
SENSATION
I MÖLLE
Förr gästades den syndiga kurorten av kejsaren som ville smyga 
på nakenfisar. 2014 får man flukta på Sveriges vackraste hus  …
Text MARK ISITT Foto ÅKE E:SON LINDMAN
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›

URSPRUNGLIGEN TILLHÖRDE DEN anlagda 
trädgården patriciervillan uppe på höjden. Platåer 
med rosenbuskar och fruktträd trappade ner mot efter
middagssolen och horisonten, och det säger sig självt, 
i skydd av de där tilltagna stenmurarna kunde herr
skapet speja på både det ena och det andra. Mölle, eller  
»Syndens Mölle« som det kallades runt förra sekelskiftet, 
var en av få platser i Sverige där män och kvinnor tilläts 
bada tillsammans. Inte nakna –  man bar tvärrandiga 
Monty Pythonbaddräkter – men likväl med blottade 
intentioner; ville man bara ha sol och bad uppehöll 
man sig någon annanstans. 

Särskilt en strand utmärkte sig, den i Ransvik. Just 
precis den du har full uppsikt över från trädgårdens 
böljande slänt. Vilket knappast är en slump, så såg 
Mölles fokus ut under den här perioden. Gemen
samhetsbadandet blev ortens allt. Kejsaren Vilhelm 
II kom på inofficiellt besök, det etablerades färjetra
fik till och från Köpenhamn, till och med direkttåg 
till och från Berlin. Även arkitekturen tog intryck av 
internationaliseringen, bergmassivet bakom det gamla 
fiskeläget pyntades som vore det Comos kullar. Villa 
Italienborg slog förstås rekordet, en renässansvilla med 
schackrutig eternitfasad i rött och vitt på diagonalen.

Här står huset som kommer att sätta Mölle  
på den internationella arkitekturkartan, ritat  
av arkitektbyrån Elding Oscarson, som består  
av Jonas Elding och Johan Oscarson, två unga 
arkitekter envisa som två gamla getabockar.  
Vilket behövdes för att stånga igenom denna  
ljuva skapelse på ben hos Mölles kommungubbar.
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» VI VILL  ÅTERUPPVÄCKA PLATSENS INSOMNADE 
ARKITEKTURTRADITION OCH FÖRA DEN VIDARE I VÅR TID.«

ELDING OSCARSON
Johan Oscarson, från Kristianstad (till vänster), och Jonas 
Elding, från Lund, har känt varandra sedan utbildningen på 
Lunds tekniska högskola. Drömmen om ett gemensamt 
kontor fanns redan då men Oscarson flyttade till Stockholm 
och Sandellsandberg och Elding till Japan – han avancerade 
till en av de mest tongivande arkitekterna på Pritzker belönade 
Sanaa. Sedan starten 2007 har Elding Oscarson nominerats 
till både Kasper Salin-priset och det europeiska Mies van  
der Rohe-priset för projektet Townhouse, en modernistisk  
vit låda i Landskronas äldre delar. Elding Oscarson fick  
Residence Stora formpris för Årets arkitekt 2013.

Från trädgården har besökaren full utsikt över syndernas 
strand, Ransvik. Här badade män och kvinnor tillsammans, 
redan vid förra sekelskiftet, vilket var så pass eggande  
för samtidens europeiska haute volée att det inrättades 
direkttåg från Berlin till den lilla svenska badorten.
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Arkitekterna ville undvika ett 
ensidigt fokus på utsikten och 
tog i stället sin utgångspunkt  
i den kuperade tomten. 

Ge mig ett Y! Det bokstavs
formade huset med dess 
delvis glasade fasad skapar 
maximal kontakt till det gröna.   
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»KOMMUNTJÄNSTEMÄNNEN GJORDE  
VAD DE KUNDE FÖR  ATT STOPPA BYGGET.«

Huset skruvar sig ner i 
backen för att inte skymma 

utsikten från den bakom
liggande patriciervillan. 

Bygglovet tillät egentligen 
en högre byggnad. Den 

gamla jordkällaren ska med 
tiden omvandlas till bastu.

