
Nytt med  
inbodd känsla
Det var när fukten inne i det gamla 
sommarhuset var lika tilltalande för 
sniglarna som utemiljön, som Magn-
torns fick nog. Nog för att de är bio-
loger båda två, men att hitta sniglar i 
kastrullerna i skåpet, var lite överkurs 
även för dem.

– Vi ville egentligen inte bygga 
nytt, vi trivdes ju i vårt 1700-tals torp 
i Gärds Köpinge, berättar Karin.

Men tanken på ett nytt hus i Åhus 
fick fäste. Och Magntorns tog hjälp av 
Zoom Arkitekter i Lund för att få vad 
de ville. Högt i tak. Två huskroppar 
med en förbindelse mellan. Naturma-
terial. En spis i fokus. Alla buskar och 
träd skulle bevaras. Mycket ljus men 
ingen insyn. Och ett torn. För att inte 
tala om det där med vespan.

– Jag har alltid gillat vespor och 
fick idén med en vespa inomhus på 
ett café som hade det, säger Ola.

Arkitekt Gunilla Emgård köpte 
både vespahyllan och tornet och hit-
tade snabbt en form som föll i god 
jord. Mest tid lade hon på att få till 
den vänligt skeva lutningen på skor-

Åhus. Med sex meter i tak, en gul vespa över 
kökshyllorna och en charmigt skev murstock mitt 
i huset har Karin och Ola Magntorn hittat hem. 
Orangeriet med stjärnor som tak är ren lycka i det 
nybyggda hemmet med natur som röd tråd.  

Nybygge

Den gula vespan, en Touring från 1959 som Ola själv renoverat, tronar ovanför köksluckorna. Karin och Ola Mangtorn älskar sitt orangeri och altanen mellan de båda husen.  

stenen som sträcker sig upp mot taket 
som husets egen aorta.

– Det var fantastiskt roligt med de-
ras kravlista. Och roligt att få jobba 
med biologer som är så måna om ma-
terialet, säger hon.

Så vad har de fått då? Ett huvudhus, 
för de vuxna. Även om ytan bara är 
95 kvadratmeter gör de sex metrar-
na i taket och tornet i hörnan att hu-
set känns större. Här finns kök med 
allrum, sovrum och walk-in closet, 
badrum och en halv övervåning med 
gästrum och arbetsrum.

I ett mindre extrahus huserar ton-
årsdottern Klara, med eget kök, bad-
rum och loft där storasyster Julia kan 
bo när hon kommer hem på besök.

Det som finns emellan husen är det 
som båda framhåller som det bästa. 
Ett orangeri. Med robust, återvun-
net tegel på golvet, växter i alla hörn, 
fönstergluggar in till båda huskrop-
parna och ett strävsamt, svävande 
glastak har de funnit sin favoritplats 
i huset.

– Vi sitter här varje dag. Det är så 
avstressande, säger Karin.

Orangeriet kommer att hålla tio 
grader varmt på vintern, så alla med-
elhavsväxter som står utplacerade 
på den väl tilltagna altanen, rundad 
kring en enorm gammal buxboms-
boll, kommer att flytta in när de ris-
kerar frost.

Det nya huset, som på ena sidan ser 
ut som en gammal skånelänga och på 
andra fått ett mer modernt stuk med 
sitt torn med japansk lutning på ta-
ket, har en gammal trädgård. Anled-
ningen är att Magntorns var myck-
et noga med att alla buskar och träd 
skulle vara kvar. Så huset är i princip 
insynsskyddat och tomten känns grön 
och lummig trots att huset bara varit 
klart i ett drygt år. Ett par gamla bo-
dar bidrar till den äldre känslan. De 
har rustats upp och fått en stenlagd 
gård mellan sig, vilket gör känslan av 
att huset funnits där i grönskan länge 
mer påtaglig.

– Det är precis vad vi ville uppnå, 

att det gamla husets själ fick överleva 
i detta nya.

Det har bland annat gjorts genom 
att paret byggt efter de favoritmöbler 
de redan hade, kombinerat med lite 
nytt. Materialet är rustika massiva, 
vitlaserade trägolv och sten, själva 
huset byggt med isoblock. Men visst 
finns det modernare finesser. Som 
Olas favorit – att vespans lykta kan 
styras via fjärrkontroll.

– Lite trams, men det måste man 
ha. Vi vill inte leva i en utställnings-
lokal. Det här är vårt hem, med våra 
grejer och vårt liv. Vi älskar att kom-
ma hem!
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VespaN
”Jag har alltid 
gillat vespor 
och fick idén 
med en vespa 
inomhus på 
ett café som 
hade det.”
Ola Magntorn
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Nybygge

Fakta

Huset
 ● Vad: Nybyggt 

hus på gammal 
tomt.

 ● Var: I Åhus.
 ● Hur: Huset har 

ritats av Gunilla 
Emgård på Zoom 
Arkitekter i Lund 
och lades sedan ut 
på offert. Det är 
byggt av isoblock, 
lättbetong med 
isolering inuti.

 ● Varför: Det 
gamla huset på 
tomten var för fukt-
skadat för att kunna 
räddas.

 ● Vem: Här bor 
familjen Magntorn, 
Karin, Ola och Klara. 
Äldsta dottern Julia 
har flyttat hemifrån.

Ljuset hittar enkelt in. 

Sex meter i tak ger rymd i huset. 

Ett torn ska man ha om man heter 
Magntorn. På utsidan spaljéer där de 
gamla rosorna ska klättra. 

Orangeriet nyttjas varje dag och ger positiv energi. Lampan är likadan som de på Naturum. 

Glugg mot vinterträdgården. 

Gammalt staket mot nytt hus. 

Ett öppet skafferi, under trappan. 

arkitekteN
” Det var fantastiskt roligt 
med deras kravlista. Och ro-
ligt att få jobba med biologer 
som är så måna om materia-
let.”
Gunilla Emgård
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