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ARKITEKTENS 
   PARADIS

Bergknallen i skärgården fick ligga till sig  
i 45 år innan arkitekten Martin Videgård 
 byggde sina drömmars sommarhus på den.
Text MARK ISITT Foto ÅKE E:SON LINDMAN

Uppe på höjden tronar Martin  
Videgårds hattstuga, svart,  
monolitisk, klädd i falsad plåt.
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sjuåringen ville ha rosa, nioåringen lila, tolvåringen 
valde ljus- och mamman mörkblå, pappan fast-
nade för trendigt orange.

»Alla i familjen fick välja sin favoritfärg och så 
blandade vi ihop det«, berättar »Farbror Orange«, 
Martin Videgård, om trasmattan i köket som 
ganska exakt speglar det här skärgårdshusets 
många kvaliteter: tillåtande, demokratiskt, an-
språkslöst, slitstarkt, nyskapande och traditionellt 
på samma gång; humoristiskt, överraskande,  bil - 

ligt (bara 2,4 miljoner), underhållsfritt, omsorgsfullt, konsekvent och 
alldeles underbart somrigt – mellan familjen och naturen finns nästan 
ingenting. 

»Det är ju det man vill ha som storstadsunge, bli utsatt för elementen, 
kunna sitta vid det där fönstret när det stormar och blåser och regnar.«

Det gjorde han själv som barn. 1968, samma år han föddes, köpte 
hans mamma och pappa tomten, en lagun på Husarös norra sida. 
 Husarö som är ändhållplatsen för Waxholmsbolagets ångbåtar och 
kanske mest känd för att Elsa Beskow en gång bodde här. Sandstrand, 
långgrunt, vass, tall, björk, rönn, med en skyddande berg knalle i rygg en. 
Där uppe på höjden föreställde sig fadern, även han arkitekt, en länga, 

»MELLAN FAMILJEN OCH NATUREN FINNS NÄSTAN INGENTING.«
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›

Entréplanet utgörs av ett vidsträckt 
kvadratiskt rum med inställd låda.  

Hallen ligger till höger om lådan och 
nås via ett skjutparti i fasaden. 

Ett väl tilltaget Alvar Aalto-bord från Artek  
rymmer nio sittande. I bakgrunden »våtrums- 
lådan« med kök, toalett, dusch och tvättmaskin.  
Bakom de tre dörrarna finns förråd, kyl och frys.  
Disken skyms av den utskjutande väggen.  
I köket ligger familjetrasmattan.

Entréplanet har skjutpartier åt tre håll, det största 
mot vattnet i norr. Över våningen har två pivå- 

hängda fönstergluggar, täckta med perforerad plåt.
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med gott om plats för Martin och hans bror. Det var den givna bygg-
platsen, med en häll slät som ett salsgolv. Men Ragnar Hansson valde 
att skynda långsamt, han började med att bygga 30 kvadrat nere vid 
vattenbrynet i stället. 

»I det huset var jag jämt på somrarna och det har varit vår utgångs-
punkt i material och känsla«, säger Martin som nu fullföljt sina för-
äldrars vision för knallen. Fast på sitt eget sätt. Hans lösning är långtifrån 
någon länga, och långt ifrån den modernistiska trälådan nere vid vattnet. 
Snarare har han mer gemensamt med, för att ta något närliggande,  
Beskows hattstuga: svart, monolitisk, en siluett i skogsgläntan.

DÄREMOT SPRINGER BÅDA husen ur »programmet«, insisterar 
Martin, ur de boendes behov. »Så är det alltid för oss«, säger han och 
refererar till verksamheten han driver med Bolle Tham. Det söder-
malmsbaserade Tham & Videgård arkitekter är sedan ett decennium 

ett av Sveriges mest uppmärksammade kontor, mycket just genom 
sina villor. Det är ett fält man använt lite som Tom Wolfe använt 
journalistiken, ett eget uttryck! Hur långt kan man driva det?

Flera av villalösningarna har sedan letat sig in i kontorets offent-
liga byggnader. Kasper Salin-prisade Kalmar konstmuseums svarta 
plywoodfasad, förskolan Tellus svepande ribbverk, det välvda inner-
taket i skolan i Krabbeholm, Danmark (klar nästa år) – alla springer 
de ur villor. Det senare ur Husaröprojektet.

»Det har förstås varit många samtal med familjen, men sedan har 
jag ju gått igenom massor av idéer. Jag har säkert ritat 30 idéer hit. 
Du vet, sedan jag började intressera mig för arkitektur har jag ju alltid 
vetat att här kan jag bygga någonting, någon gång i framtiden. Detta 
har varit en bra plats att testa idéer på. Nu blev det den här lösningen, 
men hade jag väntat ett år till hade det blivit något annat.«

Även om det är svårt att föreställa sig vad det hade kunnat vara. 

