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[21] s. 272
Gösta, Sofia och
Maria Uddén
Modernistiskt
inspirerad klassiker
Uppland
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Vänster sida Matsalsdelen

i den byggnad som går under
namnet Mathuset.
Vänster och nedan

Utesittplats flankerad av ek
och tall.

Den har blivit något av en fritidshusklassiker, Gösta

Uddéns lilla gråa ”by” av fyra mindre och ett par lite
större huskroppar, omgiven av frodig gammal hagmark.
Platsen är Runmarö i Stockholms södra skärgård.
En mäktig ek med lågt hängande grenar pockar på
uppmärksamhet. Här gäller det att se upp så man inte
får en bula i pannan! Man ser också gärna upp i detta
magnifika träd kring vilket några av husen samlar sig. Så
här i försommartid, med solklar himmel, strilar ljuset
igenom och låter det ljuvligt ljusgröna bladverket skänka
detta centrala uterum en behaglig halvskugga. Även en
och annan tall mellan husen har tillåtits breda ut sig på
liknande sätt. Trädgrenarna blir ”i vägen” och får en mer
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Höger Glaspartiet i änden av

Mathusets allrum är öppningsbart och inspirerat av en sjöbod i
Grebbestad . ”Här får ängen
vara vattnet”, säger Gösta.
Nedan Det är gott om sitt-,
bädd- och förvaringsmöjligheter
i Mathuset.

Vänster Sovrum i det hus som
en gång i tiden fick namnet
Långskorpan. Observera det
utvinklade utsiktsfönstret för den
lycklige i överslafen. Rummet
ligger i huskroppens västra gavel
och fönstret ger morgonljus från
öster.

Ovan Ett av de små burspråken

som skjuter ut ur Långskorpans
fasad mot norr och den lilla
allmänna vägen. Ljuset faller in
genom ett fönster i burspråkets
tak och ger rummet insynsfritt
dagsljus.

”aktiv” roll för det rörelsemönster som familjemedlemmarnas och deras gästers kommunikation mellan husen
ger upphov till. Och jag anar en ideologi bakom: naturen
inbjuds att vara medaktör i detta fritidsboende.
Idag är det Göstas och hustru Ingrids barn som nyttjar
fritidsstället mest, inte minst de båda döttrarna Maria
och Sofia som också är arkitekter.
Det var mer av en slump som familjen hamnade här
i början av 1960-talet.
– Vi bodde i en Stockholmsförort och i hissen nämnde jag för en granne att vi sökte tomt för sommarhus.
Det visade sig att hon ägde mark här ute, ville stycka av
och jag fick hjälpa henne med byggnadsplan. När Ingrid

och jag kom ut hit blev vi helt tagna av naturen. Det är
mycket kalk i marken och här växer vackra örter och
orkidéer. Och ekar, som du ser.
Maria tar mig runt på de stigar i området som familjen hjälpt till att trampa upp under de snart 50 år som de
hållit till på Runmarö. Hon visar sjöboden som byggdes
gemensamt av Gösta och några grannar på ön i början
av deras vistelse här.
Vi går ut på bryggan som hör till.
– Här brukar vi bada. Oj, vad klart det är – nu innan
båtarna börjat köra, konstaterar Maria när hon tittar ner.
Den egna öppna snipan från Strömstad, med en Albin
011 inombordsmotor, ligger redan i och väntar på sommarens utfärder.
Jag lär mig ett nytt begrepp hos familjen Uddén: ”att
kobba”. Och det innebär förstås inte helt oväntat att
göra en båtutflykt till en kobbe. Men begreppet är lite
vidare och inbegriper även att packa, själva färden ut,
att finna en icke-upptagen plats på en kobbe, matlagning på gasolkök, bad och äventyr i största allmänhet
samt hemfärd.
– Vi har alltid levt utåt vattnet. Så är det inte för alla
sommargäster. Det finns dom som bara lever inåt, cyklar runt och upplever de inre delarna av ön med skogar,
berg och hagmarker, berättar Maria.
Från bryggan och sjöboden löper stigen mot fritidsstället i kuperad terräng förbi högresta lövträd – många
ekar just – och ut på en liten grusväg. Den servar såväl
deras eget fritidsparadis som de närmaste grannarna i
den mån vägtransport behövs. Bara efter ett 50-tal meter på denna väg skymtar en grå husvägg, med liggande
panel, i kanten av en hagmark. Innan vi är framme vid
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Höger Långskorpan med tre

dubbeldörrar och vida trappan i
trä. Närmast i bild den stora
murade grillen till vänster.
Nedan Fritidsstället består av
totalt sex huskroppar, inklusive
uthusen: som en mycket liten by.
Höger sida Bastudelen längst
bort i bild i Långskorpan, det elva
meter långa och fyra meter
breda huset.

