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LÅDANS FAMN
Arkitektparet Wienberg leker konstfärdigt med kontrastverkan 

i ett hus som ömsom omsluter och ömsom vidgar vyerna.
Text MARK ISITT Foto JAMES SILVERMAN Stylist JODI KELLY & LOUISE WILLET

På en liten kulle bland sommarhusen i 
Höjbjerg reser sig tre svartmålade furulådor, 
den högsta hela 8,5 meter. Volymerna har 
anpassats i plan till växtligheten på tomten, 
fönstersättningen ger utvalda utblickar mot 
grannskapet och det närliggande vattnet.

I magiska
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 villan kan läsas som en öppen bok. Eller rät
tare sagt stängd, eftersom den från utsidan 
sluter tätt, är svart, introvert, omringad av 
höga ginkgoträd, tallar och rododendron
buskar. Mystisk. Och apart – runtom bara 
röda sadeltak och gula tegelfasader. 

Den reser sig på en kuperad hörntomt 
i stadsdelen Höjbjerg vid Århus södra 
infart. Gatorna heter L A  Rings vej och 
C F  Aagaards vej efter romantiska land

skapsmålare. Det är ingen slump. Höjbjerg är en naturskön plats 
med milslång strand och mäktig skog där man kan höra hjortarnas 
parningsbröl på senhösten – om bara bilarna på ringvägen kunde 
köra lite lugnare. 

»Vi byggde till det ursprungliga fritidshuset från 1942«, säger 
Martin Wienberg och visar bilder på ett typhus med timmerlik
nande tyrolerpanel, sadeltak och spröjsade fönster. Folkloristiskt 
närmast. Ett uttryck man inte ser ett spår av i dag – tack och lov 
– förutom i villans additiva karaktär. Den är liksom lite knixig. Som 
ett pussel av lådor med olika bredder och höjder. Ungefär som när 
man som liten bygger med klossar. 

Att Martin och Mette Wienberg är arkitekter säger sig självt. De 
träffades på arkitekthögskolan i Århus och i dag är han partner hos 
Friis & Moltke och hon driver Wienberg architects, efter 12 år hos 
Schmidt Hammer Lassen, och det är nästan omöjligt att föreställa 
sig en »normal« familj beställa något så här konsekvent och princip
fast. Mottot har varit att reducera. 

»Ofta ser man rum som påminner om varandra«, förklarar Martin. 
»De är alla vita och har alla samma proportioner och det som skiljer 
dem åt är på sin höjd möblerna.«

»Vi har gjort tvärtom. Skapat rum som i sig själva har olika kara k  tär. 
Vi har reducerat mängden detaljer. För att skapa helheter.« Han skrat
tar till, kanske medveten om hur »arkitektig« han låter:

I MAGISKA LÅDANS FAMN

»VILLAN ÄR LITE KNIXIG,  
 SOM ETT PUSSEL  AV LÅDOR MED  

OLIKA BREDDER OCH HÖJDER.«

Vardagsrummet ligger några trappsteg ner  
från det renoverade ursprungshuset. Torn
fönstrets släpljus levandegör och solfärgar de 
fanerade mdfpanelerna. Den väggfasta bänken 
är i oljad massiv ek och löper hela vägen runt. 
Läderdynan sydd av lokal tapetserare. 

Vitmålade björkribbor 
döljer kökets akustiktak. 

›
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»Det blev lite som ett experiment för oss – hur rena kan 
vi göra rummen, hur olika kan vi göra rummen bara genom 
att arbeta med olika material och dimensioner?«

RESULTATET ÄR EN planlösning som snarare ter sig som 
en »atmosfärisk zonkarta«. 

Hallen med sin gästtoalett är snövit, inget konstigt med 
den; på väggen gipsreliefer som Martin fått ärva efter sin 
morfar, skulptören Henning Wienberg. Men rakt fram öpp
nar sig ett delvis glasat uterum, en plötslig kontrast med sin 
svartmålade furupanel – vitt blir svart, inne blir ute, slutet 
blir öppet. Ett tomrum man ofta hittar i buddistiska tempel, 
en byggnadsform Martin och Mette studerat på plats i Japan. 

»Uterummet ligger där den gamla entrén låg. Fritidshuset 
var byggt som ett U och vi valde att lämna mellanrummet 
öppet, det var något av det bästa vi gjort. Det ger ljus, man 
kan se rakt igenom huset och man kan vädra när man inte är 
hemma. Och även om vi inte får lika mycket snö som ni får i 
Sverige bildas där ibland spännande formationer, upplysta av 
de lågt sittande utelamporna.«

Svänger man höger efter hallen rör man sig in i den gamla 
delen. Där är allt vitmålat – Martin och Mettes sovrum och  
sonen Oscars – för att kompensera för fritidshusets låga takhöjd. 

» VI HAR REDUCERAT MÄNGDEN  
DETALJER FÖR ATT SKAPA HELHETER.«

METTE OCH MARTIN  
WIENBERG  
BOR tillsammans  
med sonen Oscar i 
villa utanför Århus  
i Danmark. Huset är  
en gammal sommar-
stuga de byggt ut.
GÖR Mette driver 
Wienberg architects 
som hon startade 
2008 efter att i 12 år 
arbetat hos Schmidt 
Hammer Lassen. 
 Martin är del ägare 
i arkitektkontoret 
Friis & Moltke.

