
FUTUROHUSEN  
PÅ NORANS FÖRE DETTA SKJUTFÄLT 

SÖDERHAmNS KOmmUN
Byggnadsnummer K0435.001/K0435.002 

KulturhistorisK doKumentation
Paul Wilund & mattias eKlund

Wilund arKiteKter & antiKVarier aB
2015-10-09



Futurohusen Noran Kulturhistorisk dokumentation

2Wilund Arkitekter & Antikvarier

innehåll

FÖRORD          3

1. SAMMANFATTNING        4

2. FASTIGHETSUPPGIFTER       5

3. MÄTTORN MED FUTURO - KULTURHISTORISKA VÄRDEN   5

4. HISTORIK          9

5. BYGGNADSBESKRIVNING       17

6. FOTODOKUMENTATION       18

7. KÄLLOR OCH LITTERATUR       37

8. BILAGOR          42



Futurohusen Noran

3Wilund Arkitekter & Antikvarier

Kulturhistorisk dokumentation

FÖrord

Inom Fortifikationsverket finns ett stort antal byggnader som har ett kulturhistoriskt värde men som inte 
har något formellt skydd. På Norans före detta skjutfält vid Tönnebro finns två mättorn med så kallade 
Futuro-hus på toppen. Futurohusen var egentligen ett finskt feriehus, byggt av plast i form av en lite 
tillplattad sfär. I Sverige finns endast fyra Futuro-hus varav tre finns i Fortifikationsverkets förvaltning, två 
på Noran och ett på Såtenäs. Det fjärde finns i Örebro och ägs av ett företag. 

För att få ett underlag för vidare hantering Futuro -husen på Norans f.d. skjutfält har en antikvarisk 
dokumentation med bedömning av det kulturhistoriska värdet genomförts.  
 
Dokumentationen har utförts på uppdrag av Fortifikationsverket. Arbetet har utförts av Mattias 
Eklund och Paul Wilund, Wilund arkitekter & antikvarier, med Ingela Andersson, kulturarvsspecialist, 
byggavdelningen, som projektledare. Samråd har skett med Johan Rådberg, projektledare på 
försäljningsenheten. Den kulturhistoriska värderingen har utförts av Ingela Andersson, Hans Bergenståhl 
och Paul Wilund. Arbetet har utförts under perioden 2014-09-01 – 2014-11-30 samt oktober 2015 då 
rapporten kompletterades med en intervju med målchef Rune Flyrén

Not från rapportförf:
Illustrationer är hämtade från olika källor. För ett flertal är rättigheter ej säkrade för publicering, se bilaga 3. 
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1. sammanFattning
Futurohusen är små hus med en rund 
planform och elliptiskt formad sektion. 
Byggnaderna består av ihopsatta prefabricerade 
element av glasfiberarmerad polyesterplast i 
sandwichkonstruktion med polyurethanisolering. 
Husen ritades av den finska arkitekten Matti 
Suuronen och var ursprungligen tänkta som billiga 
mobila fritidshus.  
 
Tillverkning skedde hos Oy Petrokem AB i 
Finland. Husen tillverkades även på licens 
i ytterligare ca 10 länder. Totalt tillverkades 
uppskattningsvis ett 100-tal Futurohus i världen. 
Tillverkningen startade 1968 och slutade i samband 
med oljekrisen i slutet av 1970-talet. Idag finns 
enligt uppskattningar ett 60-tal kvar, varav 4 finns 
i Sverige.

Av de svenska Futurohusen uppfördes tre av 
Flygvapnet för att användas som mättorn vid 
målskjutning på skjutfält vid F15 och F7. 

Ett civilt hus köptes av ett företag. Det placerades 
troligen först i Råsunda för att sedan flyttas med 
helikopter till Älvsjö. Byggnaden såldes i mitten av 
1970-talet vidare till ett företag i Örebro, och där 
finns det fortfarande kvar. 
 
Det vanliga futurohuset hade ingång från 
sidan. Försvarets Futurohus placerades på höga 
betongtorn och de utfördes därför med ingång 
underifrån. Försvarets hus hade även färre men 
större fönster.

Denna rapport kommer fokusera på de två 
Futurohus som står på Norans skjutfält, men 
kommer även att översiktligt behandla Flygvapnets 
Futurohus på Såtenäs samt det civila i Örebro. 

Bild 1. Arkitekt Matti Suuronen framför en modell av sitt futurohus. 
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2. FastighetsuPPgiFter
Fortifikationsverkets byggnadsnummer:
Mättorn Noran: K0435.001/K0435.002
(Mättorn Såtenäs: K 0046.188)
Församling/socken: Hamrånge socken 
Kommun: Söderhamns kommun
Län: Gävleborgs län 
Ägare: Staten genom Fortifikationsverket
Nyttjande: Tidigare som mättorn vid flygövningar, 
i malpåse sedan 1996, då F15 lades ner. 

