. Gå inte längre. Kliv in här. Strikt,
tydligt och ändå sprudlande glatt. Är det
framtidens torp? Är det den sortens hus
som man om fyra generationer kommer
att tänka på i samma stund som någon
säger mormor och morfar? Arkitekten
Peder Kai-Larsen har tänkt modernt. Det
mötande pulpettaken ger en sydlänsk
prägel på husen och har många fördelar.
Konstruktionen är stabil, ger intressanta
variationer i takhöjden och möjliggör
stora öppna planlösningar. Den öppna
takfoten längs med långsidan ger huset
ett lätt luftigt intryck. Huset känns lite
sydeuropeiskt. När man kommer in i
Helle kommer nästa aha-upplevelse. Är
jag inne, eller är jag ute? Huset är som ett
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HELLE

enda stort uterum. Stora släta glasytor, minst manshöga, släpper inte bara in ljuset,
de släpper in hela “John Bauerstämningen” rakt in i vardagsrummet. Rådjur och
älgar går förbi på sina regelbundna morgonpromenader. Ekorrar, småfåglar, igelkottar och andra av skogens innevånare kikar ofta nyfiket in. En levande skogstavla utanför varje fönster...inne i varje rum. Nästan som att bo ute i skogen. Sovrum
och badrum har fått lägre takhöjd. För att skapa lugn och spara värme. Det känns
trivsamt och tryggt att gå in i ett sovrum med lite lägre snedtak. Överallt lyser det
gedigna hantverket i alla detaljer. Fasta hyllor i massiv ek i badrummet. Vackra
bänkskivor i köket och lena, bredplankiga trägolv. Små färgnyansskillnader mellan
rummen i den öppna lösningen ger en finstilt, behaglig rumsindelning, trots det
öppna. Arkitektens annorlunda fomspråk samverkar perfekt med KarlsonHus
typiska kräsenhet när det gäller materialval och gedigna bygglösningar. Ett sagolikt hus för den som vill bo ute och inne samtidigt.

Avvikelser mellan
planer och bilder
kan förekomma.
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N

är man färdas i svenska kustlandskap,
genom vackra fiskelägen och grupper
av hus som klänger upp längs med
klippor och branter, kan man inte bli
annat än imponerad av svensk byggtradition och hantverksskicklighet.
Aspö är skapat med rötter i den känslan. Ett enplanshus som ser ut att
kunna ha växt upp ur en kusthäll.
Järnvitriolfasaden byter skepnad med
årstidsväxlingarna. Skimrande silvrig i
sommarsolen, som en bit gråblank
drivved. Rogivande lugnt gråbrun mot
höstfärgernas glöd. Eller nästan svart
mot snö och is i vinterljus. Den
modernare svenska skärgårdsarkitekturen är tilltalande ren och enkel. Huset
i sig är som en stomme för husets
otroligt många ögon –d.v.s. alla fön-

ster. Intrycket inne i huset blir öppenhet, ljus, utsikt åt alla håll.Varje glasparti blir en ständigt växlande tavla ut
mot naturen. Stora däck ger en naturlig fortsättning ut i till frukost i sommarsolen eller grillafton i glada vänners
lag. Allrummet (sällskapsrummet)
ligger som en centralpunkt i huset
med sin luftiga utblick ned mot havet,
Ryggåstaket ger skön rymd och svalare inomhusklimat när sommarsolen
steker. Ett tidlöst hus för den lilla
familjen som finner enkelheten i
husets själ tilltalande.Vad vi på
KarlsonHus hela tiden är nyfikna på
och öppna för, är vad just Du kommer
att tillföra och förändra i det hus du
fastnar för. Det är vår utmaning och
glädje.Vi värnar om själen i varje hus.

ASPÖ

Avvikelser mellan planer
och bilder kan förekomma.
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SVEA

30

S

vea är eftertankens hus. En ganska stor, modern 1,5 plans
villa med spännande vinklar, h-format, med korsande sadeltak i flera plan och vackra vindskupor. Samtidigt ger fasadens linjer ett enkelt och rent uttryck och lite stadskaraktär.
Man har på ett finurligt sätt utnyttjat en tomt som sluttar
från gatan. Garaget är inbyggt i bottenplanet. Husets färgsättning och fönster lyfter det enkla till något extra. Hela huset
känns genomtänkt, modernt och harmoniskt men också
charmigt och personligt, utan att bli pompöst. Det här är
inget dussinhus. Det blir extra tydligt när man kommer in.
Visserligen är KarlsonHusen alltid kundanpassade, men ta en
särskild titt på den här planlösningen, det förtjänar den.
Någon både kreativ och praktiskt lagd person har satt sin
prägel här. En väl tilltagen entré känns varm och välkomnande och många får plats att komma in samtidigt. Precis
innanför entrén finns ett rejält utrymme för klädvård och en
härligt ljus klädkammare, med plats för alla årets ytterkläder.
Den spännande, omväxlande husformen ger roliga takvinklar och mycket ljus där man minst anar. Kök, matplats
sällskapsrum och bibliotek ligger i fil och skapar ett luftigt
och storslaget utrymme för umgänge. Öppningsbara glaspartier låter dessutom den ytan fortsätta ut på ett stort utedäck
och vidare ut i trädgården. I en hörna i bottenplanet har
man skapat en sammanhängande del med bad, gästrum och
arbetsrum.Vilket låter familjen ha gäster på besök, utan att
den privatare delen, på plan två, behöver bli invaderad.
Under trappan, mitt emot badrummet, har utrymmet utnyttjats till en liten klädkammare där det säkert finns ett fint
insmuget linne och handukskåp. Nära tillhands när gäster
dyker upp. Kommer man upp en trappa har varje sovrum
mysiga tak- och rumsvinklar och egen klädkammare. Ett allrum med härlig takhöjd, fransk balkong och dusch med
snedtak i bastun... inte så dumt att ha utanför sovrummen!
Kanske är det att man kommit ihåg förråd överallt som gör
att huset känns så praktiskt, närhet till det man behöver skapas, utan att det behöver ligga framme. Kanske är det de kreativa sättet att jobba även med det moderna i vinklar och
vrår. Det genomtänkta utstrålar livsglädje och värme. Huset
har en fantastisk potential och kan med andra fasadval eller
annorlunda fönsterval, passas in i nästan vilken kust-, skogs-,
eller villastadsmiljö som helst.

Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.
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QUADRA

32

G

illar du funkis? Det rena, enkla och
avskalade, som är så vackert när det är
som bäst. I huset Quadra har funkisinspiration gett den gamla klassiska, kvadratiska grundformen ett helt nytt,
spännande uttryck. På samma sätt som
man ska ha respekt för det gamla i rätt
sammanhang, är det härligt att låta det
moderna uttrycken komma till tals.
Huset får trots sin trygga massiva stabilitet, en lätthet, med sin skimrande ljusa,
kalkputsade fasad och sitt smäckra plåtttak. Fönstrenas enkelhet, avskalade från
detaljer, ger ett korrekt, stramt intryck,
som mjukas upp och poängteras av en
soligt gul entré. Nederplanslösningen
ger en hissnande rymd när vardagsrum
och kök kopplas ihop till ett och smäckra fönsterpartier leder blicken vidare ut
i grönskan. Trappan mellan bottenplan
och övervåning blir nästan svävande
abstrakt med det höga fönstret i bakgrunden. Det stabila och det lätta, hela
tiden i en harmonisk växelverkan. Ett
lugn skapas som synliggör människorna
och det levande, rörliga. Huset blir med
sin stillhet en enkel bakgrund till det
som egentligen är viktigt. Det som händer förstoras. Ingenting försvinner
bland otaliga detaljer. Som att lyssna på
musik eller föra samtal i mörker. Bara
det som hörs framträder. En formens
minimalism som inbjuder till fokus på
det viktiga.

Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.
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ANNIE
S

haker blev i Sverige under en period
på 60-talet synonymt med en minimalistisk amerikansk inredningsstil. De
flesta var ovetande om dess rötter i en
filosofisk rörelse som kom från
England till USA i slutet av 1700-talet
för att fritt få utöva sina åsikter. Med
sin ledare Ann Lee i täten verkade
man bland annat för kollektivt ägande,
jämlikhet mellan män och kvinnor,
hårt arbete och pacifism. Det enkla,
funktionella prisades, liksom bruksföremål tillverkade av naturens egna
material. Många föremål från den här
perioden har en säreget modern stil,
en rå elegans. Hus- och boendeidealen
var lika enkelt avskalade, fast på ett
rustikt och smakfullt sätt.Annie är ett
tvåplanshus inspirerat av samma känsla. Huset visar också släktskap med
den amerikanska New Hampshire stilen. Symmetri, stora glasytor, liggande
panel. Det saknas bara en kvinna
klädd i enkel blå bomullsklänning
med en korg fulla av nyskördade grönsaker för att man ska bli förflyttad rakt
in i nybyggarromantiken.
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Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.
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EKOMER
Ekologiska hus, finns det? Att bygga och bo i ett KarlsonHus
är alltid livskvalitet. EKOMER är ännu mer. Det är ett program med tillval vi erbjuder dig som är extra kräsen och
mån om både miljö, ekonomi och kvalitetskänsla.Vi kallar
det KarlsonHus EKOMER!
DET GODA HUSET
Vi har en idé om hur ett hus ska vara. En del har väl bara
kallat det för ren småländsk tjurighet från vår sida. Sunda
material från grund till takås är viktigare för oss än produktionsoptimering. Solida konstruktioner och solida trägolv är
vår melodi. Och Cellulosa i väggarna, den människo- och
miljövänligaste isolering vi lyckats hitta. Ett oskadligt kretsloppsmaterial som inte avger några giftiga gaser. Inga
material som riskerar hälsan. För oss är det självklarheter.
Den tjurigheten resulterade i att vi blev den förste svenske
hustillverkare som ISO 14001-certifierades för vår miljömedvetna tillverknings skull. Det gäller för alla KarlsonHus.
ETT STEG LÄNGRE
Vi har ändå sett det som en utmaning att hela tiden utveckla
den ekologiska tanken ytterligare. Du som väljer KarlsonHus
kan alltså gå ett steg längre i att optimera dina krav på sunt
boende. Då väljer du ett ”tillvalspaket” som vi kallar
KarlsonHus EKOMER!
KARLSONHUS EKOMER!
Tillvalspaketet innebär ett optimalt tillvaratagande av de
ekologiska möjligheterna i konstruktion, material och
teknik. Här kommer det bästa: När du bygger ett hus så sunt
och bra isolerat, kan verkningsgraden optimeras i uppvärmning och ventilation. Det går tack vare en särskild lösning
för värmeåtervinning och luftrening med styrd till och frånluft. I praktiken betyder det lägre uppvärmningskostnader!
LÖNSAMMASTE DRIFTSEKONOMIN
Att bygga KarlsonHus EKOMER är att ta ut max av de mervärden KarlsonHus kan erbjuda. Det motiverar mer än väl en
skälig merkostnad, förstås. I gengäld får du ett ekologiskt hus
som kommer att vara härligt hälsosamt att bo i och som
dessutom har den lönsammaste driftsekonomin.
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H

