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Mötet
”  Jag hoppas att  

fler är trötta på  
avskalad arkitektur”
Daniel Monsén lanserar en ny arkitek-
turstil som ska återinföra historiebe-
rättandet i arkitekturen genom ma-
skinellt producerade ornament. Vem 
som helst kan skapa och dela med sig 
av datormodellerade dekorelement  
i Super decos anda.

 
Hur fick du den här idén?

– För tre år sedan började jag grubbla 
över arkitektrollen. Jag började fundera på 
varför jag drev kontor och vad jag ville som 
arkitekt. Jag gillar hus med karaktär, som 
berättar något om platsen eller förmedlar 
en känsla. Jag vill bli träffad av arkitek-
tur när jag rör mig i staden. Men dagens 
arkitektur har blivit så naken, allting ra-
tionaliseras bort av ekonomiska skäl. Jag 
kände att något var tvunget att hända. Jag 
vill att husen i staden ska berätta en his-
toria igen och idag finns det inte längre 
några ekonomiska eller tekniska hin-
der för att massproducera dekorele-
ment. Ny 3d-skrivarteknik och ”Do 
it yourself”-rörelsen är här för att 
stanna och den kokar av story-
telling och ornamentik. 

 

I Super deco ingår att ornamentens 
modelleringsfiler ska vara tillgängliga 
för alla. Tänker du starta någon platt-
form för att dela dessa?
– Nej, jag funderade på att göra det och 

vi lägger självklart upp våra egna element. 
Någon annan får självklart gärna haka på 
och konstruera en plattform. Mitt fokus är 
att lägga en grund som alla kan utveckla 
och äga.

Vad har du fått för reaktioner?
– Det är fortfarande väldigt nytt det här. 

Men än så länge har det varit positivt från 
beställarhåll, vi håller på med ett projekt 
åt Jernhusen i Uppsala som kommer att bli 
världens första Super deco-byggnad. De 
blev eld och lågor. Sedan får vi se vad kol-
legorna i branschen säger. Folk får skratta 
om de vill, det gör mig inget. Jag vet var-
för jag gör det här, och jag hoppas att fler 

är trötta på avskalad arkitektur och 
vill hänga på.  

Jonas Lindgren
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Super decos 
grundpelare

Storytelling: Super deco är en 
personlig stil som förmedlar en 
berättelse eller budskap.
Maker movement-produktion: En 
Super deco-byggnad ska inne-
hålla utsmyckade byggnadsdelar 
som till större delen är produce- 
rade maskinellt från arkitektens 
3d-modeller.
Virtuellt delbart: Byggnadens 
Super deco-ornament ska 
alltid delas virtuellt och vara 

tillgängligt för alla. 
Exteriör identifikation: En 

Super deco-byggnad ska 
huvudsakligen kunna 

identifieras utifrån. 
Stilen ska påverka 
stadsrummet.
Open source och 
unikhet: Varje Super 
deco-ornament bör 

vara unikt och får inte 
kopieras till en annan 

byggnad utan viss 
justering.

Daniel Monsén med 
kontorets egenbyggda 
3d-skrivare.

Mer info på:  
monsenarkitekter.se/

superdeco/
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