3. mÄttorn med Futuro - 
KulturhistorisKa VÄrden 
Värdering gjord av Ingela Andersson, Hans 
Bergenståhl & Paul Wilund

militÄrhistorisKa VÄrden

Mättornen på Noran representerar en 
militärhistorisk kontinuitet av rationella och 
praktiska byggnader. I den militära verksamheten 
ses ofta byggnader mer som ett verktyg för 
att utföra en uppgift än som en arkitektonisk 
manifestation. Typritningar har inom militären 
använts både för kaserner och baracker genom 
tiderna. Att använda Futurohus som mättorn sågs 
förmodligen som en enkel och rationell lösning 
på ett praktiskt problem. Futurohusen skulle 
enligt reklamen vara praktiska och lätta att värma 
upp vilket var det man behövde i ett mättorn. 
Betongtrummor staplade på varandra med en 
överbyggnad som lätt kunde placeras på plats med 
helikopter förenklade byggprocessen och gav en 
förmodligen förhållandevis billig lösning. 

Bild 2. Mättorn 1, det norra tornet på Noran vid Tönnebro sett underifrån. Metallkorgen till höger bär Futuro-
husets nedre skal. Skarvarna mellan plattelementen syns som svaga linjer. 
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uPPleVelseVÄrden

Tornen som sticker upp ovan skogen vid myren 
väcker nyfikenhet. Mötet mellan skogen, myren 
och de futuristiska byggnaderna som svävar 
högst uppe på sina torn ovan träden skapar stora 
upplevelsevärden. 

generella värden

samhÄllshistorisKt VÄrde/symBolVÄrde

Själva Futurohuset representerar väl det 
sena 1960-talets starka tro på framtiden och 
teknikutvecklingen, därav namnet ”Futuro”.
Under 1960-talet sågs rymden som en enorm 
potential för mänskligheten. Det fanns planer på 
att bygga en framtidsstad på månen. Designers gav 
sig i kast med att gestalta framtidshus som såg helt 
annorlunda ut än traditionella byggnader. Plast 
var ett nytt och modernt material som passande 
för alla slags former och kunde användas till allt, i 
Futuro för hela huset.

Den ekonomiska tillväxten efter andra världskriget 
gjorde att fler fick mer pengar och mer fritid. 
Detta gjorde att man hade stora förväntningar på 
framtiden. Konsumtionen ökade och bland annat 
möjliggjorde det att fler kunde köpa fritidshus som 
till exempel ett Futurohus. 

Futurohuset kom att bli en symbol för den nya 
tiden användes av både företag, anläggningar 
och konstnärer som symboler för modernitet. 
Futurohusen användes i film, reklam, utställningar 
och konst. Samhällshistoriskt var genomslaget 
större på ett ideologiskt plan än vad antalet 
sålda hus indikerar.  Futurohuset, som kom 
att representera en futuristisk utopi redan på 
1960-talet, gör det fortfarande mer än 40 år senare.

Bild 3. Ett restaurerat Futuro i Berlin, huset (nr 013) byggdes ursprungligen  i Finland och 
flyttades sedan. Huset lär användas som bostad. 
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arKiteKtur-/designhistorisKt VÄrde

Byggnaden har ett stort arkitektur- och 
designhistoriskt värde som uttryck för den science-
fictioninspirerade arkitekturen från 60-talet 
(futurismen, en gren inom modernismen). 
Den samtida Archgram-gruppen publicerade 
många ritningar av olika typer av futuristiska 
visioner, bland annat av flyttbara ”kapsel-hus” 
som kan liknas vid Futurohuset. Andra associerar 
Futurohuset med ett flygande tefat. Stilen kan 
beskrivas både som futuristisk, modernistisk och på 
ett sätt även funktionalistisk. 

Utgångspunkten för designen, var enligt 
arkitekten Matti  Suuronen, talet π (pi, 3,14). 
Den matematiska lösningen av önskemålet om 
en skidstuga är ändå tidstypisk. Det kan tänkas 
att Matti Suuronen inspirerats av Buckmister 
Fullers Geodome som också bygger på exakta 
matematiska beräkningar för de storskaliga kupoler 

han skapade, exempelvis till Expo 67 i Montreal. 
Stommen i domen var av stål och utsidan klädd 
med akrylpaneler som gav en transparens där sfären 
lyste i olika färger beroende på tid på dygnet och 
solens läge. 

En annan inspirationskälla kan ha varit 
Chemosphere från 1960 i West Hollywood, ritad 
av John Lautner. Den påminner i utseende om 
Futurohuset med en öppen interiör med bänkar 
och hyllor utmed den cirkulära ytterväggen. 
John Lautner var, tillsammans med Archi-gram-
gruppen, ledande förespråkare för en futuristisk 
stil där äldre stilideal skulle överges för mer fria 
former som bättre var anpassade för den moderna 
människans behov och sätt att leva.
Inom inredningsdesign arbetade man också mycket 
med nya material och former. Några exempel är 
Eero Aarnios ball Chair i glasfiber från 1963 liksom 
Verner Pantons lampor som togs fram i olika 
tefatsinspirerade former under 60-talet.

Bild 4. Kabin 001 i ett samtida reklamblad. Bild 5. Futurohus nr 002 på Themsen i London under 
Finnfocus-mässan, oktober 1968. 
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Bild 6. Reklamblad för Oy Polykems Casa Finlandia-serie.
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På grund av sin storlek och att det kunde flyttas 
och tillverkas i större serier kan  Futurohuset både 
betraktas som arkitektur och som designobjekt 
vilket gjort att byggnaden på flera håll ställts ut på 
museum. 

