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Arkitektkommentaren
Daniel Monsén  //  Monsén Arkitekter

Nu går det snart inte längre att designa hus som är mer 
avskalade. Vi har skalat av allt på våra byggnader och miljöer, allt 
som ger karaktär och en kontext. Våra byggnader är nakna och 
liknar mer och mer rymdskepp från yttre rymden som har landat. 
Sneda vinklar och matematiska slumpmönster ska ersätta bra 
proportioner och konstnärliga detaljer. Varje byggnad ska vara 
en unik märkesbyggnad genom att vara så avskalad som möjligt. 
Ingen i byggherreledet är missnöjd – avskalade hus ger rationella 
och priseff ektiva projekt, och det fi nns till och med en liten klick 
brukare som gillar att bo i sockerbitar.

Förstå mig rätt nu. Det är viktigt med märkesbyggnader som 
sticker ut i ett stadsrum här och där, jag vill bara ifrågasätta ifall 
en vägg som sätts på sned i en ovanlig sned vinkel bara för att 
vara annorlunda och göra ett “statement” är bra arkitektur? Och 
varför inte skapa hus med storytelling och ornament som i tidigare 
arkitekturstilar? Är det inte dags att prova detta igen? Jag tror att 
många uppskattar ett stadsrum med upplevelser och storytelling.

Jag vill inte att människor ska leva i sterila kuber. De hus 
som byggs i dag är så fantasilösa att klockorna stannar. De ger 
kontextlösa miljöer som inte gör någon glad. Det behövs fantasi, 
något som sätter igång tankarna och associationerna när man rör 
sig i staden. Alla gillar ju en häftig inredning och skämtar om att 
vitt och avskalat är daterat, men det verkar som att vi är rädda för 
att frångå minimalismen på utsidan av huset.

Varje epok och arkitekurstil har ofta en värdering, ny teknik, 

3Dskrivaren ger möjlighet 
till ny modern arkitektur

 Arkitekten Daniel Monsén är trött på avska
lade exteriörer och vill skapa en ny arkitektur
stil med 3Dutskrivna ornament och storytel
ling – det första huset byggs nu i Uppsala.

ett mode eller idé bakom sig. Ta till exempel idéerna som gav oss 
 barocken eller uppfi nningen armerad betong som gav oss sky
skrapor. Nu har 3Dskrivaren gjort entré och vi bör använda den 
till att skapa en ny arkitektur med utsökta detaljer och konst som 
berikar husen vi ska bo och arbeta i.

Jag tycker vi borde gå så långt att vi tillsammans här och nu 
skapar en ny arkitekturstil som signalerar detta. En stil som tar de 
supermoderna högteknologiska hus vi har i dag och adderar story
telling med dekor och konstinslag på dem. På Monsén arkitekter 
kallar vi det Super Deco och vi tror det kommer ge oss stadsmil
jöer med kontext, förankring och själ igen. 

Det handlar absolut inte om någon återgång till det gamla 
utan om samtida ornament. Modern konst i 3D som det är upp 
till varje arkitekt att skapa och producera. Det handlar också om 
att berätta något verkligt om huset och inte bara förse det med ett 
slumpartat matematikgenererat mönster som är så vanligt i dag. Låt 
oss till exempel ta vara på den tidigare traditionen när fasaden be
rättade en historia, subtilt eller rakt på. Låt oss lägga lite eftertanke, 
koncept och några extra timmar bakom våra utsmyckningar igen.

Just nu håller faktiskt Sveriges första Super Decohus på att 
byggas, i Uppsala vid centralstationen – en plats som genomgått 
en enorm och delikat förvandling de senaste åren, som dessvärre 
fått kritik för dess nya avskalade miljö och livlöshet. I kontors
byggnaden kvarteret Eldaren ville vi ge platsen kontext och något 
att prata om igen. Vi ville ge platsen liv och rörelse igen, och 
vad skulle passa bättre än en hyllning till Eadweard Muybridges 
stillbildstudie av människan i rörelse? Genom att rita ett super
modernt hus med 3Dpyntade betongornament med hundratals 
människor i rörelse får huset en helt egen karaktär. Den avbildade 
mänskliga anatomin i ornamenten bryter även ner skalan på huset, 
då vi alltid kan förhålla oss till våra proportioner. Och extra roligt 

i detta är att vissa Uppsalabor har redan börjat prata 
om huset med gubbar på alltså redan innan det är 
byggt.  

Att utveckla och producera ornamen
ten har varit en resa i sig. Människor överlag 
är mycket positiva. Det fi nns en stark 
längtan efter något nytt och annor
lunda. Det ligger också i tiden att 
berätta historier och sätta egna avtryck. 
Samtidigt fi nns som sagt  ett motstånd 
i producentledet där man är rädd för 
ökade kostnader – och vi har fått 
erfara en ovilja hos vissa betong
leverantörer som anger fantasi
summor eller andra hinder 
för att ta fram ornament. 

Det var helt enkelt dags 
för arkitekten att kliva in i 
producentledet igen. 

Att själv skriva ut gjut
formar för dekor kostar en tiondel av 
original kostnaden hos en producent. 
Vi 3Dprintar själva på kontoret de tolv 
betonggjutningsformar som ska användas i 
Uppsalaprojektet.

Med teknik, kostnadsbilden och Super Deco klart för oss, ställer 
vi oss frågan i dag.

Kan det vara så att sneda hus i modern minimalism är den 
tråkigaste arkitekturstilen någonsin?

Är det inte dags för att ifrågasatta de hus vi bygger och sätta lite 
karaktär på våra hus igen med Super Deco?  
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TROR PÅ 3D. 
Daniel Monsén 

med en tidig 
 variant av 

3Dskrivare.

UPPSALA. Det första huset i Daniel Monséns Super Decostil byggs nu i Uppsala. Jernhusen äger kvarteret Eldaren, 
där Landstinget i Uppsala län ska flytta in nästa höst.
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