I MAGISKA LÅDANS FAMN

Mette och Martin Wienberg 
träffades på arkitekthög skolan i 
Århus. Sonen Oscar var bara fyra 
veckor när de köpte tomten. 

Vardagsrummets ekbänk har  
integrerats med både trappor 

och bokhyllor. Stegen leder upp 
till köket och vidare ut till entrén.  

›

›

Ljust och naket står mot  
dunkelt och ombonat  

– husets signum. Köksstolar  
från Arper, bord från Hay. 
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Badrummet däremot är närapå svart, trots att det har ett väl till
taget fönster ut mot trädgården. 

»Det är en ›hule‹. Ett rum som ska absorbera dig. Den känslan 
har vi förstärkt genom att använda det mörka kaklet i både golv 
och väggar. Och grönskan sluter tätt utanför fönstret«, säger Martin 
och berättar att ginkgo var Arne Jacobsens favoritträd.

EN LIKNANDE SCENFÖRÄNDRING uppstår även när man 
svänger vänster. Då finns två trappsteg ner till tillbyggnaden. Den be
står av två »klossar«, den ena hög, den andra låg, den ena vardagsrum, 
den andra kök. Den ena ett läppstift och den andra en puderdosa om 
du så vill, för så ter sig förhållandet exteriört; medan det 8,5 meter 
höga vardagsrummet sträcker sig mot skyn – »högre än så fick vi inte 
bygga« – gömmer sig köket i buskaget. 

Gemensamt för båda klossarna är dess snedskurna former och 

dess betonggolv, slipat, oljat och behagligt uppvärmt. I övrigt är 
rummen varandras motsatser. Det fyrkantiga köket är nästan kli
niskt rent med snövita bomullsgardiner, snövita gipsväggar och väl 
tilltagna fönster. Det femkantiga vardagsrummet ett trappsteg ner 
är snarare solbränt och avslappnat – mañana! – hela interiören är 
utförd i oljad ek. En väggfast bänk, bred och tillåtande, knappt 
upplyft från golvet, går hela rummet runt.

»Du rör dig från ljuset till mörkret och omfamnas.«
Ibland kan rummets informella atmosfär ta överhanden: 
»När vi har gäster händer det att de lägger sig raklånga på betong

golvet och tittar upp i taket. Det gör man knappast i ett mer kon
ventionellt rum … Rummet förvandlar dig.«

Men så finns där också en del att titta på där uppe i taktrakten. 
Den väl tilltagna höjden har nämligen möjliggjort ett mezzanin
plan. Upp dit leder en enkel trappa, lika varm i sin lyster som resten. 

Sovrummet är en del av det  
renove rade sommar huset. Härifrån 

finns öppningar till atriet, sonen Oscars 
sovrum och vardagsrummet. Kuddar 

från Simon Key Bertram och Hay.  
Sängöverkast, Hay. Tavla av Per Petri.

I MAGISKA LÅDANS FAMN

» NÄR VI HAR  
GÄSTER HÄNDER  
DET ATT DE  
LÄGGER SIG  
RAKLÅNGA PÅ  
BETONGGOLVET …«

›

› Ovan: Tornrummet, 
en knixig platå man 

når via den inbyggda 
vardagsrumstrappan. 

En glasad dörr leder 
till terrassen ovanpå 

kökets tak. Rislampan 
och rottingpallen 

från danska House 
doctor återkommer på 
flera ställen i villan, de 

 stämmer väl med  
inredningens enkla 

och vänliga uttryck.

En liten, helt insyns skyddad 
gård nås via sovrummet.
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Nedför stegen strömmar skenet från de högt belägna 
fönstren, släpljuseffekten förstärker rummets materialitet. 
Ett glasat dörrparti leder ut på kökets tak. Eller så stannar 
man inomhus och läser någon av arkitekturböckerna i de 
väggfasta hyllorna – Alvar Aalto är en favorit efter ett års 
studier i Helsingfors. Även här uppe är allt utfört i ek, och 
helhetsintrycket blir nästan illusoriskt – fanerets ådring får 
rummen att flyta ihop, det är svårt att avgöra vad som är 
golv, väggar och tak. 

En smått svindlande upplevelse – svindlande vacker.
»Målsättningen har varit att skapa olika rum för olika 

sinnesstämningar«, säger Martin, och ger exempel på 
hur man kan dra sig undan – till mezzaninen – eller vara 
 effektiv – i köket – eller gränslös – i vardagsrummet. Han 
insisterar på att det är detta, dessa basbehov, denna familjs 
vanor som fått styra designen; det rör sig inte om någon 
dröm om att sticka ut, att bryta mot konventionen bara 
för att man kan. Bara för att man är arkitekt. 

»Vi har tagit utgångspunkt i oss själva, i våra drömmar 
om vårt liv med vår ›lille dreng‹. Det är allt.« 

»DET ÄR EN ›HULE‹. ETT RUM 
SOM SKA  ABSORBERA DIG!«

I MAGISKA LÅDANS FAMN

›

Till höger: Atriet är  
en referens till Japan,  

en viktig källa till  
inspira tion för paret.

Nedan: Svarta huset  
sett från granntomten, 
med den ursprungliga 
hus volymen till höger.  

Fasadplankorna är  
standard men ligger dikt 

an för att ge villan en mer 
sammanhållen volym  

och monolitisk karaktär.