Postmodernismens intåg på 70-talet innebar slutet 
för de futuristiska projekten och en återgång till 
traditionella material och former. Detta gör att 
Futurohuset har ett stort värde som en representant 
för en kort arkitektur- och designhistorisk period.

ByggnadsteKniKhistorisKt VÄrde

Under efterkrigstiden skedde en teknikutveckling 
och ett experimenterande med nya material 
som plast och glasfiber. Den nya tekniken ger 
möjligheter till massproduktion av nya typer 
av föremål. Produkter som fordon, byggnader 
och möbler i polyester kommer ut på en allmän 
marknad med början under 1950-talet. Byggnader 
i olika plastmaterial byggdes under en ganska kort 
period på 1960- och 1970-talen. 
Olika typer av plasthus designades runt om 
i världen. Det äldsta redan 1954-57 som ett 
framtidshus på Disneyland i Kalifornien. Efter 
oljekrisen på 1970-talet blir materialen för dyra 
för många tillämpningar och pendeln svänger 
tillbaka mot traditionella material. Användandet av 
formgjutna sandwichelement av polyesterplast med 
polyuretanisolering i Futurohusen är tidstypiskt 
och byggnadstekniskt i framkant, och de sägs vara 
det första serietillverkade plasthuset. Detta ger 
husen ett mycket högt byggnadsteknikhistoriskt 
värde. 

unicitetsVÄrde

På grund av att plast kom att betraktas som 
ett billigt material var det många som gjorde 
sig av med sina plastbyggnader istället för att 
reparera dem. Byggnaderna är massproducerade 
men existerar endast i ca 60 exemplar utspridda 
över hela världen, vilket gör dem välkända 
och eftersökta. Futurohusen på Noran är en 
specialanpassning för militärens behov. Denna 
version, med bland annat bara ett fönster per 
sektion istället för två som i original-Futuro, 
finns bara i tre exemplar varav två på Noran. 
Futurohusen har på grund av sitt unicitetsvärde 
även ett stort samlarvärde som designobjekt.
 
Huvudkkälla: “Futuro no. 001, documentation and evaluation 
of preservation needs”. Anna-Maija Kuitunen

4. historiK
Futurohusen är på många sätt ett resultat av en idé 
om den flexibla massproducerade bostadsmodulen. 
Denna har en viktig plats i den västerländska 
arkitekturhistorien under hela 1900-talet. Bland 
det tidigaste som testade dessa idéer var den 
amerikanske arkitekten Richard Buckminster 
Fuller som skapad en serie objekt under namnet 
Dymaxion redan på 1920-30 talet. Mer kända 
är de exempel är den engelska tidskriften och 
arkitektgruppen Archigram som under 1960-talet 
presenterade flera utopier. Bland dessa ingår 
Warren Chalks The Capsule Homes (1964) som 
kunde kopplas loss från stadens megastuktur 
och användas som tillfällig feriebostad på 
landet. Samma grundidé sammanfördes till en 
megastruktur i  större skala i Peter Cooks Plug-
in City koncept från samma år.  Intressant nog 
förverkligades Plug in City i The Nagakin Capsule 
Tower från 1972 av arkitekten Kisho Kurokawa. 
I den andra änden av skalan fanns Mike Webbs 
minihus The Cushicle som var ett uppblåsbart 
portabelt hem för en person från 1966-67 med en 
liknande uppbyggnad som Futuro. 

Futurohuset som Framtidens Fritidshus

Futurohuset kom till som en vanlig 
arkitektbeställning. Det var Dr Jaakko Hiidenkari 
som 1965 beställde en skidstuga av sin före detta 
skolkamrat Matti Suuronen, med kravet att den 
skulle vara snabb att värma upp och enkel att 
konstruera i svår terräng. 

Suuronen satte samman ett team bestående av 
honom själv som chefsarkitekt, byggnadsingenjör 
Yrjö Ronkka, teknikerna C. J. Olander och 
Heikki Tikkanen, Suuronens assistent Hannu 
Laitinen, projektövervakare Peter Stude samt 
produktionsingenjör Sven Lindfors. Målet var 
att få fram en funktionellt och tekniskt effektiv 
byggnad med goda förutsättningar för att kunna 
massproduceras. 
Den ursprungliga idén var en kupol på 
betongplintar, men efter att den visat sig bli 
för varm i solen kom man till slut fram till den 
ellipsoida form byggnaden slutligen fick. Suuronen 
framhöll ofta att byggnaden var en rent matematisk 
skapelse, med ett nyckelratio representerat av PI 
(π). Trots detta byggdes prototypen enbart baserat 
på teckningar och skisser, då några detaljerade 
ritningar eller beräkningar inte fanns i det stadiet. 
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Företaget som fick uppdraget att bygga skidstugan 
blev Oy Polykem AB, ett företag som grundats 
1954 och specialiserat sig på att bygga plasttak 
och neonskyltar. Suuronen valde materialet 
fiberglasförstärkt polyesterplast, då han redan hade 
erfarenhet av att arbeta med materialet efter att ha 
konstruerat ett kupolformat plasttak med 8 meter i 
diameter åt en silo i Seinäjoki.

