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 VILDASTE  
        VILLAN

Ett stenkast från Stockholms city ligger  
en urtidsödla till hus uppkrupen på land.  

Äntligen skärgårdsarkitektur som testar gränserna!
Text MARK ISITT Foto ÅKE E:SON LINDMAN Styling CECILIA TIVAR

Ingenting i husets yttre avslöjar 
dess rymliga inre, mot grusvägen 
sluter det sig som ett bältdjur.  
Fjällpanelen i cederträ följer tak
fallet ner mot fjärden och bryggan. 
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»DET ÄR EGENTLIGEN ETT GANSKA KONVENTIONELLT HUS.  
DET HAR JU EN FORM AV SADELTAK.«

VILDASTE VILLAN

Baskidan bjuder  
helt plötsligt på ett  

litet pepparkakshus.  
Bara den inåtvinklade 

ytterväggen låter  
betraktaren ana annat. 

Svarta utemöbler,  
Fermob, trämöbler,  

Gryt hyttan, pläd,  
Nordiska Galleriet,  

ljushållare i koppar,  
Asplund.

Fjällpanelen följer  
väggarnas riktning.

›

 bygglovsreglerna … på ön … ändrats … tidigare 
120 kvadratmeter … nu 180 … från sommar-
hus till permanentboende … tomten där borta 
såldes för sex miljoner … «

Arkitekt Vasco Trigueiros pekar än hit och 
än dit och försöker överrösta mullret från en 
Suzuki 40-motor på en Buster RS 40 som 
dunsar i den gropiga fjärden så att kättingarna 
rasslar mot plåtdäcket och fendrarna voltar och 
tamparna dansar likt kobror. Men hans lugna 

lundensiska fladdrar ut i kölvattnet som slår upp mot bryggor och stänker 
ner tyrolerpastischerna och Southfork Ranchkopiorna och de bohuslänska 

små stugorna som pimpats med panoramafönster och verandor. Där ska 
man sitta och klirra med isbitarna i whiskyglaset och titta ut över grann- 
öarna och tänka att här, på denna lilla ö, är det bättre, här råder saltkråke-
liv, här är det bilfritt, trots att det bara är 3,37 minuter från närmsta  
parkeringsplats i alla fall med en Buster RS 40 med en Suzuki 40-hästars. 

»Fast det där med bilarna bråkas det om«, förklarar kaptenen och hjälper 
oss i land. Kaptenen som förstås inte alls är någon kapten utan vd för 
en serie framgångsrika e-handelsföretag och beställare av huset vi nu står 
framför. 

»Bilfrågan delar ön. Hälften vill skapa bilväg, hälften vill bevara allt som 
det är, men att bo så här idylliskt så här nära stan skulle inte vara samma 
sak om man kunde köra bil här.«

Bryggan har solläge hela  
dagen och bjuder på  

fantastiska solnedgångar.
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VILDASTE VILLAN

»ARKITEKTUR MÅSTE FÅ VARA VERKLIGHETSFLYKTIG.«

De tilltagna fönsterväggarna  
mot norr ger en obruten utsikt  
över fjärden och trädgården,  
oavsett våningsplan. Kontrasten  
mot den slutna utsidan är total.  
Alla fönster från Schüco. Stol Hay, 
vedkorg Asplund. Soffa Adeo,  
lampa, Mayday, Flos. Vaser Modernity, 
lampa Piani Flos, kuddar Hay.  
Puff, Patricia Urquiola, GAN.

Den till synes slumpartade fönster  
sättningen följer de överlappande vånings

planen och är egentligen mycket logisk.  

›

›

ARKITEKTEN VASCO TRIGUEIROS är född i Sofia, Bulgarien, till 
brasilianska föräldrar. Han har bott i Sverige det mesta av sitt 40-åriga liv. 
Efter gymnasiet flyttade han i och för sig till Brasilien – »Jag ville inte bli 
en sådan som alltid suktar efter sitt gamla hemland« – men efter ett år 
flyttade han tillbaka. 

För att i stället flytta till Paris för att läsa till filmregissör. »Bra arkitekter 
regisserar, vi skapar stories!« slår han fast.

Men så höjdes kursavgiften och hans mamma sökte självsvåldigt in på 
arkitektskolan åt honom. »Jag visste inte ens vem Frank Lloyd Wright var. 
Jag visste ingenting. Jag ville sluta från dag ett.« 

Utbildningen i Lund saknade »skärpa«, hävdar han. 
»Så jag började läsa till civilingenjör parallellt. Pluggade i tre år. Men 

där var ju så tråkiga människor, så ...«
Så han sökte sig till en arkitektskola i Madrid. Som visade sig vara ännu 

flummigare. »Det var nästan som en konstnärsutbildning.«
Varpå han drog västerut, till New York City och Columbia University. 

»Där, äntligen, hittade jag en väldigt ifrågasättande miljö.« 
En attityd han senare förädlade ytterligare under sina tre år hos avant-

gardisten Anders Wilhelmson: 
»Anders brukade säga att arkitektur måste vara förankrad i verkligheten, 

men den måste också vara verklighetsflyktig.«
Precis som här. 
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»DEN KICKAR I GÅNG FANTASIN – ÄR DET VERKLIGEN  
ETT HUS? – MEN UTAN ATT HEMFALLA  ÅT BANALITETER.«

Det prisbelönta  
köket Flite har ritats  
av Trigueiros Archi  
tec ture. Samtliga  
beslag på dörrar och 
luckor i kök, badrum 
och övrigt kommer  
från B&B Sweden. 
Kanna avHenning  
Koppel, Georg Jensen.
Guldfat, Tom Dixon 
Eclectic collection.
Ljusstakar, Skultuna.
Burkar och espresso
koppar, Tonale, Alessi.
Espressobryggare, 
Nespresso. Porslins
vaser, Asplund.

