inredning

Husets mest använda rum är det kombinerade
vardagsrummet och köket som mäter 25 meter
från vägg till vägg. Porslinsfåglarna på bordet heter
Royal Whites och kommer från Royal Copenhagen.
Golvljusstake Spin-Floor är gjord av Tom Dixon, tid
ningsställ Press från Asplund, tekanna Doll av Ivana
Kralikova. Soffor, divaner, sidobord samt plädar
kommer från Minotti och det lilla brickbordet från
Casa Milano.

Solsidan
deluxe
Tv-serien Solsidan har gett oss tillfälle att le åt våra ytliga
drömmar om märkeskläder, fondväggar, parmiddagar och
transformerliknande monstergrillar. Plaza åkte till verklighetens
Solsidan, och fann ett av Sveriges dyraste hem.
Text Sam Sundberg
Foto Åke E:son Lindman
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Styling Alexandra ogonowski

Italienskt platsbyggt kök med vitvaror från
Gaggenau. Rådjuret i porslin heter Royal
Whites och kommer från Royal Copen
hagen. Fat och bestick från Armani Casa.

Mikael ser nästan oförskämt välmående ut när han sträcker fram

handen: Kortklippt sandfärgad kalufs, rosa Ralph Lauren-piké,
J Lindeberg-jeans och en klädsam solbränna anlagd under en
veckas off pist-åkning i kanadensiska Blue River.
Vi står på en vacker, parkliknande gårdsplan och bakom Mikael
reser sig en maffig treplansvilla från fyrtiotalet. Den har byggts
på av tidigare ägare, bland andra en norsk skeppare, och nu har
den topprenoverats invändigt och fyllts med det bästa av det
bästa i inredningsväg.
Medan Mikael visar mig in i huset kan jag inte undgå att tänka
på TV4-serien Solsidan, och den verklighetsnära karikatyren av
det förmögna folkets kläder, boende och leverne. Mikael beskriver sitt värv som ”verksam inom finansbranschen”. I det fiktiva
Solsidan är Johan Rheborgs karaktär en fondmäklare som knallar omkring i kläder som kunde vara plockade direkt ur Mikaels
garderob, och vi befinner oss dessutom i – just det – Solsidan i
Saltsjöbaden.
Saltsjöbaden är en pittoresk tätort, en synnerligen välbärgad
del av Nacka, som i sin tur är en av de svenska kommunerna med
allra högst medelinkomst. Orten är kanske bäst känd för Saltsjöbadsavtalet, vars anda präglade svensk arbetsmarknad under
större delen av det förra seklet, och för det charmiga Grand Hotel
Saltsjöbaden, byggt av K A Wallenberg i slutet av artonhundratalet. Utan denne Wallenbergs engagemang i bygden hade Saltis
i dag knappast varit detta kluster av villaområden chict utströsslade i Stockholms inre skärgård.
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Men när jag kom ut till Solsidan och svängde in på den sjönära vägen där Mikaels villa ligger var det tydligt att jag lämnade den burgna Stockholmförorten bakom mig och hamnade
i ett område fyllt av mindre palats till bostäder, sådana som döljs
bakom förbjudande grindar mot vägen och som man skymtar när
man åker båt i Erstaviken, fastnar med blicken vid strandkanten,
visslar till och mumlar ”Jäklar vad mycket pengar folk har”.
Redan Mikaels garage är dyrare än mitt eget radhus, åtminstone om man räknar bilarna däri. Och när han köpte villan i slutet
av nittiotalet toppade den listan över Sveriges dyraste. Sedan
dess har den bara blivit mer exklusiv. För ett par år sedan frågade
Mikael om hans vän, inredaren Mats Gustavsson, kunde hjälpa
honom att fixa till interiören lite. Mats svar fick Mikael att rygga
tillbaka. Han ville slå ut väggar och förändra planlösningar.
– Jag hade inte alls tänkt mig ett ingrepp av den omfattningen,
och jag hade aldrig accepterat det om det inte var för att vi hade
sett Masses tidigare projekt, säger Mikael.
– Men så är jag praktiker och tekniker, medan Masse är
visionär.
i grunden och vem som helst hade
kunnat bo där hur länge som helst, säger Masse när han berättar om projektet över telefon. Däremot tyckte han inte att det
var anpassat för ett modernt par med barn.
– Det var för plottrigt med många olika materialval och massor
av rum och korridorer. Det var anpassat för en ensam skepps
– Det var ett fantastiskt hus

Chandelier från Brand
van Egmond, puff från
B&B Italia. Skulptur av
Lena Cronqvist.
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Dukning från Armani Casa, matbord och stolar från
Minotti och vas från Bernardaud. Chandelier från
Brand van Egmond, matta från Minotti. Guldskulptur
av Maria Miesenberger. Skulpturhuvud Michel från
1959, Staffan Östlund.