PrototyPen nr 000

Den ännu namnlösa vita prototypen presenterades 
för pressen vid Oy Polykem ABs fabrik i mars 
1968. I juni samma år transporterades den till 
beställaren Jaakko Hiidenkaris egna skidbacke 
i Turenki, Finland. Prototypen var 8 meter i 
diameter, fyra meter hög, och den hade ca 25 m2 
golvyta. Husen vägde 2,5 ton utan inredning och 
4 ton totalt. Inredningen bestod av sex speciella 
säng-fåtöljer vilka fungerade som sängar på natten, 

en dubbelsäng, en centralt placerad eldstad som 
också fungerade som grill, ett pentry och ett 
badrum med toalett. Entrédörren liknade dörren 
på ett jetplan, stängd blev den en del av fasaden 
och när den öppnades fungerade den som trappa 
upp till byggnaden. Tack vare den effektiva 
isoleringen av polyuretan och det elektriska 
uppvärmningssystemet kunde byggnaden vara 
uppvärmd på 30 minuter, oavsett yttertemperatur. 

För att förenkla transport bestod huset av 16 
element vilka nitades ihop. Varje element blev 
då 3 meter brett och passade på ett lastbilsflak. 
Byggnaden kunde plockas isär och sättas ihop 
igen på två dagar. Den kunde även transporteras 
med helikopter i ett stycke. Huset har flyttats flera 
gånger, det stod den kvar på ursprunglig plats till 
mitten av 1970-talet då den flyttades till Matti 
Suuronens eget feriehus i Keitele. Huset har sedan 
flyttats till en konstutställning i Kotka 1990, sedan 
i Wien 1996. Huset finns idag i Nederländerna där 
det ingår i Utrecht Centraal Museums samlingar.

Bild 7. Reklamblad från sent 1960-tal. 
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KaBin 001 och 002

Kort efter prototypen gjöts stuga nr 001 i samma 
form, fast denna gång i en ljusgul nyans. Som ett 
PR-trick erbjöds den finländske Tv-personligheten 
Matti Kuusla att få köpa den tillsammans med 
en stor sjötomt i Hirvensalmi (Pääskyniemi). 
Efter att huset kommit på plats fick det mycket 
uppmärksamhet, både positiv och negativ. 
Kuusla berättar i en intervju att fördelarna med 
Futuro är att det flyttbart och så lätt att det inte 
behöver någon iordningställd byggplats. Det kan 
närsomhelst flyttas iväg utan att lämna några spår. 
(Kuusla, interview 25.3.2010) ur Futuroboken .

Nr 002 var ett utställningshus som bland annat 
visades på exportmässan Finnfocus i London i 
oktober 1968. På Finnfocus visades olika finska 
varor för exportmarknaden, exempelvis designer 
från Marimekko samt Eero Aarnios numera 
klassiska stolar the ball, the pastill och the bubble.  
 

Det var först vid detta tillfälle hustypen 
fick namnet Futuro. Efter mässan i London 
fick Futurohuset mycket uppmärksamhet 
internationellt, och efter mässan bestämde sig Oy 
Polykem AB för att börja massproducera huset. 
Över 400 företag från hela världen hörde av sig 
till Polykem för att få tillverkningsrättigheter. 
I Finland kom ca 20 Futurohus att produceras 
mellan åren 1968-1978. Licenser att tillverka husen 
såldes till 25 länder, bland annat Sverige, men 
produktion kom bara att ske i tio av dem. Husen 
var särskilt populära på Nya Zeeland. I Taiwan 
upptäcktes nyligen en semesterort där det funnits 
hela 13 Futurohus och 45 Venturohus (se nedan). 
Dessvärre förstördes de flesta vid en orkan för 
några år sedan. 

Bild 8. Futurohuset som flögs till Älvsjö fungerade som kontor åt EKÅ Bilbärgning. Byggnaden såldes vidare till 
Örebo under mitten av 1970-talet. Vykort från sent 1960 - tidigt 1970-tal. 
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Bild 9. EKÅ Bilbärgnings Futurohus flygs till Älvsjö över Stockholm. Bilden prydde Dagens Nyheters 
förstasida 22 oktober 1969. När huset såldes vidare till Örebor fraktades det på lastbil. Foto: Gunnar 
Källström. 
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de 4 sVensKa Futuro

Dagens Nyheters förstasida den 22 oktober 1969 
visar en bild på ett Futurohus som är på väg 
till Älvsjö med hjälp av en inhyrd helikopter 
från försvaret. Artikeln beskrev hur ett Futuro 
lyftes med en av flygvapnets helikoptrar över 
Stockholm för att landas på en tomt i Älvsjö 
industriområde, idag kallat Västberga. På 
grund av vindförhållandena som skapas av en 
helikopter lyckades man dock inte landa huset på 
sin tilltänkta plats utan fick ställa ner det på en 
intilliggande äng. Köpare var bärgningsföretaget 
EKÅ bilbärgning som använde det som kontor. I 
mitten av 1970-talet såldes huset vidare till Örebros 
fastighetskung Anders Willerman som flyttade 
huset till Örebro med lastbil. Anders Willerman 
köpte det mest som en kul grej, men byggnaden 
hade stort marknadsföringsvärde. Futurohuset 
i Örebro kallas Tefatet i folkmun. Idag huserar 
reklamfirman Tefatet i huset.  

Det finns även obekräftade uppgifter om att ett hus 
ska ha funnits och fungerat som kontor i Solna, av 
allt att döma är detta samma byggnad som senare 
flögs till Älvsjö. 

