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UTMANING I TRÄ
»Vi bygger en labyrint!« sa arkitekten.  

Och så blev det ett hus som är en galen geometrisk 
lek med åtta trappor vid Stockholms inlopp.

Text MARK ISITT Foto STAFFAN FLODQUIST Styling LOTTA AGATON

High Chaparral: likt ett fort 
tronar villan på Älgöns granit
klippor, högt över Erstaviken. 
Huset är ett försök att para 
traditionellt trähusbyggande 
med moderna krav på estetik, 
funktion och ekologi.
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ssssssssssssssss. Där står den och väser. Stor som en 
mindre bil. I mörkret, i källaren, under en trappa. 

Luftbehandlingsmaskinen.
»Man får inte slarva med ventilationen«, säger 

Klas Holm, reklamare och byggherre. 
»Gör man det riskerar hemmet att förvandlas till 

en giftkammare.«
En giftkammare som tydligen kommer sig av att 

vi människor producerar kvalster, våra möbler är 
flamskyddsimpregnerade och våra datorer och tv

apparater sprutar värme. Bland annat. »Dålig ventilation är anledningen 
till att 40 procent av alla barn har allergiproblem i dag.«

Därför tömmer denna monstermaskin detta högresta trevåningshus på 
gammal luft och fyller det med ny. Tre gånger dagligen.

»På vintern använder man den varma luften som fläktas ut till att värma 
den nya och på sommaren fungerar luftintaget som en AC, då suger man 
in sval luft från norrsidan«, säger Holm och hans ögon lyser, han kan prata 
länge länge om vikten av hälsosamma levnadsförhållanden. »Detta handlar 
ju om huset där mina barn ska växa upp!« 

Men i stället pratar vi om Erstaviken. Vi går ut på det vidsträckta trä
däcket, in i solgasset, och spejar ut över det stilla vattnet, anar hela vägen 
till Kymm end ö i öster, ön som inspirerade Strindberg till Hemsöborna, och 
till Sol sidan i väster, villaområdet som inspirerade Herngren till en minst 
lika burlesk historia. Och hade vi kunnat se runt kobbar och skär skulle 
vi kunnat se hela vägen till Hölö i Stavsnäs där Klas och hustrun Astrid 
tidigare bodde i egenritad villa (Residence nummer 6/2008).

»Och där i viken ligger Erstavik slott«, säger Holm. »Det ägs av Johan 
af Petersens. Och marken där bortom ägs också av honom, det är Nacka

»DETTA HANDLAR JU OM HUSET DÄR  
MINA BARN SKA VÄXA UPP!«

VINJETT

Ovan: Piranesitrappor: husets stomme är 
 blottlagd och konstruktionen kan lätt avläsas.

Fasadribborna i olika längder ger liv åt fasaden 
och fungerar som sollameller. Huset är en 
provkarta på vad som kan åstadkommas i trä. 
Stommen är av limträ och fasaden och terrassen 
i så kallad Thermowood – ett virke som torkats  
i ugn och gjorts röt beständigt.

›

UTMANING I TRÄ

Beställaren 
Klas Holm i 

sin labyrintiska 
skapelse.

Utomhussoffa Tribù  
från Classic Garden.
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reservatet. Och fram till slutet av 1800talet ägde familjen af Petersens 
även Saltsjöbaden, men det sålde man senare.« 

I JÄMFÖRELSE TER sig livet här på Älgö, där vi befinner oss, täm
ligen blygsamt. Sly, slingriga vägar och gamla småhus med brutna tak 
som slumpmässigt kastats ut i den kuperade terrängen. Inte ett spår av 
detaljplan. En sådan fick ön först 2009 då Nacka kommun bestämde sig 
för att förvandla stugområdet till ett bostadsområde. Nya vägar anlades, 
vatten och avlopp drogs – ett mammutprojekt – och familjen Holm, som 
köpte sin tomt 2010, fick vänta ett helt år innan man kunde bygga, först 
när infrastrukturen var på plats kunde kommunen behandla bygglovs
ansökan. 