uset känns gammaldags lantligt trivsamt. Men så är det också en riktig traditionsbärare. Vindsgavelfönstren såg ut så här redan på 1800-talet i vårt
land. Kommer man sedan in i hallen så känner man vingslagen från sekelskiftets trähusarkitektur. Mälhamra skulle kunna ha stått här i över 100 år.
Det vibrerar av ljus och materialkänsla. En luftig välkomnande inblick vid
entrén ger överraskningar när man kommer in i huset. I groventrén har
leriga stövlar, fiskedon och trädgårdskläder gott om plats. Köket och
andra viktiga utrymmen känns behagligt avgränsade trots öppenheten. På
plan två känns det som familjens privata del är luftig, ljus och välkomnande. Utsikten genom de vackert spröjsade fönstren tävlar om uppmärksamheten med känslan av den luftiga takhöjden. Ett hus för en växande familj med lust för umgänge. Sovrum med snedtak, tryggt och trivsamt för små och stora. Här bor idag en ung familj.Andra barnet har just
anlänt och det doftar nybakat i köket. Gästerna kommer snart. – Vi har
aldrig haft så mycket gäster som sedan vi flyttade in här. Det kanske är
atmosfären som lockar, skrattar frun i huset. Utanför smattrar sommarregnet mot rutorna och man anar växthusets grönska utanför, barnens
leksaker och en del pågående projekt. Köket är öppet mot allrummet där
ena dottern leker. Det är härligt att samtidigt kunna ha uppsikt över barnen och det som produceras i kökets regioner tycker pappa, som vant
håller en liten på armen samtidigt som han parerar storasysters
klätterövningar på sitt ben och tar fram mjölken ur kylen. –Vi hade nog
en ganska fast övertygelse om hur vi ville ha det.
En öppen planlösning och ett stort hus med gammaldags charm och
känsla passade oss. Samtidigt har vi lagt till eller ändrat när lösningarna
rent praktiskt inte passade oss. Det var skönt med KarlsonHus, att vi
kunde vara med och påverka.

38

MÄLHAMRA

Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.
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CAROLINA
L

iggande panel i lärkträ ger det moderna husets strama linjer en
honungsgul värme och mjukhet.Att bygga båtar i lärk är en
gammal tradition, så idén att ha lärk i fasadvirket innebär förstås
att detta är ett hus med tilltalande lågt underhållsbehov.
Carolina är en souterrängvilla i tre plan som sticker ut, som
syns. För den som söker det enkla i linjer och formspråk och
samtidigt vill ha många funktioner under samma tak. Just det
här huset har en kontorsdel och en privatdel. Det kunde lika
gärna varit en uthyrningsdel eller en del för ungdomsboende. På
en sluttande tomt finns härliga möjligheter att komplettera med
uterum eller däck i flera plan. Betänk möjligheten att få väva
ihop inne och ute lika stramt som i en japansk trädgård.Att låta
husets strama övergå i en växelverkan med sten, grus, vattenspeglar och grönska. Det som slår en när man kommer in i huset är
det överallt närvarande skimrande ljuset och dess spel mellan vinklar och vrår. En luftig
trappa har blivit som ett svävande smycke mitt inne i huset. Utan underbyggda förråd eller
andra lösningar som begränsar rymden. Luft och ljus får råda ostört. Ett hus man får plats i
och blir glad av. Ett hus som tål vilda småttingar, stora representationsmiddagar lika lätt
som horder av ungdomar. Med många avskiljda delar som gör att olika saker kan pågå på
olika ställen utan att det ena stör det andra. Förvaringsutrymmena är insmugna där de inte
märks. Små detaljer, tvättnedkast, fallande takhöjd i köket, sekundära ljusinsläpp på klyftiga
ställen gör att huset känns funktionellt, nytänkt och levande vackert. De gedigna trägolven
känns mjuka under fötterna. Detaljerna i inredningen bär givetvis KarlsonHus genuina prägel från husfot till nock.
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Avvikelser mellan planer och
bilder kan förekomma.
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S

olen går ner en sensommarkväll på västkusten. I det guldmättade släpljuset skimrar husen på de branta bergssidorna som insidan av ett snäckskal. Saltdoften
mättar den fuktiga luften och måsarna har inte tystnat än. Du är på kvällspromenad och semester, ser det vackra huset närmast dig och skänker en god tanke till
den som byggde det. För visst är det så. Det vackra får oss att må bra.Vi kanske
inte alltid vet vad det är, men vi vet när det känns rätt. De allra flesta av oss har
blick för det vackra. Katrine är ett av de hus man inte gärna går förbi utan att
stanna till och beundra. En snövit skapelse i trä, med varmrött tegeltak. Den stående och liggande panelen är enastående vacker i alla dagrar, liksom de gammaldags tilltalande fönsterspröjsningarna. Man känner känslan av det äkta. En
levande träfasad som nästan doftar linolja. Rent konkret är Katrine ett 1 1/2
planshus med höjt väggliv och klassiskt sadeltak. Fasadpanellösningen är mönsterskyddad i EU (liksom alla våra fasadetaljer). Skulle du vilja bo här? Hur skulle
du ha ändrat planlösningen inne i huset? Hade du valt att ha ett stort köksskafferi, eller att göra mini-spa, bastu och ölveranda med utgång mot trädgårdens
vintersnö.
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K AT R I N E
Hade du velat ha ett bibliotek med inbyggda hyllor, eller ett ljudrum på övervåningen för optimalt utbyte av din gamla vinylsamling? Eller hade du gjort en kombinerad fönster, vitrinlösning på överplanet för att både få in ljuset och exponera din
unika samling av gamla spetsglas... När vi kombinerar det riktigt byggda huset,
hantverket och arkitektens förmåga, med dina önskemål och drömmar, då skapar vi
ett hus med själ.
Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.
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VILLA GRANDE
44

“God arkitektur ska man låta sig inspireras av. Oavsett vilken tidsålder det kommer ifrån.”
arkitekt Pian Klinth