Ett hus som inte är ett Futurohus men som 
påminner om dem var en danske resebyråmannen 
Simon Spies spektakulära runda sommarhus Villa 
Fjolle på Torö i Stockholms skärgård. Det är dock 
ritat av den svenske arkitekten Staffan Berglund 
och byggt under sent 1960-tal. 

casa Finlandia

Efter Futurohusets internationella succé lanserade 
Polykem AB en hel serie med plastbyggnader, 
ritade av Suuronen. Serien kallades Casa Finlandia 
och bestod av CF-100/200 servicestation (1969), 
kiosken CF-10 (1970) och CF-45, mest känd 
som Venturo (1971). De numeriska suffixen 
i modellnamnen indikerade byggnadernas 
kvadratmeteryta. Venturohusen lämpade sig bra 
som bensinmackar, och i Sverige köpte BP minst 
tretton vilka placerades bland annat i Jönåker, 
Växjö och Kallinge. Macken från Kallinge är 
numera restaurerat och står utställt på Kivik art 
centre i Skåne. Det sista Futurohuset från Polykem 
byggdes 1978. 

FÖrsVarets Futurohus

1970, i samband med utbyggnaden av F15s skjutfält 
i Noran, beställde försvaret tre Futurohus för att 
använda som mättorn, varav ett skulle användas 
på skjutfältet vid F7 Såtenäs och två på skjutfältet 
Noran vid Tönnebro. Enligt en berättelse av Rune 
Flyrén, målchef på Noran, upptäcktes Futurohusen 
av någon försvarsmedarbetare i en katalog för 
fritidshus inför projekteringen av Såtenäs. När 
personen såg Futurohusen så insåg man att detta 
vore ju en perfekt produkt att sätta på mättornen. 

Ur byggnadshandlingar 1970: 
Mättorn 1 består av en prefabricerad, rörformig 
betongkonstruktion (inre diameter 2,3 m) med 
kupolöverbyggnad i plastkonstruktion (enligt 
fabriksstandard med smärre modifieringar). Genom 
betongkonstruktionen leder en spiraltrappa upp mot 
överbyggnaden. Observatör i överbyggnaden får en 
ögonhöjd av 18 m över markplanet. Överbyggnaden 
förses med mekaniska ventilationsanordningar, 
elektrisk uppvärmning, men ej vatten och avlopp. 
Utrustning (FMV): Radio TMR - 16 B (för kontakt 
med flygplanen), radio TMR - 17 (för kontakt med 
markpersonal), head-set, högtalaranläggning (för 
kontakt med åskådare), snabbtelefonanläggning, 
kikare, molnhöjdsmätare, mätbord, stolar mm. 
(Mättorn två hade en i princip identisk utrustning. 
)
 
Försvarets variant på Futurohusen var något 
modifierade jämfört med originalvarianten; 
fönstren var färre men större och förstärkta, 
med ett fönster per sektion istället för två som i 
orignalfuturo. Brandsäkerheten var förbättrad och 
istället för den vanliga flygplansdörren på sidan 
tog man sig in och ut genom en stege underifrån 
i husets mitt. Husen var ihopsatta på fabrik, och 
fraktades till Noran vid Tönnebro och Såtenäs med 
helikopter. 

Enligt uppgift kostade Futurohusen till 
försvarets torn 78 000 kr styck. Byggkostnaderna 
för mättornen på Noran var 182 000 kr för 
byggnadsarbeten och 8 000 kr för elarbeten på 
respektive torn. Totalt beräknades kostnaden för 
utbyggnaden av skjutfältet till ca 1,5 miljoner kr i 
1970 år prisläge. 
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Bild 10,11 & 12. Ovan, t.h. och nedan: bilder från 
uppförandet av Försvarets mättorn. Från Futuro: 
Tomorrow’s house from yesterday. 



Futurohusen Noran

15Wilund Arkitekter & Antikvarier

Kulturhistorisk dokumentation

anVÄndning 

Futurohusen i Noran användes vid målövningar 
med raketskjutningar, minsläpp och bombningar 
med flyg mot måltavlor ute på myren. Flyget var 
i början var J32 Lansen fram till 1974 och J 37 
Viggen från 1975 till 1997. Man övade även med 
helikopter och J35 Draken från tex F1. 

Flyget flög in över Noranfältet längs en linje 
på 345°. De släppte sedan sin last, det vill säga 
raketerna mot mål på myren. Målen var tavlor, som 
stod i rader om 4 mål. De var av olika typer, både 
tavlor av trä, ramar med duk och en slags båkar av 
trä. 

Denna teknik byggde på manuell avläsning av 
nedslagsplatsen med mätkikare. Ca 4 personer 
arbetade i varje torn, värnpliktiga skötte mätning 
och kartering medan fast personal skötte 
radiokontakten med flyget. 

Målchefen och de värnpliktiga som mätte befann 
sig på podiet. Karteringen skedde av personal som 
satt vid den större arbetsytan på den lägre nivån. 
Med två torn kunde mätningarna ske i olika vinkel 
och träffens läge kunde bestämmas exakt genom 
att man drog ut linjer från de två mätpunkterna på 
en karta. Resultatet meddelades sedan via radio till 
piloterna som korrigerade sina instrument. Sedan 
upprepades övningarna. 

