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På Hisingen i Göteborg hittade arkitekten Per Born-
stein sin drömtomt: »Inbäddad i en romantiskt urban 
grönska, bara två stopp från Centralen – fantastiskt!«
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Som en fura – eller rättare sagt hundratals tjärade furupaneler – står 
 arkitekten Per Bornsteins nya villa på den verkligt ruffa sidan av Göteborg.

Text MARK ISITT   Foto JOHAN FOWELIN & KRISTER ENGSTRÖM

Rofyllt i råa kvarter

I 
innerfi ckan brukar arkitekten Per Bornstein ha en 
utprintad inköpslista. Varorna är nedskrivna i den 
ordning de är exponerade i Willys på Kvilletorget, nära 
där han bor. Först kommer »hygien«, sedan »städ och 
disk«, »skafferi«, »mejeri« och sist »dessert«. Ett hund-

ratal varor, alla med en liten ruta intill som han kryssar i om de 
ska inhandlas. Alla uppdelade på fyra strama spalter så att listan 

kan vikas ihop till ett praktiskt dragspel och förvaras i plånboken.
»Jag lackade ur när jag för femtioelfte gången skrev mjölk, ost, 

potatis, lök…« kommenterar han. Utan att dra på munnen.
Samma systematiseringsiver utmärker hans hus. Själv liknar 

han det vid en matematisk formel: 2 400 x 600 x 18 upphöjt i 
220 lika med 134. Se där den Bornsteinska teorin. Och den är 
inte det minsta relativ. En 600 millimeter bred limfog i furu är 
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»Att välja bort är 
en underskattad 

 metod för att  nna 
särarten. Hellre ett 
enda material över-

allt, än att variera 
med 25…«

Interiört består huset av 220 
limfogspaneler i obehandlad 
furu. Arbetsstolen är en raritet 
från Arne  Jacobsen, Nr 3105, 
tillverkad 1955. Figuren i trap-
pan är en bronsstaty av Jenny 
Bornstein, exhustrun som han 
ritade huset med men separe-
rade ifrån när det var färdigt. 
»Den passade så bra där att jag 
fi ck behålla den på ›långlån‹.«
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Per Bornstein med Torso, 
som han ritat för Swedese.

I vardagsrummet står en kamin 
från 1979 av danska ABC. 
Soffan är från Ire, och Bruno 
Mathsson-bordet är ett contai-
nerfynd! Puffarna kommer från 
Box Design. Läslampa, matta 
och tevebänk från Ikea.

villans utgångspunkt. 220 stycken har inhandlats på en byggmark-
nad. Dessa har sammanfogats till ett hus på 134 kvadrat.

»Lätt som lego«, säger Bornstein.
Utan att dra på munnen.
Den lilla villan på Stavstigen 9 på  Hisingen i Göteborg ligger 

på krönet av en så brant backe att Bornstein bara lyckats cykla upp 
för den en enda gång sedan han köpte tomten i maj 2006. Huset 
trycker sig mot en barm av bohusgranit, skyddas av väldiga askar 
och ekar och bäddas in i en traditionell svensk villamatta. Intill Ga-
zaremsan. Så kallar göteborgarna industriområdet bortom Hjalmar 
Brantingsgatan. Dels för dess fallfärdiga 
barackbebyggelse, dels för att de kor-
rugerade plåtskjulen blivit tillhåll för 
några av de gäng som har satt skräck i 
Göteborg de senaste åren.

»2007 mördades tre personer på öp-
pen gata. Så sent som i torsdags spär-
rade man av efter ett bombhot. I mån-
dags rånades en kiosk. Och igår kastade 
någon in en brandbomb i  videobutiken 
där borta«, säger han och har inte den 
minsta anledning att dra på munnen. 
Men gör det ändå.

»Staden har pekat ut detta som sitt 
främsta utvecklingsområde. Här kom-
mer att städas rejält de närmaste åren. 
Exploateringen av de gamla varvsområ-
dena börjar smitta av sig.«

Ingen annanstans än i Göteborg kan man hitta lika billiga villa-
tomter så nära city. Något som har sina historiska förklaringar. 
Avenyn, Liseberg, det fruktade gruset på Heden – allt det vi ser 
som Göteborg ligger på Göta älvs södra sida, helt i enighet med 
Gustaf ii Adolfs 1600-talsplaner. Men Per Bornstein huserar på den 
norra. Han och ynka 18 procent av stans invånare, men hela 50 pro-
cent av dess bidragstagare, på två tredjedelar av kommunens yta. 
Rena Norrland alltså. Lika styvmoderligt behandlat av politikerna. 
Och minst lika grönt, om man får tolka Bornstein.