OM VILLA GRANDE
Arkitekten Pian Klinth har ritat ett hus
som lika gärna skulle ha kunnat vara skapat under antiken, eller av en italiensk
Medici på 1500-talet. Ett klassiskt hus
som hon själv kallar det. Fasaden får
vacker proportion i två plan och med
höjd- och strukturvariationer i putslivet.
Huset står med sin klassiska korsplan
och sitt flackt valmade tak stadigt på jorden. Entrén, med runda stolpar, och runt
fönster ovanför, utgör ett pampigt blickfång. När man väl kommer in är entrén
uppdelad i två “rum”. En farstu, där gruset stannar och en ljus, välkomnande
trapphall.
MÄRKVÄRDIGT FLEXIBELT
Är det en liten, men magnifik stadsvilla...
eller ett större klassiskt inspirerat paradhus på en gammaldags, högt belägen
naturtomt? Villa Grande är ett märkvärdigt flexibelt hus. Lätt att bygga ut från
sin kvadratiska basform med burspråk,
verandor och vinklar. Lätt att variera stil
på. Med putsad fasad som här, pratar
huset storstadskänsla. Det hade blivit
ännu tydligare om huset fått plåttak.
Med träfasad får huset förstås ett helt
annat språk.Trädetaljer och snickarglädje förändrar och det är en spännande förvandling. Huset ska naturligtvis också
anpassas efter tomten, med utsikter,
utblickar, mått... Små justeringar ger
stora skillnader. Om basytan är 9x9
meter, eller 10x10 meter... Om tomten
är plan, eller sluttande... Pian Klint är en
arkitekt som gillar KarlsonHus tanke om
själfulla hus. Hon brinner för riktigt bra
material, vackra detaljer och helhetens
harmoni. Just den här sortens klassiska
hus saknas idag, tycker hon, och det är
spännande med ett hus där kunden egna
idéer får plats. För varje kund blir det ett
nytt Villa Grande. Huset utvecklas och
förädlas med tiden.
VÄRDE I AVGRÄNSNING
Takfotens utformning, där vägg möter

tak, är en av Pians hjärtefrågor. Liksom
riktiga fönster med kittad spröjs. - Det är
de där små, ibland tidskrävande detaljerna, som gör hela skillnaden och som
gör att denna typ av hus åldras vackert.
Sedan måste var och en känna efter i
hjärtat och plånboken vad som är viktigt. Alla kanske inte är engagerade i
hantverkets minsta beståndsdelar, påpekar Pian. Men man är en viss typ av person och väljer därmed en viss typ av
hus. De som fastnar för Villa Grande bryr
sig ofta, har känsla för detaljer och
intresse för det genuina! Då är det inspirerande att hitta en optimal lösning
utifrån kundens önskemål. Det finns
många som inte ens vet vad som är möjligt att skapa till rimliga kostnader.
Moderna lösningar är väldigt öppna. I
Villa Grande är det lite annorlunda, där
ligger eldstaden på traditionellt vis som

ett hjärta mitt i huset och rummen är väl
avgränsade. Sällskapsytor finns nere, det
privata uppe.
- Jag gillar avgränsade rum som man kan
öppna upp när man vill. Gärna med
skjutdörrar. Skönt med stora öppningar
emellan. Men att det stängda ska också
kunna vara ett val.

trots att planlösningen är avgränsad.
Enkla former är basen, inget är tillkrånglat för att det är kul, modernt och häftigt.
Pian tycker också att det är värt att satsa
extra på de detaljer som är närmast ögat
och handen, till exempel riktigt vackra
entrépardörrar. Hennes tips: “Ska man
spara på något, gör det på det som är så
långt ifrån ögat som möjligt.” Fasta detaljer inne i ett hus ska fullföljas. Rejäla
foder runt fönster och dörrar hör till,
profilerade, bredare. De skapar en genuin
känsla. Fasta snickerier är trivsamma, som
till exempel inbyggda bokhyllor och
klädkammare istället för stolpiga garderober. Ventilerat kallskafferi i köket är
praktiskt. Rotsaker och sylt håller och
man har plats att gå in. Det är också viktigt att det är nära mellan ute och inne,
helst i flera steg och att det är lätt att röra
sig däremellan. Exempelvis från kök och
vardagsrum till en terrass. Gammaldags
rundgång inne skapar rymd i huset. - Det
är tråkigt med återvändsgränder i det
planet där man umgås, tycker Pian.
SKÖN MILJÖ ÄR FRISKVÅRD
Miljön runt om oss påverkar oss mer än
vi förstår. Det är ett hett ämne inom
dagens forskning, för arkitekter, de som
jobbar med hälsa och arbetsmiljö och
många andra. Forskarna vet idag att en
vacker miljö gör oss till bättre, friskare
människor. En ful miljö kan göra oss arga,
sjuka eller trötta. Villa Grande representerar tidlös stil, som en motvikt till arkitektoniska modenycker, tycker Pian. Ett
hus för den klassiska smakens vänner.

RUNDGÅNG GER RYMD
Genomsikter och utblickar är viktiga för
Pian, det märks när man vandrar genom
Villa Grande. Luft och ljus saknas aldrig.
Det finns i överflöd i överblicken från
entrén ut genom ett fönster. Eller genom
de öppna diagonalerna som ger luftighet
Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.
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G U L LV I VA N
I

bland är det det allra enklaste som är det vackraste.
Gullvivan är ingen ”exklusiv blomma”, utan en enkel men
vacker växt som lyser upp där den står. Precis som vårt
hus. Ett praktiskt planerat, enkelt enplanshus som passar
lika bra i det moderna villakvarteret som på den stora tomten på landet. Ändå har huset allt det som är typiskt för
KarlsonHusen. Den arkitektritade planlösningen, de genuina, välarbetade detaljerna, de goda materialvalen. Du lägger
själv till det lilla extra om du vill. Färgval, kompletteringar,
planändringar. I slutänden är det ju ett hus som ska passa
just dig.
Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.
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R Ä T TA R E G Å R D E N
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F

