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Målet var absolut inte att bygga ett hus som 
såg ut att ha stått där på tomten i åratal, men 
slutresultatet blev ändå ett nytt hus med en 

tydlig känsla av pondus och historia.
Styling myrica bergqvist Foto patric johansson Text jenny bergquist

 

7 7  plaza interiör

Modern 
tradition

Matsalsmöblerna från Carl Malmsten 
har funnits i familjen i många år. 
Byrån i matsalen tillhör samma serie. 
Matta från Taners Mattor. Lamporna 
är PO-lampor och tavlorna är köpta 
”någonstans i London”.  
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husesyn Modern tradition 

arkitekten Buster Delin har börjat vänja sig vid att få svara på en 
viss fråga om huset i Nacka, som han ritat i nära samarbete med 
husets ägare.

– Folk säger ofta, med ett förvånat tonläge: ”Är det här ett nytt 
hus?” Och ja, det är det. Däremot har inga beslut vad gäller design och 
konstruktion tagits utifrån ett försök att efterlikna något gammalt. 

Huset ligger i ett k-märkt område med strikta byggregler, vilket till viss 
del påverkade husets design. 

– Det hade säkert gått att bygga ett hus med ett modernare uttryck, 
men dels var familjen som bor här inte så intresserad av det, dels behövde 
vi ta hänsyn till en redan befintlig byggnad på tomten. 

En annan anledning till att det vid en första anblick är lätt att tro att 
huset har hunnit vara hem åt många generationer är att det är byggt av 
traditionella material, som sten och betongblock som putsats på ut- och 
insidan. Fasaden är målad med järnvitriol, vilket exempelvis är vanligt 
på husen i Gamla stan.  

– Har vissa färger och material använts i flera hundra år är det en gans-
ka bra indikator på att de har hög kvalitet, berättar husägaren, som vill 
vara anonym, och tillägger:

– Vi har inte målat med plastfär-
ger utan valt kalk- och linoljefärg. 
Färgen till hela utsidan kostade  
6 000 kronor, och till alla snick-
erier i huset gick det bara åt tio liter 
färg, eftersom den är så dryg. 

Den färdiga bostaden är en mix 

Ç Bokhyllorna i vardagsrummet är platsbygda, liksom 
alla andra hyllor i huset. sofforna är från norrgavel, 
korgstolarna från Afroart och mattan från norrgavel.  
Å Pianot kommer från svenska Pianofabriken.
å Köksstommarna i modellen Lindö Art kommer från 
Kvänum. ugn och spis är från italienska J Corradi.  

heMMa hos i nacka
Bostad: Trevåningshuset, som ligger 
i nacka utanför stockholm, är ritat av 
arkitekten Buster Delin i nära sam-
arbete med familjen som bor i huset. 
Familjen vill dock vara anonym. 
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husets ägare har satsat på ma-
terial i bra kvalitet och på att ha 
så få leverantörer som möjligt. 
Kalkstenen i hela huset är köpt 
direkt från Mysinge kalkbrott på 
Öland och alla fönster är väldigt 
fint gjorda av Lindblom & Co i 
Alfta. Olssons bioenergi och spe-
cialhyvleri i Färila har levererat 
samtliga trägolv. 

7 9  plaza interiör

”inga beslut vad gäller design och konstruktion har 
tagits utifrån ett försök att efterlikna något gammalt”
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husesyn Modern tradition 

”Panelen jagade vi länge, men 
när vi väl hittade den kunde vi 

beställa till hela huset”

Ovanför sängen sitter 
lampan Lean från Örsjö. 
Den gröngrå kudden 
kommer från norrgavel. 
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På övervåningen finns 
samtliga sovrum och 
en liten myshörna där 
man kan titta på tv 
eller slå sig ner med en 
bok. Kelimmattan är 
från Taners Mattor. 
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husesyn Modern tradition 

Å Både korgstolen och byrån som står 
i ett av sovrummen är köpta på Bukowskis 
Market. Fårfällen på golvet är köpt  
i hälsingland. 
Ç På den inredda vinden finns bland 
annat ett arbetsrum.

av supermoderna isoleringsmaterial och äldre byggmaterial. Exem-
pelvis är alla väggar inomhus antingen kalkputs eller brädpanel av 
bandsågad furu. Kalkstenen som är genomgående i golv, trappor, föns-
terbrädor och bänkskivor är grå Alböke som beställdes från Mysinge 
kalkbrott på Öland. 