Bombövningarna skedde dagligen och på tisdagar 
och torsdagar övade man även på kvällstid. 

Tekniken som användes i Futurohusen var i stort 
sett den samma från öppningen av Noran till 
början på 1980-talet. Men i början när myren var 
hel var det svårt att se var man träffade. Raketerna 
försvann bara rakt ner i myren. Man satte då 
röktillsatser på raketerna som gjorde det lättare att 
mäta. Efter ett tag när myren av sönderskjuten blev 
det också lättare att se nedslagen som kaskader av 
jord.  

I början bemannades Futurohusen av totalt 9 
personer. Dessa fördelades på målchef sedan två 
värnpliktiga per torn vilka mätte in träffarna med 
mätkikare, samt två som karterade. Målchefen 
kommunicerade med flyget via radio.  

I mitten av 1980-talet kom två teknikförändringar. 

Dels så kom mätning med kamera och dels så kom 
dataprogram för beräkning av nedslagsplatsens 
läge. Kameran för mätningarna placerades i 
stålkorgen mellan Futurohusen och betongtornet 
som de stod på. För detta syfte byggdes ett en 
plattform av gallerdurk i utrymmet mellan 
Futurohusen och betongtornen.

När denna teknik började fungera efter vissa 
startsvårigheter så innebar det analysen av 
träffplatsens läge samt kartering skedde vid 
skärmar och datorer nere i barackerna vid torn 
ett. De värnpliktga som mätte med kikare och 
de som karterade behövdes inte längre. Torn två 
avbemannades och nyttjades endast som en plats 
för en kamera. Torn ett användes huvudsakligen av 
målchefen Rune Flyrén för kontroll, övervakning 
och radiokontakt med flyget.

ArbetsförhållAnden

Rune Flyrén berättar att en arbetsdag började på 
divisionen F15. Där man gick igenom antalet anfall 
och vad man skulle öva med. En buss skjutsade 
sedan de som skulle vara i tornen ner till Noran. 
Man fikade och gick sedan upp i tornen. Rune som 
var målchef kommunicerade sedan med flyget via 
radion, och man visste då vilka som kom flygande, 
vilken last de hade och var de avsåg att träffa. Flög 
man in mot Noran i vänstervarv så ville man oftast 
träffa det högra målet, kom man i högervarv så 
siktade man på det vänstra målet. Träffen mättes 
in och rapporterades sedan tillbaka till flyget som 
korrigerade. 

Vid vissa övningar gick det inte att se träffen. 
Man gick då ner från tornet och åkte ut på myren 
för att markera. Sedan tillbaka till tornet där all 
radiokontakt skedde. De värnpliktiga arbetade med 
inmätning med kikare, kartering och de gjorde 
även lunch. Rune berättade att kunskaperna i 
matlagning varierade, men att man fick lära sig.

Futurohusen i Noran har tunn enkel isolering 
vilket gör att inneklimatet varierar mycket. 
Sommartid kunde det bli väldigt varmt i tornen 
och de som arbetade i dem försökte reglera 
temperaturen genom att öppna ventilationen så 
mycket som möjligt. På grund av bullret från 
flygplanen kunde man inte förse tornen med 
öppningsbara fönster. Vintertid var det istället 
kallt i tornen.  Det gjordes experiment med 
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att låta vatten rinna över tornen som kylning, 
men det medförde att det inte gick att se genom 
fönstren så det fick avbrytas. Det var först de sista 
åren som inneklimatet sommartid blev bättre, då 
installerades det luftkonditionering i torn ett. 

Även på andra sätt var tornen speciella 
arbetsplatser, de innehöll inga wc och inte heller 
möjligheter till fika. De som arbetade i tornen 
fikade innan övningarna startade, sedan var man i 
tornet fram till lunch och sedan hela tiden fram till 
arbetsdagens slut efter 8timmar. Vid kvällsövningar 
på tisdagar och torsdagar så fortsatte arbetsdagen in 
på kvällen. 

Mellan övningarna hade de som arbetade på fältet 
även andra arbetsuppgifter. Man byggde och 
reparerade mål och satte upp dem. Man arbetade 
även med ammunitionsröjning och sprängning 
av bomber och granater som inte exploderat vid 
nedslaget. Arbetet med ammunitionsröjning och 
rörelser ute på myren där det fanns odetonerad 
ammunition var farligt men ingen skadades.

F15 lades ner 1996, och husen har varit i malpåse 
sedan dess. 

Bild 13. Mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro. Tornet står vid kontors och verkstadbyggnader som 
hör till skjutfältet.
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Bild 14. Rune Flyrén och Ture Lindberg i ett av tornen på Noran. Foto: Björn Nordström. 
Bild hämtad från Hudviksvalls tidning 140823. 

5. ByggnadsBesKriVning

KonstruKtion

Futurohusen på Noran är placerade högst upp 
på var sitt torn. Tornen är grundlagda med 
betongfundament i myren. Tornkropparna är 
uppförda av betongcylindrar staplade på varandra. 
Den nedersta betongcylindern innehåller en 
ståldörr. Betongcylindrarna hålls samman av 
invändiga dragstag i metall. Dessa dragstag håller 
även den metallkorg på vilken själva Futurohuset 
vilar. Själva husen är runda till planformen med en 
sektion som en ihoptryckt sfär.
 