I dag, efter tre års byggande, totalt 13 000 byggtimmar, ger Holms 
villa en hint om Älgös framtida siluett. Arkitektstudion Widjedal Racki 
har även ritat en annan villa någon kilometer härifrån och Holm kände 
väl till byråns manér. »Jag hade haft ögonen på Håkan Widjedal i många 
år, närde en dröm om att få jobba med honom.« 

Men det han kom att beställa låg långt ifrån det Widjedal annars 
förknippas med. »Från början föreställde jag mig ett enplanshus som  
kragade ut över branten. Men stadsbyggnadskontoret och detaljplanen 
krävde snarare motsatsen, ett högt hus med litet fotavtryck. Och när jag 
väl ställt in mig på det insåg jag vilken befrielse det var, hur trött jag fak
tiskt var på alla öppna planlösningar. I stället drog jag åt andra hållet, ville 
krympa måtten, skapa små överlappande rumsligheter, jobba i olika nivåer. 
När jag nämnde det för Håkan svarade han: ›Vi bygger en labyrint.‹«

Så blev det. Från utsidan märks det inte så mycket, då ter sig det nio 
meter höga huset som en enkel furukub klädd i ribbor. Lättläst. Men när 
du kommer in, då måste du först vänja ögonen en stund, liksom knäcka 

UTMANING I TRÄ

» MEN NÄR DU KOMMER IN, DÅ MÅSTE DU FÖRST  
VÄNJA ÖGONEN EN STUND, LIKSOM KNÄCKA KODEN.«

En av husets åtta  
trappor, tillräckligt  

smal för att man ska 
kunna sträcka sig över 

stegen och plocka 
böcker ur hyllan.

De många trapporna  
bildar sittplatser, 

ibland med inbyggd 
förvaring, som här i 

köksbänken. Genom de 
varierande takhöjderna 

skapas visuell kontakt 
mellan våningsplanen.

Lampa över köksön, 
Prolicht från Flux.

Kök från Uno form  
med bänk i storådrig  

nyzeeländsk furu.  
Husets övriga träslag  

är alla svenska.

En mystisk och sluten  
plywood låda tar emot i entréplan, 

här ryms teverummet.

›

›
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»SOM I LUSTIGA HUSET – ETT OÖVERLAGT STEG OCH DU TUMLAR  
HELA VÄGEN NER TILL MONSTRET UNDER TRAPPAN.«

koden, förstå geometrin, innan du kan gå vidare. Ungefär som i Lustiga huset 
– ett oöverlagt steg och du tumlar hela vägen ner till monstret under trappan. 

»Du skulle sett det under byggprocessen. Då liknade det en tre våningar 
hög träskulptur. Jag ville nästan sluta bygga, där och då.«

DET ÄR EN beskrivning som håller än, även sedan väggar och golv till
kommit. Det är furu i olika utföranden överallt, de grova pelarna står tätt 
som granarna i Småland. Och vore det inte för möblerna och mattorna 
och de många oljemålningarna – Holms pappa är uppsalakonstnären Sven 
Holm – skulle det vara svårt att urskilja vad som var vad, allt skulle rotera,  
flyta. Att Holm har ett grafiskt blad av Oscar Reutersvärd på översta våningen 
känns självklart – precis som konstnärens »omöjliga figurer« är huset något 
av en förvriden geometrisk lek.

Samtidigt är konstruktionen synnerligen konventionell. Det är en av 
Holms bärande idéer med projektet, att visa hur traditionella byggmetoder 
kan paras med ny teknik. 

»Jag har länge irriterat mig på hur man bygger i dag. Man smäller upp 
hela bostadsområden som ganska snart börjar förfalla. Man använder en 
massa material man aldrig provat. Och man bygger för billigt. Jag förstår 
inte varför. Varför håller vi på och laborerar? Vi har ju en fantastisk bygg
nadstradition i Sverige. Många av husen häromkring har stått i hundratals 
år och erbjuder fortfarande en perfekt boendemiljö.«

»Samtidigt« – han kan inte låta bli att återigen leda in samtalet på venti
lation – »läcker de gamla husen energi. Förr isolerade man med mossa, 
kutter spån eller något annat organiskt material, och man hade otäta fönster 
och en skorstensstock mitt i. Det där självdraget vill man ju inte ha längre. 
Och det fick mig att tänka, kanske kunde man bygga ett modernt hus enligt 
gamla principer men med nutida ekologiska isoleringslösningar.«

Det var då han bestämde sig för att bygga ett hus helt i trä. Och som den 
entreprenör han är – han är utbildad grafisk formgivare men har drivit flera 
företag och startade webbyrån Clockwork redan som 23åring – kontaktade 
han Moelven, Norges främsta producent av träbaserade byggprodukter.