ör inte så länge sedan visste alla vem
rättaren var. Nu minns inte många att
han var förmannen i jordbruket på
större herrgårdar. Självklart skulle
det synas att han var den som styrde
och ställde, så rättargårdar var inte
ovanliga. Ofta var det en med dåtida
mått rejäl stuga, men inget herrgårdsöverdådigt.Vi på KarlsonHus har en
stor respekt för vår gamla svenska
hustradition. Därför har så många av
våra hus anor i den svenska historien. Samtidigt är målet att utveckla de
gamla byggnadssätten, inte att skapa
förenklade plagiat eller pastischer.
Rättaregården är ett exempel på ren,
svensk traditionell husbyggarglädje
och synar man huset i sömmarna
finner man detaljer med många år på
nacken. Det är ett nimmt hus i två
plan.Vi har velat bevara helheten,
inte plocka bort något i produktionsanpassningens namn. Det genuina
prioriteras före det krassa.Vi vänder
oss till dig som har krav på att få det
redigt, som det heter hos oss.
Rättargården representerar tradition.
Det känner man bara genom att titta
på bilderna. Samtidigt är huset lätt
att anpassa efter olika tomttyper. Det
passar lika bra i en solig skogsbacke,
som på en kusttomt. Ovanvåningen
ger ombonade sovrum med snedtak
och det oregelbundnas charmiga
trivsel. En klassisk inramning för
huset är en rejäl gårdsplan, där häst
och vagn fick plats att köra fram.
Kanske en doftande jasminbuske,
några äppelträd och enkla trädgårdsmöbler i skuggan på baksidan. Med
moderna tillägg i standard för kök,
tvätt och bad blir ytorna aldrig
opraktiska. Rättargården representerar ett boende som ger klang långt
ner i den svenska folksjälen.

Avvikelser mellan planer och
bilder kan förekomma.
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HERRGÅRDEN

Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.
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H

ar du någon gång drömt om ett eget
herresäte. Men har kanske inte möjlighet att sköta en 24-rummare och hundratals tunnland mark. Du är inte
ensam. Vi beslutade oss för att skapa
en modernare variant, mindre i formatet men med känslan och charmen
bibehållen. Herrgården blev resultatet.Takformen är en stor del av husets
karaktär, inspirerad av de gamla säteritaken (som ursprungligen var ett
sadeltak med ett lågt lodrätt mellanparti.) Dessa tak var karaktäristiska
för herrgårdsbyggnader under slutet
av 1600-talet och början av 1700-talet
och kallas ibland Karolinertak. Den
brutna formen och vindskuporna ger
fin rymd, känsla och vackert ljus även
på plan två. Entrén är som ett smycke
och hälsar verkligen alla besökare välkomna redan på utsidan.Växlingen
mellan runda och raka linjer i fönstervalen, liksom pelarna, ger en nästan
klassisk stil åt huset. Här behöver
ingen leta efter ingången. Balkongen
ovanför entrén ramar in och skyddar
naturligt både besökare och bagage
mot ruskväder. På insidan ger den
rymliga entrén plats åt alla som
kommer utan att det blir trångt.
Vackra burspråk i bottenplanets rum
ger mjukhet i linjerna, trivsel och ljus.
Och självklart finns här de traditionella, djupa fönsternischerna med
plats för massor av blommor. Att ha
fest i huset med födelsedagsbarnet
eller studenten på lövad balkong och
de hurrande på marken nedanför, ger
nästan en adlig inramning åt den som
ska firas. Herrgården är trots sitt pampiga intryck ett stort, men inget
gigantiskt hus. Det får plats på en normal villatomt och är tydligt modernt i
sitt uttryck. Ändå har du massor av
boyta att disponera efter dina behov.
Fasaden kan fås att smälta in i de
mest skiftande miljöer. Har du idéer
om tillbyggnader i form av garage,
trädgårdsförråd eller lusthus i samma
stil? Inga bekymmer!
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I

bland hittar man en tomt som ger nya
möjligheter. Här är enplanshuset som
passar perfekt i en slänt upp mot en
infart. Sjöbacka är ett modernt hus med
enkel, lågmäld utsida. Insidan är mjukare,
varmare, mer ombonad. Huset är byggt
med “ögonen” (ett vackert assymetriskt
fönsterparti) mot den vackra sjön där
huset ligger. Ryggåstaket i entrén och vardagsrummet ger en härlig känsla av rymd
redan när man kommer in i huset, utan
att intrycket bli för stort. Det ombonade
finns kvar, som en viktig del av husets
själ. Små fönster mot norr ger ett rofyllt,
dämpat lugn åt sovrummen. Huset ger ett
stort, kvadratiskt intryck i sin innerform
och är mycket luftigare och större inuti
än vad man kan ana från utsidan.
Rumsfördelningen som på planritningen
kan se enkel ut, är i själva verket grundad
på lång erfarenhet. Man rör sig intuitivt
mellan avskilda eller gemensamma zoner
i huset. Det gör att många personer får
plats, utan att det känns trångt. Det mest
fascinerande med modernt enkla hus, är
att med kreativa val av fasad, eller med
relativt små ändringar i planlösningen,
skapas hus med helt olika känsla och
karaktär. Utmaningen att anpassa ett hus
till omgivningens, är just ett av de mervärden som ingår i ett KarlsonHus, eftersom helhet och harmoni är förutsättningar för ett själfullt hus.