»Det söndrigt urbana och fuktigt gröna, de där våldsamma kon-
trasterna märks i arkitekturen. Ett hörn 
står mitt i stan, i bruset och trafi ken. Ett 
annat relaterar till den nästan orörda 
terrängen, de romantiska bokskogarna, 
utsiktspunkterna och sommarens fl ad-
dermöss. För samtidigt som detta är ett 
påtagligt urbant hus är det traditionellt 
och naturtillvänt genom sin tjärade fu-
rufasad. Om jag skulle beskriva det i ett 
enda ord…« Han formar händerna till 
ett litet kyrkvalv: »Humanbrutalism.«

Särskilt mycket gemensamt med 
villorna runt omkring har inte detta 
precisa skrin till bostad. Inget glaserat 
tegeltak, inga spröjsade Veluxfönster, 
ingen inglasad balkong där du kan suga 
på din gt (drinken, inte den lokala 
kvällstidningen) och speja ut över inner-
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stan. I stället påminner Bornsteins volym mer om de sedan länge 
rivna magasinen i den närliggande hamnen. Delvis av ekonomiska 
skäl – kvadratmeterkostnaden estimerar han till bara 18 000 kro-
nor – men främst för att det är i det reducerade uttrycket som den 
arkitektoniska utmaningen ligger. I begränsningarna. »Att välja bort 
är ett mycket underskattat verktyg för att skapa egenart. Att blanda 
25 olika kakeltyper är lätt, men att hitta ett kakel som kan fungera i 
entrén och de båda badrummen och i tvättstugan, det är knivigare. 
Konsekvens slår alltid stil.«

Dessa erfarenheter märks tydligt i det genomritade huset. Både 
hans yrkesmässiga och mer privata. Per 
Bornstein må vara en doldis i förhål-
lande till Thomas Sandell och Claesson 
Koivisto Rune, till och med jämfört 
med sin gamle kursare Jonas Lindvall 
(de läste på hdk tillsammans). Men fak-
tiskt slog han dem allihop när det begav 
sig. Två gånger rent av. Tillsammans 
med Mattias Lind (de läste på Chalmers 
samtidigt) vann han Forum aid:s inred-
ningstävling både 2002 och 2004.

Villan var ett samarbete med dåva-
rande hustrun Jenny Bornstein, också 
hon arkitekt. De separerade ett halvår 
före infl yttning. »Men det var ett skitkul 
samarbete! Jag är mer strukturalistisk, 
hon mer av en konstnärssjäl, vi behövde 
aldrig konkurrera med varandra. Dess-

utom var ingen av oss intresserad av att defi niera designkoncept, att 
snacka form. Vi ville gräva oss ner till några grundläggande princi-
per. När vi hade preciserat dem kom designen av sig själv.«

Man hade kunnat tro att det rationella systemtänk paret enades 
kring skulle ha begränsat husets trivselfaktor. Men inte. Redan i 
backen lyser kuben varm som en spånlampa, gyllene som en ur-
gröpt pumpa. Ett intryck som bara förstärks när du stapplar in 
– den där backen! – bland de obehandlade furupanelerna. Och av 
 husets begränsade mått märks inget; de skarvlösa rummen fl yter, 
lånar rymd från varandra. Våningarna likaså, du tar dig från det 

förtätade entréplanet upp till ljuset och 
rymden på övervåningen i en enda ele-
gant spiralrörelse. Väl där uppe är det 
som om du befi nner dig på en platå, 
hela city tornar upp sig på andra sidan 
två väldiga fönster.

»Kolla här då«, säger Bornstein och 
ställer sig i det svartbetsade köket och 
måttar med blicken mot entrén en 
trappa ner. »Om du står här, precis 
framför spisen, då har du fri sikt hela 
vägen ner till den glasade ytterdörren, 
rakt genom huset. Du kan direkt se 
vem som knackar på.«

En lycklig slump? frågar jag, men 
inser genast min dumhet.

»Självklart«, säger han.
Utan att dra på munnen.

ROFYLLT I RÅA KVARTER

Varmt välkomnande! Nästan 
som en hantverksklassisk 
spånlampa lyser Per Born-
steins kub uppe i backen. 

Köksbordet är specialritat 
av Per, en glasskiva med 
inlaminerad linneduk. Arne 
Jacobsens Sjuan-stolar.

R
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»Man har fri sikt 
rakt genom hela 
huset, och kan 

alltid se vem som 
knackar på.«

Ett träinfattat liv. Soffa från Ire, sidobordet 
är arvegods. Ljusstaken Kubus ritade Mogens 
Lassen för danska Paustian 1961. Glaserat 
klinkergolv från Squadra på undervåningen.
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