SENSATION I MÖLLE

›

› Hade det inte varit för denna eklektiska stilmix skulle skåningarna Jonas  
Elding och Johan Oscarson knappast haft en chans. De framhöll historiens 
vikt när de sökte bygglov. »Vår och beställarens ambition har varit att återupp
väcka platsens insomnade arkitekturtradition och föra den vidare i vår tid«, 
skriver de i sin presentation, och det är lätt att föreställa sig dem säga detsamma 
på stadsbyggnadskontoret i Höganäs, med modell under armen, diplomatiske 
Oscarson i chinos och tröja eller något annat sobert, Elding i rosa skjorta och 
prickiga strumpor och skotskrutig kavaj för att visa de där bromsklossarna till 
tjänstemän att de inte ska tro att de är något, för att markera att den här villan 
handlar om att återge Mölle en plats på arkitekturens världskarta.

VI TRÄFFAS PÅ deras kontor på Södermalm, i ett före detta pannrum i 
ett gammalt bryggeri där Pripps en gång tillverkade Three Towns. De flyt
tade in igår. Säger de, men det är svårt att tro för alla de tre anställda sitter 

redan vid sina skärmar och alla spottarna är på plats i det höga taket och på 
konferensbordet ligger inga verktyg eller skräp, där står en minimalistisk radio. 
De helkaklade väggarna skimrar i ljuset från de väldiga industrifönstren.

»Vi har fullt upp«, konstaterar Oscarson. »Vi deltar i tävlingen om till
byggnaden till Skissernas museum i Lund. Vi gör en påbyggnad på Birger 
Jarlsgatan. Vi ritar ett litet privathus i Tokyo …«

»Och i Tokyo«, fyller Elding i, »där är bygglovsreglerna väldigt mycket 
enklare än här. Där spelar exempelvis gatans bredd stor roll, man drar en 
vinkel från mitten av gatan som syftar till att ge tillräckligt med solljus. 
Är gatan bredare kan fasaden göras högre. Så länge du håller dig inom de 
ramarna får du göra nästan vad du vill«.

Aningen mindre godtyckligt än i Mölle alltså, där kommuntjänste
männen ansåg att Elding Oscarsons villa var alltför apart, man gjorde vad 
man kunde för att stoppa den. Man förhalade beslutet i hela 19 månader i 
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Vy genom ett av av övervåningens 
tre sovrum, en rumsindelning som 
kommer sig av husets Yform. 

En parad av olika stolar från olika 
tidsåldrar smyckar det putsade 
betonggolvet. Det stapelbara sats
bordet är ritat av Elding Oscarson. 
Den elefantformade gitarren i 
soffan är en så kallad Zosan med 
inbyggd förstärkare.

»JAG FICK TOMTEN I  
18-ÅRSPRESENT AV MIN FAR.«
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› hopp om att lokalpolitikerna skulle hinna skärpa detaljplanen, kräva sadeltak 
och sockel. Först när länsstyrelsen varnade kommunen kom det gröna ljuset. 

»Då höll vi på med annat, hade nästan givit upp«, säger Oscarson. »Vi 
fick det här uppdraget redan 2007, vi hade precis startat kontoret. Vi ville 
så gärna ha den här typen av uppdrag att vi gjorde den första skissen utan 
ersättning.«

Att beställaren accepterade den udda lösningen är förstås lätt att förstå 
i dag, nu när villan ruvar där i slänten. Men med tanke på förhistorien är 
det ändå beundransvärt:

DEN VACKRA TRÄDGÅRDEN styckades av i mitten av 1980talet. 
Beställarens far köpte tomten ett par år senare och ritade själv ett hus. 
1990 grävde man grunden, sprängde sig ner i urberget för att inte skymma 
utsikten för patriciervillan där artisten Östen Warnerbring bodde. Men så 
sinade slantarna. Tomten blev stående, rosenbuskarna vårdades men inte 

mycket mer, och det var inte förrän 2006 som beställaren gjorde slag i 
saken, anlitade en lokal arkitekt och byggare för att slutligen, en gång för 
alla, realisera sin dröm. Men då, just som han skulle lämna in bygglovs
handlingarna … 