SJÖBACKA

Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.
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ASKELUND
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K

anske hade tant Gredelin ur Elsa
Beskovs saga kunnat bo i det här stiliga
huset. Och visst känns det stadsfint med
delar av taket i plåt. Det genomtänkta
Askelund smälter in i vilken äldre villastadsdel som helst. Man kan nästan höra
skratten och klirret av porslinet när stadens damer träffas för att dricka söndagskaffe i vackra Ostindiekoppar och
diskutera de senaste nyheterna. Där
inne, i det originella runda matsalstor-

net (som i ett litet lusthus integrerat i
huset) har damerna god utblick över
vad som händer utanför, utan att för
den skull synas själva. Några kanske
sitter i det öppna vardagsrummet på
bottenvåningen, där det öppna bjälklaget ger högt i tak åt alla diskussioner.
Några småttingar leker i lekrummet brevid. Damerna har full uppsikt. De som
vill ha lite ro, sitter i det ljusa allrummet
en trappa upp, som för tillfället tjänst-

Avvikelser mellan planer och
bilder kan förekomma.
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gör som bibliotek och musikrum.
Huset är lika funktionellt idag som då.
Familjen får plats. Gästerna får det
också. Gemensamma ytor är lika självklart placerade som de mer privata. Har
man barn vill man ha plats för samvaro
med andra som har barn. För av någon
underlig anledning blir det lugnare med
fler... Längst upp i sovrummet ligger en
liten och sover. Där är det rofyllt och
lugnt, trots att huset är fullt av folk.

G

laset kom ursprungligen till Sverige samtidigt med kristendomen.
Munkar kom hit och byggde sina kloster och kyrkor, och förde
med sig hantverkare och kunskapen om att producera vackra blyglasfönster. Glas som material blev överklassens kännetecken. I
Småland fick glaset ordentligt fäste först ett par hundra år senare,
när de gamla järnbruken lades ner. Gruvmalmen var orsaken. Den
ersatte den arbetskrävande sjömalmen och det småskaliga järnbruken förlorade sin betydelse. På de små järnbrukens grund växte
glasbruken fram. Än idag finner man många gamla vackra hus, bl.a.
i det småländska landskapet, där glasmästaren fyllt varenda möjlig
nisch med skimrande ljusinsläpp.Verandor, vindskupor, matrumspartier...T.o.m. gardinstängerna gjordes ibland av glas.
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G L A S M Ä S TA R E V I L L A N
Glasmästarevillan är skapad i åminnelse och inspiration av glasbrukspatronernas stolta arv och växte en gång fram i ett fruktbart samarbete med
en kreativ kund som precis som vi älskade glas och ljus. En gnutta herrgård och en nypa herresäte... Fast i lite mindre skala. Lite mer svenskt lågmält i falurött och vitt. Det brutna taket och den smäckra, korta takfoten,
fönster med rund båge, glasveranda med krysspröjs i överdelen... de små
välarbetade detaljerna som gör skillnaden, som ger känslan av det gedigna, äkta. Allt det som en kräsen huskännare letar efter. Är det något man
kan säga om huset i övrigt så är det just ljuset, rymden i samverkan med
det traditionella trähusets fantastiska charm. Murstocken är som ett varmt
hjärta mitt i huset. Utblickarna åt alla håll får huset att se ut som ett piggt
barn som vill se allt på en gång. Här vill man fira gammaldags släktjul,
med levande ljus som skimrar i alla glasfönster. Eller njuta myggbefriad
midsommarsill på den inglasade verandan. Den som har barn inser också
fördelarna. Man vill se sina pyren, kunna ha överblick inne men även
utanför huset. Fönstren och den luftiga planlösningen gör det naturligt
möjligt. Ett hus med värme, ljus och luft i sin själ.
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N YA H E R R E S Ä T E T
G

illar du det traditionella lika mycket som vi? Är det ett Herresäte som din själ skulle trivas
i? Ett av de “goda husen” som andas känsla och boglädje! Det är få förunnat att kunna
bygga lösvirkeshus på gammalt kulturvis, med handhuggna bjälkar, smidda spikar, vanade
brädor i bänkskivor eller handsinkade kökslådor. Inte heller säkert att du har tänkt dig att
bli storbonde mitt på landsbygden. Många äldre herresäten ligger ju mitt ute i ödsligheten,
är i tveksamt skick och har stora markarealer. Det blir inte mycket tid kvar att leva med
sina nära och kära, om man ska göra allt själv, eller på gammalt vis. Ska man infoga det
moderna i det gamla som redan byggts, är det oftast tidsmässigt och ekonomiskt omfatttande. Det gäller även allt dagligt arbete i ett gammaldags hus, från matlagning och uppvärmning till renovering. De flesta tycker nog gränsen går vid myseldning kalla vinterdagar,
eller tillfälliga insatser vid strömavbrott.Vi tror t.ex. inte att det är många som väljer att
värma huset med kakelugn och eldar morgon och kväll från höst till vår längre.Vi prioriterar annat.
Hur mycket tid vill du lägga på att bygga? Eller renovera? En fråga om prioritering. Om vi
bygger huset åt dig, då kan ditt vackra herresäte vara inflyttningsklart om ungefär ett år. På
en tomt du själv väljer läget på. Blir du betagen av den gammaldags charm som Nya
Herresätet utstrålar? Det stilfulla mansardtaket (för att inte tala om balkongen!) skänker
ögat något extra och dessutom ger det brutna takfallet välkommen extravolym på ovanvåningen. Ett, två eller tre sovrum? Arbetsrum? Gästrum? Hemmakontor? En vacker hall
innanför balkongens stora ljusinsläpp? Här finns det gamla gedigna kvar i alla hänseenden,
sida vid sida med stilfullt insmugen modern bekvämlighet. Och gott om utrymmen för just
dina idéer. Ingen dum lösning, eller hur!
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usthus. Smaka på ordet – lusthus – visst låter det
vackert! Hus med plats för lust, skapade med
lust. Originalhuset i serien ritades för en tomt i
Ronneby, för att smälta in i i samlingen grosshandlarvillor utmed havskanten. Inspirationen
från de klassiska grosshandlarvillorna är tydlig.
Rötterna finns i förra sekelskiftets arkitektur och
karaktär och husen är ett minne från en era i
svensk byggtradition när de allra vackraste svenska husen byggdes. En harmonisk helhet för ögat.
Brunnsortens välstånd och somriga människor
som rör sig med ett långsammare tempo skymtar
fram ur historien. Skagenmålarna målade världen
ljus. Bilarna vevades tålmodigt igång, liksom
grammofonerna. Bröd bakades med händer, hjärta
och muskler, inte av rostfria maskiner. Svartvita
foton togs på silvriga daguerrotypiplåtar under
svarta skynken. De första filmstjärnorna rörde sig
magiskt genom stumma biografer.
Upptäcktsresande hittade nya fantastiska resmål
och industrialiseringen hade bara börjat, nya uppfinningar såg dagens ljus. Det var en hoppfull tid.
Seklet hade skiftat, världen hade inte gått under.
Det var innan krigen. Livet var gott. Kanske speglade sig tidens hoppfullhet i arkitekturen.
Kanske är det därför som husen väcker sådan
lust och är mångas dröm om det egna boendet.
KarlsonHus lusthus är hus med tidstypiskt genuin
karaktär, men de har ändå alla moderniteter. Just
Lusthusen är KarlsonHus signum. Symbolen för
att vi brinner för att ta tillvara på den vackra,
svenska trähustraditionen som nådde sin kulmen
runt 1920. Det är ett vackert arv från en tid då
man hade mer tid. Det finns ett gammalt talessätt.“Ingen kan se att du gjort något snabbt, men
alla kan se att du har gjort det vackert”. Det
stämmer fortfarande!
Stora Lusthuset - Bergvik är det något mindre
huset i en serie med lusthus från KarlsonHus. Här
har huset fått en lite annorlunda prägel, mindre
kustlik, med tegeltak, faluröd träpanel och vita
knutar. Redan på utsidan anar man den generösa
takhöjden inne. Ögat glädjs åt alla vinklar och
prång, de vackra taksektionerna och snickarglädjen, som ger sådant liv åt huset och ändå harmoni. I Bergvik har vi öppnat upp bottenvåningens
planlösning för att skapa ett extra stort sällskaps-