Huset är omringat av  
terrasser, familjen kan  
flytta runt med solen.  

Genom att lyfta vardags
rummet ett par trappsteg ges 

fri sikt över balkongräcket. 
Öppen spis från Stüv.

Klas Holms 
hemma 

kontor,  
beläget högst 

upp i huset, 
som på en 

kommando
brygga.

Den lilla poolen  
är en enkel balja i 
glasfiber, nedsänkt  
i terrassgolvet.  
Badvattnet värms 
av solenergi från 
takpanelerna.

›

›
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KLAS HOLM 
Att bara bygga  
ett hus, oavsett  
hur avancerat, 
hade knappast  
varit utmaning 
nog för Klas Holm. 
Född entreprenör 
kunde han inte  
låta bli att göra  
sin villa till 
ett fullskaligt 
marknads förings
projekt, ett showroom för innovativa lös
ningar. Sporrad av responsen från Moelven, 
den norska träbyggnadskoncernen som 
levererat det mesta av virket, ringde han till 
ett urval producenter och presenterade sin 
idé om ett ekologiskt hus befriat från »fot
räta« förtecken. I dag är Villa Moelven något 
av en manual i hur man kan bygga miljö
vänligt och spektakulärt på samma gång. 
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»Jag förklarade att jag ville bygga ett fantastiskt trähus, ett showroom för 
trä. De sa ja direkt.«

I utbyte mot deras tekniska kunnande och praktiska support åtog sig 
Holm att marknadsföra projektet. Han berättade om träets fördelar för alla 
som ville lyssna – »ekologiskt, återvinningsbart, lättillgängligt, tåligt, vackert« 
– och startade en webbsida (villamoelven.se) där man kunde följa byggpro
cessen, följa hans väg  mot drömhuset. 

Och eftersom Moelven varit så entusiastiska tog han mod till sig och kontak
tade ytterligare leverantörer, de mest innovativa han kunde hitta på den svenska 
marknaden. I dag har han runt 15 »partners«, alla med intresse av att åter
ställa ordningen, att visa att »ett miljösmart, sunt och energieffektivt hus inte  
behöver göra avkall på design eller komfort«, som det formuleras på hemsidan. 

Exakt hur många kvadratmeter huset har vet han inte, men han chansar på 
300. »Jag tycker det där är betydelselöst, det är ju rymden jag varit ute efter.«

»Jag tror vi har totalt åtta trappor«, säger han och ler ursäktande, fullt 
medveten om att det kan anses oekonomiskt, att det stjäl dyra kvadrat meter. 
Men i vissa av trapporna sitter man, andra fungerar som förvaring. Det för
vånar mig att där inte finns repstegar och klätternät.

Fast det kommer nog, indikerar Holm. Två trappor upp – eller om det är 
tre eller fyra, det är inte lätt att veta – ligger sovrummen: Klas och Astrids, 
sexårige Freds och tvåårige Bos. I taket hos Bosse finns en lucka upp till ett 
vindsutrymme, till det högst belägna utrymmet i hela huset, långt bort från 
monstret under trappan.

»När han blir äldre kommer han kunna bygga sig en koja där.« 
Precis som pappa byggt sin. 

»JAG FÖRKLARADE ATT JAG VILLE BYGGA ETT FANTASTISKT TRÄHUS, 
ETT SHOWROOM FÖR TRÄ. DE SA JA DIREKT.«

UTMANING I TRÄ

Klas och frun Astrids sovrum  
ligger en trappa upp från  

badrummet. Med åren kommer  
solen att göra väggarna  

gyllengula. Sängkläder, kuddar  
och överkast, Society.

Frånsett kalk
stensgolvet är 

även badrummet 
byggt i trä. På de 
mest fukt utsatta 

platserna används 
en hårdvaxoljad 

variant av det 
värmebehand lade 

fasadvirket. Stol, 
Faye Toogood. 

Handduksvärmare 
från Sanova, badkar 

från Duravit.

›