»Så dök Jonas och Johan upp. De kände min syster och hade hört talas 
om mitt stundande byggprojekt«, minns beställaren när jag når honom på 
telefon på en arbetsresa. »Jag gav dem ett par månader. Och när jag såg 
deras förslag insåg jag att mina tidigare planer lämnade en del övrigt att 
önska.«

Helt säkert var de existerande ritningarna ändå till stor hjälp. Dels defi
nierade de beställarens behov – ett hus för mammapappason, ett sommar
hus först och främst, en maximerad kontakt med den älskade trädgården. 
Men främst gav det Elding och Oscarson något att reagera mot. Att förbättra 
och förtydliga. De anser båda att det är deras främsta styrka, förmågan att 
koka ner komplexa program till en iögonfallande helhet. 
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Glasfasaden är 2,1 meter hög och  
de kryssade stagen leder tanken till  

Case studyhusen från 40 och 50talen.

Husets fönster värnar mer om 
den älskade trädgården än den  

i Mölle självklara havsutsikten.

Möbler av Eames 
och Jacobsen i  
masterbedroom. 
Glaset i de väldiga 
fönster partierna 
är järnfritt 
och helt klart. 
Fönsterramar 
och eventuella 
solavskärmningar 
skyls bakom  
plankfasaden.

»I NEW YORK LÄRDE JAG MIG FÖRÄDLA 
EN IDÉ TILLS DEN BLIVIT GLASKLAR.«

SENSATION I MÖLLE
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»Vikten av det visuella, det har vi lärt oss genom åren, betydelsen 
av en distinkt karaktär«, tror Oscarson som tidigare var anställd hos 
Thomas Sandell. 

Och Elding, som jobbade åtta år hos japanska Sanaa, bland annat 
som handläggare för New museum på Manhattan, betonar vikten 
av kritik: »Där fick jag lära mig att ifrågasätta. Både mig själv och 
andra. Att förädla en idé tills den var glasklar. En egenskap som 
säkert gör mig ganska knivig att jobba med …«

Säger han, och puffar Oscarson i sidan men Oscarson rör inte en 
min, tittar rakt fram, knystar inte ett ljud. Paret har känt varandra i 
nästan 20 år, de träffades på arkitektutbildningen på Lunds tekniska 
högskola, gjorde till och med exjobb ihop. Så förfärligt knivig kan 
han inte vara. 

Om inte Oscarson väljer att ta det onda med det goda, vill säga. 
För är det något som lyfter villan i Mölle är det just modet att ifråga
sätta. Floran av stilar må vara rik här men inget hus liknar detta. 
Konventionerna är ställda på ända. Bokstavligt talat. 

I stället för en tung bas med lätt överbyggnad tycks det helglasade 
entréplanet nästan bågna under en väldig brädgård av stockar. 

Och i stället för att orientera huset mot utsikten, smälla upp pano
ramafönster hela vägen till Ransvik, griper huset tag i trädgården 
som en gripklo, skruvar sig ner i backen, visar tydligt var det allra 
helst hör hemma, här bland rosenbuskarna och fruktträden. 

»Jag har bott i Mölle varje sommar sedan jag var tre«, säger be
ställaren och berättar att tomten var en födelsedagspresent från hans 
far. »Jag fick den på min 18årsdag.«

Grattis på födelsedagen ett par decennier i efterskott. 

»OSCARSON RÖR INTE EN MIN, 
TITTAR RAKT FRAM,  

KNYSTAR INTE ETT LJUD.«

Träfasaden var ett krav från stadsbygg
nadskontoret. Arkitekterna valde bredast 
tänkbara golvplankor från danska Dinesen, 
42 centimeters bredd, de längsta 11,5 meter. 
Den obehandlade douglasgranen kommer 
med tiden att bli silvergrå.
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Gardiner av japanska 
formgivaren Akane  

Moriyama, gästlärare 
på Konstfack, och 

trästol av arkitekten 
och fotografen  

Gustaf Karlsson.