– Det kostade en bråkdel av vad det skulle ha kostat att använda en 
stenfirma i Stockholm, berättar husägaren. Att använda så få material 
som möjligt sparar både tid och pengar. Panelen jagade vi länge, men 
när vi väl hittade den kunde vi beställa till hela huset. Det underlättar 
även logistiken om man har så få leverantörer som möjligt. 

Huset bygger på en klassisk och enkel planlösning med entré mitt 
på långsidan. När det gäller fönstersättningen och valet att inte ha för 
stora glasytor utan låta fasaden komma fram tittade man mycket på 
äldre Gotlandshus. 

– Däremot har nästan alla rum fönster åt minst två håll, vardags-
rummet till och med åt tre håll, visar Buster. Det ger en fin atmosfär 
inne i rummen och en härlig överblick över trädgården. 

En utmaning med det tämligen kompakta huset var att få fram en 
luftig känsla inuti, samtidigt som varje centimeter behövde utnyttjas 
på bästa sätt – hemmet skulle trots allt rymma två vuxna och fyra 
barn. Lösningen blev att ha sociala ytor, som kök och vardagsrum, på 
nedre botten, medan samtliga sovrum ligger på mellanvåningen och 
kontor, lekrum och förråd finns på den inredda vinden. 

– Vi har jobbat mycket med belysningen och en del platsbyggda 
möbler för att få plats, säger husägaren. Bokhyllorna i vardagsrummet, 
liksom samtliga hyllor i sovrum, vardagsrum, skafferiet i köket och för-
rådet har vi byggt själva. ♦
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handfaten är gjorda av keramikern 
Calle Forsberg. Kommoden är 
platsbyggd av en snickerifirma och 
blandaren är från Axor starck.
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”vi har jobbat mycket med belysningen 
och en del platsbyggda möbler för att få plats”
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FaMiLjens 
TiPs
1. Använd så få material 
som möjligt. Det är enk-
lare, går fortare och är bil-
ligare eftersom man köper 
större volymer. Dessutom 
blir det inte så plottrigt. 

2. Vi är inte alls några 
byggnadsantikvarier, men 
måste ändå säga: undvik 
moderna material. Varför 
ha gips överallt? Det är 
fult, ger dålig akustik och 
kostar mycket. Puts och 
brädor är billigare, blir 
vackrare och ger ett mer 
levande intryck. 

3. Satsa på köket, för där 
är man 90 procent av 
tiden. Har man plats för ett 
matrum är det trevligare 
att integrera allt i ett stort 
kök. Med tanke på husets 
storlek är köket väl tillta-
get med mycket bänkar 
och skåp. 

sTorFaMiLjens 
sMarTa Lösningar

Inspireras av

Gamla betrodda material och moderna 
detaljer skapar ett hem med en  

nytänkande retrokänsla. 
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Kuddfodral i linne, 
80 kr, h&M home.

husesyn Modern tradition 

Taklampa Foto, 
199 kr, Ikea.

Ljusstake servitören, 
1 990 kr, Tingest.

Kruka Terra Cotta Pot 
medium, 230 kr, Low Key.

Byrå Frame Drawer medium, 
13 975 kr, Asplund.

handvävd Jannike Kelimmatta, 3 495 kr, Mio.

Korgstol Lounge Chair, 3 450 kr, hübsch.
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