» MAN VILL BLI  
UTSATT FÖR  
ELEMENTEN, KUNNA 
SITTA VID DET  
DÄR FÖNSTRET  
NÄR DET BLÅSER 
OCH REGNAR …«
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Martin Videgård utgör ena halvan av Tham &  
Videgård arkitekter, ett stockholmsbaserat kontor 
med internationellt rykte. Duon har samarbetat i  

15 år – även Martins sommarstuga är framtagen i 
dialog – och har med tiden mejslat fram ett mycket 

eget formspråk. Både Bolle Tham och Martin är  
arkitektbarn – Bolles far är Klas Tham, ansvarig  

arkitekt för bland annat Bo01-området – och sam-
arbetet utmärks av snarlika värdegrunder, en serie 

tydliga principlösningar i modernistisk anda applice-
ras i disparat olika sammanhang, med stor effekt.

MARTIN VIDEGÅRDS  
BÄSTA SOMMARTIPS:

1. Ta båten ut till ytterskärgårdens små  
kobbar och skär. 2. Fiska med barnen, lägga nät, 

kasta efter gädda eller rycka strömming runt  
midsommar. 3. Ligga i hängmattan.

›

Det kvadratiska vardagsrummets tak och  
väggar är klädda i björk plywood. Rummets  

öppenhet har möjliggjorts av limträ balkar  
som löper från vägg till vägg och stagar upp.  

Plywooden är spänd mellan balkarna och bildar valv.

Martin Videgård blickar 
ut genom tallskogen 
ner mot vattnet. Soffor 
av Hay, bord av Bruno 
Mathsson och Piet Hein, 
tevebänk av bröderna 
Bouroullec, pallar av 
Alvar Aalto. Solstolarna 
är ritade av Björn Hultén 
för H 55 och flyttas in och 
ut beroende på väder. 



36 07/2014   07/2014 37

Denna plåtinklädda solitär känns så … definitiv. Så slutgiltig, att alterna-
tiven flyger ut genom de rumshöga skjutpartierna så snart du kliver över 
tröskeln:

En kvadrat i botten, en trekant på toppen. 
Ett rum där nere, två där uppe. 
Svårare än så behöver det inte vara. 
»Vi ville skapa ett så öppet hus som möjligt. En bottenvåning där man 

kan umgås många, med stort, skönt kök, ett väl tilltaget matbord, två 
rejäla soffor, en öppen spis. Och en övervåning som är mer sluten, privat, 
med plats för sovrum och lek.«

Spänningen som uppstår i mötet mellan de två, expanderar det redan 
stora huset (180 kvadrat) till ett mindre universum. För medan entréplanet 
är horisontellt – en riktning som förstärks av valvbågarna som leder blick-
en genom det öppna rummet och ut genom fönstren ner till vattnet – är 
övervåningen vertikal, med höjd som en landsortskyrka. Längs hela nocken 
löper ett fönster. Himlen faller ner i huvudet på dig. 

»Vi brukar ha ett pingisbord i barnens rum och där är högt nog att 
ballongplocka«, intygar Martin.

Därtill skiljer sig ytskikten mellan våningarna. Golven är desamma, 
plankor i gran, men väggarna och taken är utförda i björkplywood, och  
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»VIDEGÅRD BEHANDLAR OSB- 
SKIVOR SOM VORE DE BLADGULD.«

›

›

På övervåningen har enkla OSB-skivor 
använts i väggar och tak. De tre barnen 

har varsin alkov, Konstantin Grcics  
Mayday för Flos fungerar som nattlampa. 
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Videgård behandlar dem som vore de silkessammet respek tive blad-
guld. Han får god hjälp av ljuset. Det färgar väggarna, flyttar tallstam-
marna runt i rummen. Några tavlor behövs inte för att ge liv.

»Skärgården har förändrats«, säger Martin, kanske för att förekomma 
kritiken som en så här progressiv villa oundvikligen genererar. »Från 
att tidigare ha varit en arbetsplats för fiskare, lotsar och jordbrukare 
har den blivit ett rekreationsområde. Behoven är annorlunda nu men 
utgångspunkten är egentligen densamma. De faluröda stugorna från 
1700- och 1800-talen var ju funkis på sin tid.«

»Samtidigt«, betonar han och illustrerar Tham & Vide gårds känne-
märke: förmågan att para ihop svensk byggnadstradition med inter-
nationella influenser, »är det viktigt att ha kvar ett ben i den lokala 
kontexten. Den här byggnaden skiljer sig egentligen inte så mycket 
från den äldre bebyggelsen.«

Han rabblar likheterna: sadeltaket, den låga takfoten, trästommen, 
fasaden som står emot väder och vind. 

Och trasmattan. 

Ovan till vänster: 
Norrfasaden mot 
vattnet.

Övervåningen  
har två rum,  
ett för barnen och  
ett för mamma 
och pappa.  
OSB-skivorna,  
ett material  
Tham & Videgård 
använt även i 
tidigare projekt, 
färgas vackert 
gyllene av ljuset 
från takfönstret. 
Fön ster gluggarnas  
foder är ut  - 
for made som  
tavelramar. 
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» DE FALURÖDA STUGORNA FRÅN  
1700-TALET VAR JU FUNKIS PÅ SIN TID.«

›