STORA LUSTHUSET BERGVIK
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utrymme som varma sommardagar sträcker sig
ända ut på den intilliggande altanen. Ett mästerverk till trähus! Ett hus som värmer själen både på
de som vistas i huset och de som passerar förbi.
Blir du inte sugen på att vara med och utforma
ditt eget lusthus? Ett hus som du kommer att trivas i resten av ditt liv.
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STORA LUSTHUSET
UTTRINGE
E

n större variant av temat ”Lusthuset”. Men förstoringen är varsamt gjord. Här blir kopplingen till
sekelskiftets påkostade svenska högreståndshus helt uppenbar. Den ljusa, linoljemålade träfasaden
med sin hantverksmässiga variation mellan liggande och stående panel. Det skimrande ljusgröna
plåttaket. Uttringe är som klippt ur en 1900-tals brunnsmiljö i Medevi, Hjo eller Ronneby. Komplett
med uppglasad punschveranda på baksidan. Betrakta entréns krysspröjs, ett riktigt hantverk. Inget
annat kan ge rätta känslan. Utrymmena i huset är generösa nog att ta vara på de där riktigt vackra,
stora gamla paradmöblerna som får dagens standardhus att se förkrympta ut. Ett hem att fröjdas
över.Att leva och drömma i. Där både själ och hjärta får plats, liksom prylarna, barnen, hunden, kattten, syrummet, snickarboden, bokhyllorna, vedspisen, släkten, vännerna, tonårsinvasionerna och de
riktigt stora kalasen! Idag, imorgon och långt, långt in i framtiden.
Avvikelser mellan planer
och bilder kan förekomma.
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H

uset ser ut att alltid ha legat där.Vid sjökanten med den vidunderliga utsikten.
I själva verket är det inte ens fem år
gammalt. Familjen som bor här, valde att
bygga nytt på gammalt sätt. De valde ett
av våra vackraste Lusthus och de valde att
vara med oss i processen att skapa sitt
drömhem. I Florens, på medeltiden, ansåg
man att musiken var den högsta konstarten och att den lade en filosofisk grund
för den visuella konsten.Vacker arkitektur
betraktades som “stelnad” musik. En riktigt
duktig musiker blir ännu bättre av att
kunna sin historia. Den klassiska grunden
rymmer tvåtusen år av mänsklig erfarenhet om musikaliska harmonier.Att inte
vilja lära av de mästare som redan funnits
är övermod. Det gäller förstås i lika hög
grad om allt, även arkitektur och trähustraditioner.Vår kunniga arkitekt har
skrivit några av sina vackraste “symfonier”
för våra karlsonska Lusthus. Det enda som
vi väntat med är första stämman. Den vill
vi skriva ihop med dig.Vi väntar med
spänning.Vad får just ditt hus för själsklang?