Tavla Pink Tulip av
Donald Baechler.
Kopparskulptur
Expansion från 1963
av Staffan Östlund.

redare som bara ville ha flådigt och dyrt, men det var varken smart
eller dynamiskt. För mig var det viktigt att utgå ifrån Mikael och
Camillas familj och livsstil.
När jag kliver in i huset ser jag omedelbart den sten som blev
projektets början: spansk, svart Nero marquina-marmor ligger
som en spegel över hallgolvet. Tillsammans med vita väggar blev
den grunden för färgvalen som håller sig till svart, vitt, grått och
brunt i dämpade, naturnära nyanser.
På bottenplan finns en rejäl vinkällare vars gammaldags mysfaktor gjorde att den lämnades orörd i uppgraderingen. Intill den
ligger en ångande spa-avdelning skimrande i ljusgrått, som en
grotta uthuggen i Carraramarmor, och den flankeras av gästsovrum och filmsalong.
En smal trappa knorrar sig upp till andra våningen, husets
hjärta. Där, i det sydvästra hörnet ligger ett master bedroom med
spektakulär utsikt över Erstaviken och ett ljusinsläpp som gör
de fjärrkontrollstyrda mörkläggningsgardinerna absolut nödvändiga. Det tillhörande badrummet är stort som en mindre
lägenhet med dubbla duschar och handfat, och ett lyxigt badkar
från italienska Boffi. Medan Mats Gustavssons firma Upgrade
Living har ritat och byggt har inredningsföretaget Geco stått
för möbellösningarna.
Husets största, viktigaste och mest använda rum är det kombinerade vardagsrummet och köket. Det är ett långsträckt rum,
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Soffor, divaner, sidobord samt plädar från
Minotti, brickbord Casa Milano och ägg B&B
Italia Objects. Porslinsfåglar Royal Whites från
Royal Copenhagen, bordslampa Gun från Flos,
tavla av Peter Frie, mattor Geco. Tavla Scull,
Donald Baechler, Surroundsysten BeoVision 4
från Bang Olufsen.
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Bord Habibi från F12, kuddar och
pälspläd från Bohem, golvlampor
från Casa Milano, läderkorg från
Eno, soffa och puffar från Minotti,
tavla från 1966 av Staffan Östlund.

Sängkläder från Sonia Rykiel
och handduk från Missoni.
Vaser från Ditte Fischer
Copenhagen, Överkast,
privat.

Natursvamp och sisalborste från
VIit Form, Honeybath från Laura
Mercier, vita handdukar från Missoni,
handduksställ från Agape. Badkar från
Boffi, skjutdörrar i glas från Rimadesio.
Garderober från Emmebi.
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Soffor från Minotti, brickbord från Casa Milano.
Ägg från B&B Italia Objects. Soffbord från Minotti,
bordslampa Gun från Flos. Tavla av Peter Frie från
Galleri Lars Bohman. Matta från Geco.
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Relaxroom med jacuzzi och
ångbastu i Carraramarmor.

25 meter från vägg till vägg, med två sittgrupper, öppen spis, en
spatiös köksavdelning med diskbänk i svart granit och köksö i vit
corian. Ett stort fönsterparti vetter ut mot poolen, och i flygeln
som skjuter ut från köket ligger en elegant men sober matsal.
– Det här var tre rum tidigare, och egentligen använde vi dem
inte särskilt mycket. Nu är vi här hela tiden. Ja, vi använder faktiskt alla 700 kvadrat till vardags, säger Mikael.
För en fyrabarnsfamilj är det overkligt prydligt överallt, men
förklaringen är att barnen håller till på översta våningen, som är
mer otyglad med leksaker och hästtapeter.
tycker bäst om med huset får jag
tankfull tystnad till svar. Men hans fru, Camilla, hojtar:
– Utsikten! Läget!
Hon kommer inspringande i köket i kritvit tennisutstyrsel,
nyss hemkommen från banan och full av lovord till vyn mot
Erstaviken. Det är lätt att förstå entusiasmen för det lugna vattnet,
utsikten mot Tyresö och frånvaron av de industriella silhuetter
som är så vanliga längs kusterna.
– Det fantastiska är att huset kombinerar det moderna här
inne med naturen direkt ute på gården. På sommaren reser vi
ogärna iväg, i stället flyttar vi ut och håller till vid poolen, altanen och bryggan.
Ute på bakgården förmedlas mycket riktigt omedelbart känsNär jag frågar vad Mikael

lan av skärgårdsnatur, av krokiga träd och dramatiska klippor som
faller ner till den privata hamnen som byggts av dykare och tusen
kubikmeter betong. Jo, uterummet är precis lika kompromisslöst
som interiören. Inkilad vid klippbranten ligger till exempel en
utomhusjacuzzi. För att få den på plats i ett så dramatiskt men
otillgängligt läge flögs den in med helikopter.
Nere vid hamnen hittar vi en sjöstuga som utrustats som gäststuga och används mycket under sommarhalvåret. Plötsligt har
vi kommit ut till ett idylliskt sommarnöje, fjärran från vardagen,
trots att vi bara traskat över tomten.
I Solsidan lever man det goda livet, kosta vad det kosta vill.
Och när jag till slut tar upp TV4-serien pekar Mikael mot villan
två hus bort.
– Det där är Freddes och Mickans hus i serien.
Det är klart att Mikael och Camilla följer den. Det är klart att
de känner igen sig i satiren. Och det är klart att de tycker den är
förbaskat rolig. Mikael lånade till och med ut sin 15 meter långa
Sunseeker när inspelningsteamet behövde en flott motorbåt till
första avsnittet. Men tv-seriens fixering vid status och yta tycker
Mikael är överdriven.
– Visst finns det sådant här. Men vi bor ju så här för att vi vill
det, inte för att det anses fint. Jag tror ärligt talat inte att det där
är värre här än i andra områden. Det är bara det att folk som bor
här råkar ha det ganska gott ställt. π

Golvlampa från Casa Milano,
äpplen från Fröhus vaser och
soffa från Maxalto.
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