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 Långhuset har historiskt sett fungerat som en av 
de tidigaste formerna av permanent bosättning i både 
Asien, Amerika och Europa. I dessa långsmala träbygg-
nader bodde vanligtvis en hel gårds befolkning och 
djur under ett och samma tak. Trots att denna typ av 
kollektiva megahushåll inte är relevanta för dagens bo-
stadsbyggeri, så kan långhusens proportioner, flexibilitet 
och materialitet, med fördel lämpa sig till en tillgäng-
lighetsanpassad samtida familjelivsstil.
 En serie av bärande skiljeväggar delar in Långhu-
set i en rad rumsliga sekvenser. Denna linjära uppdel-
ning från entre, genom delade umgängesytor och slutli-
gen in till sovrummen, etablerar en stegvis stigande grad 
av privathet i huset. Skiljeväggarna delar in bostadens 
totala sociala levnadsyta i mindre avdelningar. Där finns 
t.ex. en del för matlagning, en del för umgänge, en del 
för läxläsning och en del för arbete. Med andra ord inne-
håller Långhuset alla de delar som tillsammans utgör ett 
modernt hem.
 De rum som kräver ytterliga avskildhet, t.ex. sov-
rummen, kan isoleras helt från resterande levnadsytor 
genom uttagbara garderober och väggar. På så vis kan 
alla rum växla mellan att vara antingen sovrum eller 
gemensam social yta, allt efter familjens föränderliga 

behov. Långhuset är med andra ord anpassat efter ett mo-
dernt familjeliv där t.ex. en person veckopendlar eller där 
bonusbarn bor halva tiden hos en annan förälder.
 Bostadens sociala umgängesytor ligger längst lång-
sidan som vänder mot vattnet. Väggarna täcks där till stor 
del av glaspartier från golv till tak vilket ger maximerad 
utsikt, samtidigt som solljus tillåts strömma in. Husets bak-
sida innehåller däremot sovrummen, och har som kontrast 
endast mindre fönster i utvalda placeringar. Det ger även 
god isolering mot värmeförlust under kallare årstider.
 Långhuset är ett typhus. Det innebär bl.a. att det utan 
bekymmer går att placera i olika miljöer. På vissa platser 
kan huset behöva anpassas till en klippig terräng och i 
andra fall finns risk för stigande vattennivåer. Huset som 
är byggt av svenska SIP-paneler, bärs därför upp av en rad 
punktförankrade betongfundament som är gott lämpade 
till varierande markförhållanden. Fasad- och takbeklädna-
den består av trä som förslagsvis målas med Falu rödfärg i 
nyansen mörkgrå eller svart. 
 Målet med Dalslands Långhus är varken att ta över 
eller helt smälta in i landskapet. Istället önskar huset, med 
sitt flexibla inre och kompakta yttre, få mesta möjliga ut av 
landskapet utan att ta från miljön. Det vill ge oss möjlighet 
till ett sjönära liv.
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