Futurohusen är uppbyggda av 16 prefabricerade 
moduler av glasfiberarmerad polyesterplast vilka 
satts samman två och två med en övre och en nedre 
halva. Av de övre åtta modulerna är sju försedda 
med ovala akrylglasfönster. En av modulerna 
upptas av ett fläktrum och saknar fönster. 

Modulerna är fogade med någon typ av massa. 
Huset stabiliseras av ett invändigt stålskelett, vilket 
ser ut att vara utformat så att det bildar invändiga 
rännor som kan ta upp eventuellt läckande 
regnvatten och kondens. 

Fönstren som är av akryl eller plexiglas spänns 
fast med träklossar som hålls fast med bult och 
vingmutter. 

installationer

Elen är dragen via en stege genom tornet och når 
ett plåtskåp med keramiksäkringar av typen Diazed 
vilka sitter utanpå fläktrummet. 

exteriör

Betongtornen är i obehandlad grå betong, stegen 
och korgen är i galvat stål. Futurohusets utsida är i 
vit gelcoat. 
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interiÖr 

Via dörren i tornets botten når man en spiraltrappa 
av galvad metall inne i tornkroppen. Trappan är 
asymmetriskt placerad i förhållande till tornets 
plan. Vid övergången mellan trappa och stege finns 
ett sekundärt plan av gallerdurk som använts för 
de kameror som monterades under Futurohusen 
under 1980-talet. 

Från trappans övre vilplan når Futurohusen via en 
stege som går upp genom ett metallrör i tornets 
mitt. Röret går rakt igenom byggnaden med en 
dörr in i husets bevakningsrum samt en stege upp 
till taket där det finns en lucka. Insidan på röret i 
mitten är vit men har spår av ljust grön färg. Inne i 
husen leder röret upp till en svängd dörr.

Husen består av ett större rum samt ett fläkt och 
teknikutrymme. 
På golvet i det större rummet ligger en plastmatta 
med korkimitation, som troligen är sekundär. Mot 
nedre delen av väggen sitter träfiberskivor, vilka 
troligtvis även ligger under golvmattan. Golvet är i 
två nivåer. Den övre nivån avgränsas mot den nedre 
med ett svartmålat metallräcke med rökfärgad 
akrylplast. Futurohusens interiör är målad 
himmelsblå både på väggar och tak. Fläktrummen 
är i vitmålad skivmaterial (Masonite) med vitt 
dörrblad med rundade över- och nederkanter 
som på en u-båt. Denna rundade dörr hör till 
Futurohusens standardinredning. 
 
I husen finns två arbetsytor, en nere på den lägre 
nivån vid mittröret med två arbetsplatser och en 
på den övre nivån längs med fönsterväggen med 
utblick mot skjutfältet och målen. Arbetsytorna är 
i blå högtryckslaminat med teakkantlist. Vid varje 
arbetsplats sitter svanhalslampor samt tidstypiska 
kontorsstolar. Ovanför fönstren sitter en teaklist 
som går längs med nästan hela väggen.

skick & skAdor 
Båda tornen är i relativt gott skick. Men 
Futurohusen uppvisar naturliga skador efter 45 
år på plats. Det yttre skalet av polyesterplast är 
nedsmutsat och i viss mån krakelerat av ålder. 
Fogmassan mellan byggelementen är torkad 
och nedsmutsad. Fönstren som är av akryl eller 
plexiglas är matterade. Torn två har använts 
sparsamt sedan kameramätningarna infördes under 
1980-talets mitt, så tornet var mer eller mindre 
urbruktaget redan ca tio år innan fältet lades ner. 

På grund av ett inbrott där dörren brutits upp och 
takluckan kastats till marken var interiören täckt 
av fågelspillning och fågelkadaver. I torn ett har 
en del av isoleringen kring takluckan fallit ner. 
För att undvika fortsatt förstörelse och risk för 
skadegörelse har takluckan återställts och dörren 
svetsats igen i väntan på beslut om vad som ska ske 
med Futurohusen. 

6. FotodoKumentation
Futurohusen på Norans skjutfält 
fotodokumenterades 3 september 2014. Bilder är 
tagna av Paul Wilund och Mattias Eklund. 

Futurohus två på Såtenäs fotodokumenterades 
14 oktober 2014. Lennart Johansson, 
Fortifikationsverket har tagit bilderna från marken 
och Sten-Åke Engström, F7 har tagit flygbilderna.  
Futurohus ett interiör har fotodokumenterats av 
Fortifikationsverket genom Ingela Andersson.
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Mättorn 1, norAn

Bild 16. Mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro. Notera flaggstången.

Bild 15. Mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro. Bilden visar tornets relation till omgivande växtlig-
het.
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Bild 17 Mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro. På tornets tak syns varningsljus för flygtrafiken samt 
antenner och åskledare. Från tornen kommunicerade man via radio med flyget samt markpersonalen.
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Bild 18. Mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro. Korgen under Futurohuset var ursprungligen öppen, 
sträckmetallgallret är sekundärt. 