STORA LUSTHUSET
TORSJÖ
Avvikelser mellan planer och bilder kan förekomma.
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ATT VÄRNA OM
SVENSKT BYGGNADSARV
– VÅR HJÄRTEFRÅGA!
Kan du gissa hur gamla husen på bilderna är? En
ledande fråga... de är inte äldre än tio år, något av dem.
Det allra intressantaste är att husen står på samma
plats där grunden har legat i nästan tvåhundra år. De
har samma stil eller har sett likadana ut. Tyvärr var
olyckan framme. Det gamla trähuset brann ner. Oftast
kommer försäkringsbolaget och tar över hela processsen och plötsligt står där ett modernt praktiskt hus,
byggt av moderna material och i bästa fall halvhjärtat
anpassat till miljön. Med argumentet att det inte är
kostnadsmässigt möjligt att lösa på något annat sätt.
Tillåt oss protestera!
Nu och då är det någon som har reagerat som vi.
Någon som velat ta tillvara på det gamla. De har fått
kontakt med oss och vi har återskapat originalhuset,
utifrån gamla ritningar, bilder och arkiv, på vårt eget
unika sätt. Kostnadseffektivt och inte alltid identiskt
med det gamla, om kunden inte har velat, men tidsenligt. Med kunskap och varsam hand. Med traditionella
metoder och kvalitetsmaterial som tillåter husen att
behålla den själ de hade innan. Planlösningen kan förändras om så önskas. Ofta har insidan fått ett modernare lyft. Standarden har höjts i våtrum och kök t.ex.
Men det brukar ingen bli ledsen för... Sitter du i
samma båt? Har du mist ett kärt hus, eller känner
någon som har gjort det.
Ring oss gärna!
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På den här sidan ser du alla fyra fasaderna på den
magnifika Kaptensvillan. Huset har en fantastisk
formglädje. Lika stilfullt på sjötomten eller i skogen
som vid kusten.

PÅ RITBORDET
Det mest spännande med KarlsonHusen
är det som ännu inte finns. Här presenterar vi ett antal idéer och visioner som
är så färska att de knappt lämnat ritbordet.
Mikael Anderson är chefsarkitekt på
KarlsonHus. Han träffar ständigt kreativa, kunniga människor som vill förverkliga sina husdrömmar. – Min roll är att
komplettera de 50-70% du och likasinnnade har tänkt ut med de sista procenten som gör huset möjligt att bygga.
Målet är ju inte att skapa “Mikaelhus”,
utan att förverkliga varje kunds idéer”,
poängterar han. Liksom att hela tiden
utveckla och skapa bättre hus. Hus för

vår tid som lyfter
blicken. Hela vår
produktion
är
uppbyggd för att
kunna skapa det
unika på ett rationellt sätt. Utan att
tappa de vackra
detaljerna eller kvaliteten i materialvalen.
Den största lockelsen är att rita huset
som har DET, ett hus med både speciell
funktion och känsla för den som ska bo
där. Oavsett om det är det traditionella
svenska husen som utgör idégrunden,
det funktionalistiska eller det riktigt futuristiska. Form och funktion måste komma
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ur din inre känsla. Vi lägger till arkitektens öga, anpassningen till tomten, material- och produktionskunskapen tillsammans med glöden för det vi gör.
Känslan som det färdiga huset ger sitter i
helheten. Vi har gjort liknelser mellan
våra hus och symfonier, god mat eller
konst. Tar man ut en ton, en ingrediens
eller en färg ur en tavla, så betyder den
inte mer än sin lilla del. Det är helheten
som är själen. Ta en eftertänksam titt på
våra senaste utkast. Är det något av dem
som får det att gnistra till i ditt hjärta? Säg
bara till så kanske du om något år kan
flyttta in i din vildaste fantasi.

Ekhaga
En riktig herrgårdsbyggnad i gammaldags format, komplett med stilrena flyglar.

Fokus
Funkisinspirerad enkelhet. Modernt pulpettak som ger extraordinära innertakslösningar.Vackert fönsterparti mot utblicken du vill se varje dag.

Udden
Modern rymlig tvåplans soutterängvilla. Lika vacker i
karg fjällnatur, som vid havet. Mycket utrymme på
liten yta.

Helgö
Modernt enplanshus med kreativa,
stora fönsterpartier. Härliga vinklar
ger liv åt fasaden. Originellt, enkelt.

Svanö
Kompakt herresäte med mycket inbjudande framsida. Huset med öppna ögon och massor av traditionell charm. Oväntat med rymd på plan två.
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Storsäter
En herrgårdsliknande grundinspiration har
byggts vidare till en modern storgård.Verandan
i plan två ger möjlighet att skapa egna ingångar
för ungdomar, gäster eller kontor. Stilfullt spröjsade fönstren ger varm gemytlig charm.

Solaris
Modern storvilla med funktionalistisk renhet och stil. Sköna
uterum och rejäl utblick ger närhet till sol och grönska.
Innertakslösningar med luft och rymd utöver det vanliga.

Lilla Säteriet
Karolinskt 1700-tal är inspirationen till denna
fantastiska moderna villa, komplett med säteritak, hög sockel, dubbeltrappa och perfekt
symmetri.

Villa Berg
Kombination av kontinental känsla och traditionell charm. Huset ger ett diskret
intryck från ingångssidan, men växer
imponerande med tomtens fall. Ett hus
som kommer till sin fulla rätt på den kuperade tomten.

Borgholm
Kustprägel och enkelhet kännetecknar det här
huset som trots sina traditionella charmiga
detaljer känns rent och stilfullt. Lika rätt i
stadsmiljö som på landet.
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’’Man fastnar alltid för det första intrycket;
det är så med människor, det är likadant med hus.
Ett hus ska vara inbjudande och atmosfärsskapande,
det ska rama in vardagen och skapa en stabil grund
i livet.Det ska vara en utgångspunkt för
familjen i flera generationer.’’
Mikael Andersson
Arkitekt, KarlsonHus

NÄRMASTE SÄLJKONTOR?
NÄRMASTE VISNINGSHUS?
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KarlsonHus har sitt huvudkontor i Klöverfors i Småland.
Dessutom säljkontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och på
flera andra platser i landet.
All information‚ adresser, telefon- och mobilnummer till våra
representanter hittar du på vår hemsida, www.karlsonhus.com
Där hittar du också hänvisningar till aktuella visningshus.
Givetvis kan du få samma besked genom att kontakta vårt
huvudkontor i Klöverfors, Åseda. Tel 0474-555 00.
Vilket sätt du väljer är du mycket välkommen.