Till vänster: Spisen  
har ritats av Trigueiros  
Archi tec ture. Vedkorg, 
Asplund. Vitvaror är 
samtliga från SMEG.

›

›

Första intrycket får en att tänka på en reptil. »Hissss« låter det när glas-
partiet till bastun på bryggan mjukt skjuts åt sidan. »Hisssss« när vi öppnar 
till det lilla gästhuset. »Hisssss« när vi kliver in i huvudbyggnaden med 
förväntningar högt hissade (till och med högre än skorstenen – med ett tak 
klätt i fjällpanel i cederträ måste man upp en bit för att känna sig trygg). 

DÄR INNE UPPENBARAR sig en komplex anatomi, överlappande  
våningsplan med öppna och slutna rumsligheter på både horisontalen och 
vertikalen. Och ändå ter den sig fullkomligt logisk. Vardagsrum närmast 
vattnet. Kök ett par trappsteg ner. Gästrum några trappsteg upp. Barnrum 
högre upp ändå. Och sovrum för kaptenen och hans vackra mö svindel-
högt ovanför allt annat.

»Från början var det bara meningen att jag skulle rita en friggebod«, 
minns Trigueiros. »Då stod här ett hus, det var fruktansvärt fult, lika  
konventionellt som de flesta andra här omkring. Jag fick frågan vad jag 
tyckte, ›Ja‹, svarade jag, ›platsen är ju fantastisk, men huset ... jag förstår 
ju, man kan inte bara riva, men…‹ Men då sa min beställare, ›Ge mig ett 
förslag, visa vad du kan‹.« 

En komplex anatomi. 
Köket ett par trappsteg 

ner från vardags och 
matrum, gästrum och 
arbetsbord en trappa 

upp, master bedroom 
ytterligare en nivå  

högre. Mot de vitput
sade väggarna står  

de glasade relingarna  
och svenska material 

som kolmårdsmarmor,  
ek och mässing.  

Köksluckorna är dock  
i afrikanskt Wenge.

Askar, Established 
& Sons, Scholten 

& Bajings. Matbord 
Superellips Bruno 

Mathsson, Sjuanstolar, 
Arne Jacobsen. Askar 
på skåp och ljusstake, 

Hay. Vit lampa, Flos, 
vas privat, pendel, 

Kotten, Louis Poulsen, 
skrivbordslampa en 

trappa upp, Flos.
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VINJETT

»HANS MAMMA SÖKTE SJÄLVSVÅLDIGT IN PÅ ARKITEKTSKOLAN  
ÅT HONOM. HAN VILLE SLUTA FRÅN DAG ETT.«

OM ARKITEKTEN
Vasco Trigueiros är ett  
förhållandevis nytt namn 
inom svensk arkitektur. Men 
han har varit med länge,  
figurerat i bakgrunden på  
flera publika projekt. Bland 
annat har han varit chefs
arkitekt för prisbelönade 
typhuskonceptet Pinc House 
och 2008 vann han uppdra
get att gestalta den svenska 
paviljongen vid världsutställ
ningen i Zaragoza, Spanien. 
Därtill var det han, på upp
drag från Anders Wilhelmson, 
som utvecklade de omskrivna 
skyskrapor, 500 stycken,  
som föreslogs lösa Stock
holms bostadsbrist.

Ovan: Den kraftigt 
sluttande tomten  
har arkitekten gjort  
till en tillgång. Den 
drygt 100 kvadrat
meter stora urtids
ödlan glider nedför 
berget med öppna 
käftar. 

Till vänster: Ektrappan 
sträcker sig genom 
hela huset, från den 
nedre terrassen  
upp till entrén och  
föräldrarnas sovrum. 

Helt lätt uppgift var det inte. Förutom tomten, som sluttar kraftigt från 
grusvägen ner till vattnet, var det de där bygglovsreglerna. 

»Det fanns krav på sadeltak. Många arkitekter skulle nog tänkt, ›Ojojoj, 
det är inget för oss, här kan man inte experimentera.‹ Men så tänker inte 
jag. Man måste kunna vända begränsningarna till något positivt.«

Han planterar gummiskorna på marmorgolvet i vardagsrummet och 
lägger sitt rufsiga, svarta huvud i nacken och följer sladden från PH:s  
Kotten ända upp till det träklädda taket 6,5 meter upp och sedan vidare över 
de glasade relingarna och tripp trapp trull nedför trappan hela vägen tillbaka. 

»Egentligen är det ju ett ganska konventionellt hus«, säger han, halvt på 
skämt, halvt på allvar. »Det har åtminstone ett sadeltak.«

Och det har det faktiskt. Det finns en knäck där uppe vid entrén. Och 
sedd från den långa granittrappan som leder upp till den grusade vägen 
kan den 160 kvadratmeter stora villan, med god vilja klassas som »kon-
ventionell«. 

Däremot inte från vattnet. 
Där kickar den onekligen i gång fantasin, spinner en story som värsta 

Spielberg – är det ens ett hus? – men utan att hemfalla åt banaliteterna som 
historieberättande arkitektur ofta gör. Det är en svår balansgång det där, 
passar man sig inte blir det Las Vegas. 

Jag kommer att tänka på filmaffischen till Jurassic Park: »Ett äventyr 
skapat under 65 miljoner år«. 

VILDASTE VILLAN

Föräldrarnas sovrum. På andra sidan 
den massiva marmorväggen finns bad

rum med glasad vägg mot utsikten. 

›