Bild 19. Mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro. Tornet består av ett antal cementrummor som är staplade.
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Bild 20. Mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro. Detalj som visar betongcylindrarna som tornet är 
uppbyggt av. Mellan cylindrarna tätade skarvar.
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Bild 21. Mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro. Spiraltrappan sedd från övre vilplanet

Bild 22. Mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro. Platsen för den kamera som från 1984 användes för 
inmätning av träffar
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Bild 23. Interiör av mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro. På denna övre nivå stod mätkikarna och 
målchefen med radion

Bild 24. Interiör av mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro. På denna nedre arbetsyta karterades träf-
farna
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Bild 25. Mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro. I bakgrunden den aircondition som installerades för 
att sänka temperaturen i tornet sommartid

Bild 26. Mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro. Tuben sedd från tornrummet ner mot trappan.
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Bild  27. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. 

Mättorn 2. norAn
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Bild 28. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. Under tornet anas den avsats där kameran var 
monterad

Bild 29. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. Den igensatta dörren har skadats, vilket möjliggjorde 
inträde vid dokumentationen. 
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Bild 30. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. Spiraltrappan inuti tornet. Trappan är utförd i 
galvaniserad metall. 

Bild 31. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro.  Från trappans övre vilplan leder en stege upp till 
själva futurohuset. Det blå i bildens mitt är futurohusets interiör.
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Bild 32. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. Interiör. Den övre golvnivån ligger så man kan överblicka 
skjutfältet. 

Bild 33. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. Interiör. I bakkant syns ingången till fläktrummet 
med sin karakteristiska rundade dörr. 
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Bild 34, 35 & 36. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. Interiör. 



Futurohusen Noran

31Wilund Arkitekter & Antikvarier

Kulturhistorisk dokumentation

Bild 37. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. Interiör. 

Bild 38. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. Interiör. El- och värmecentral till vänster i bild. 
Ingången via den centrala tuben till höger.
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Bild 39. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. Interiör. 

Bild 40. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. Byggnadens konstruktionselement möts i en skarv täckt med 
rundade lister. I toppen på tuben finns även ett skålformat bräm. Troligen hanterar dessa detaljer eventuella 
läckage mellan elementen.
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Bild 42. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro.Uppgång till Futurohusets tak. Till vänster interiörens 
blå kulör, i tuben vit färg och ett underlggande grönt färgskikt. 

Bild 43. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro.Utsikt från taket. Skarvarna mellan futurohusets 
delar syns som sprickbildningar i takytan.
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Bild 44. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. Vingmutter som håller fast ett fönster. Troligen togs 
fönsterglasen bort vid mätningarna för bättre sikt. 

Bild 45. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. Kvarlämnade saker från tiden mättornet användes. 
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Bild 46. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. Värmeanläggning/luftkonditionering. 

Bild 47 & 48. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro. T.V Elcentral med porslinssäkringar (diazedsäkringar). 
T. H oval dörr och utanpåliggande eluttag. 
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Bild 49. Mättorn nr 2 på Noran vid Tönnebro.Utsikt från taket. Målen för flygövningarna utmärkta 
med vita skyltar i myren. 

Bild 50. Mättorn nr 1 på Noran vid Tönnebro, sett från taket på mättorn nr 2. 
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Bild 51. Mättorn, Såtenäs. Flygfoto. Foto: Sten-Åke Engström F7.

Bild 52. Mättorn, Såtenäs från marken. Foto: Lennart Johansson FortV.

Mättorn såtenäs
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Bild 54. Mättorn, Såtenäs. Interiör. Foto: Lennart Johansson FortV.

Bild 53 Mättorn, Såtenäs. Flygfoto. Foto: Sten-Åke Engström F7.
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Bild 55. Mättorn, Såtenäs. Interiör. Foto: Lennart Johansson FortV.

Bild 56. Mättorn, Såtenäs. Interiör. Foto: Lennart Johansson FortV.
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Bild 57. Mättorn, Såtenäs. Interiör. Foto: Lennart Johansson FortV.

Bild 58. Mättorn, Såtenäs. Interiör.
Foto: Lennart Johansson FortV.



Futurohusen Noran Kulturhistorisk dokumentation

42Wilund Arkitekter & Antikvarier

8. Bilagor

Bilaga 1

Brev till Konungen rörande utbyggnad av bombfällnings- och skjutplats vid Tönnebro för Hälsinge 
Flygflottilj F15, daterat 1970-05-21. Inkluderar byggnadsbeskrivning. 

Bilaga 2 

ritningar

FÖrtecKning ÖVer ritningar

w

Bilaga 3

Bildrättigheter
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Bilaga 1 - Brev till Konungen rörande utbyggnad av bombfällnings- och skjutplats vid Tönnebro för 
Hälsinge Flygflottilj F15
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Bilaga 2 - Ritningar
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BiLDER PÅ FUTUROHUSET i ÖREBRO, ”TEFATET”. 
Från kulturmiljöinventeringen av aspholmen 2014. 

Bild 59. Futurohuset i Örebro används av reklamfirman Tefatet. Foto: Jenny Brantestad, Örebro kommun.

Bild 60. Futurohuset i Örebro, till vänster en tillbyggnad med entré. Foto: Jenny Brantestad, Örebro kommun.
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Bild 62. De nedre fönstren som är standard på samtliga Futurohus men som inte finns på husen på Noran och 
Såtenäs. Foto: Jenny Brantestad, Örebro kommun.

Bild 63 & 64. Huset i Örebro har bevarad inredning. Foto: Jenny Brantestad, Örebro kommun.