husen passerar vi en liten höjd, max två–tre meter högre
än omgivningen. Örter och lite berg i dagen.
– Det är den finaste platsen. Den har vi låtit vara
kvar, säger Gösta om kullen som ger fritidshusen skydd
i väster.
Han har visat barnen hur man ser till att trampa på
stenarna istället för jorden med dess rara växter. Adam
och Eva samt nattviol hör till de sällsynta arterna i området. Gösta fäster även min uppmärksamhet på det
”mjuka” gräset vid tallarna intill kullen. Här har husdjur gått och betat genom seklerna fram till mitten av
1900-talet.
Det första huset, Morfarsstugan på tolv kvadratmeter, uppfördes i flygande fläng av honom själv och hans
bror, läkaren, tillika permobilens skapare, Per Uddén.
– Ja, det gick så fort undan att vi inte hann med grunden, säger han med ett stort leende.
Det huset var av enklare slag och skulle användas för
övernattning vid bygge av Mathuset, vilket alltså skulle
komma att innehålla allrum med kök.
När Mathuset också kommit på plats, liksom uthus
av olika slag, alla med järnvitriolgrå fasader, blev det så
småningom dags för en huvudbyggnad, ett hus för sociala utrymmen. Det växte under planeringens gång och
döptes av barnen till Långskorpan.
– Husen här i skärgården är generellt små. Det föll
sig naturligt i den kuperade naturen. Tio till elva meter långa och fyra meter djupa var vanliga mått, berättar Gösta.
Inom dessa mått håller sig också Långskorpan.
Relaxrum skulle man kanske med dagens språkbruk
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Köket ligger bakom matsalsplatsen i Mathuset. Och
ovanför köket ett loft med flera bäddplatser.
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Vänster Sällskapsrummet, där
man kan vila efter bastun, har en
stor öppen eldstad.
Nedan I tvagningsutrymmet intill
bastun kan man blaska hur
mycket man vill med vattnet. Ett
avlopp finns under det glesa
brädgolvet.
Höger sida Öppna spisen är
dekorerad med kakelplattor som
de då små barnen i familjen fick
göra själva under ledning av en
formgivare som Gösta kände på
Gustavsbergs porslinsfabrik.

kalla det stora rum, med sin vitkalkade öppna spis, som
man först träder in i mitt i huset. Bastun till höger är
viktig i denna byggnad och har ett par fina finesser: Ett
utvinklat fönster tar in kvällssolens sista strålar i bastun.
Och veden kan läggas in i bastuugnen via en eldningslucka i intilliggande tvagningsrum närmare utgången.
Ingen ”förtida svettning” för bastueldaren och ingen
nedskräpning i själva bastun.
Till vänster, från entrén räknat, ett pentry och längst
bort föräldrasovrum.
Le Corbusiers franska kapell i Ronchamp har lånat
inspiration till ljusinsläppen i Långskorpan. Trappan har
också en anrik förebild.
– Det är entrétrappan till Mies van der Rohes arkitekturskola i Chicago, säger Gösta när jag provsitter den
väl tilltagna träkonstruktionen.
Hur gick det då med grunden i Morfarsstugan? Jo,
snart ersattes de enkla brädorna i botten med riktiga
grundstenar och sockelbjälkar. Byggnaden blev isolerad
för vintervistelse liksom de övriga husen.
Mathuset, som också fått gå under namnet Tjockskorpan, rymmer, tack vare ett sovloft ovanpå köksdelen, totalt åtta bäddar.
– Hela familjen på sex personer fick utan vidare plats
här inne. Barnen älskade att vakna till att vi pratade och
kokade kaffe. Dom klagade över att Ingrid och jag flyttade in i Långskorpan när den blev klar.
Festerna har varit många med ett stort antal gäster
och Maria minns hur hela hennes skolklass fick plats
över en helg när hon gick i sexan.
– När jag nyligen träffade fröken från den tiden så
visade hon upp inbjudningskortet som hon sparat från
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Vänster sida Nordsidan av

Långskorpan med ljusinsläpp via
burspråken. Träfasaden är järnvitriolbehandlad.
Denna sida Sjöboden som hör
till det Uddénska fritidsstället på
Runmarö ligger några hundra
meter bort i anslutning till den
brygga som familjen äger en
tredjedel av.

den här ”miniklassresan” som hon uppenbarligen uppskattat.
Sofia och Maria drömmer om att bygga ut med ett
stort kök samt ytterligare sovutrymme.
– Vi vill framöver vara här längre perioder och då blir
det lättare att vara tillsammans allihopa med lite utökad plats. Dessutom har familjerna på senare tid vuxit
med fler barn.
Kärleken till denna plats har Gösta manifesterat inte
bara i de varsamt infogade byggnaderna utan även i en
skrift, Till Runmarö, i början av 2000-talet. Han delger
läsaren, delvis i poetisk form, sina erfarenheter av fri-

tidshusbyggandet och boendet under de fyrtio år som
då gått sedan han första gången kom till ön med sin
familj.
I boken är han lika rättfram, som när han visar mig
runt, vad gäller de egna erfarenheterna. I likhet med
många andra arkitekter som byggt åt sig själva har Gösta
tagit chansen att experimentera, vara lite våghalsig.
Funktionalismens avskalade form var hans estetiska
rättesnöre för byggandet. Husen fick sina tak i liv med
ytterväggen.
– Mathuset med sitt långsluttande pulpettak hade
av den anledningen dold takavvattning med innanlig-

gande ränna. Men det fungerade inte och gaveln blev
rötskadad.
Gösta fick göra avkall på de estetiska idealen –
Mathuset fick nytt tak med ett rekorderligt takutsprång
på en meter. Och vattnet kunde släppas ut på marken
utan att passera fasaden. Fasaderna, ja. De fick också
med tiden en annan karaktär: från att ha en silverton
efter järnvitriolbehandlingen till att få en mörkare yta.
”Så förändrades hus efter hus. Husvolymernas klarhet
försvann. Det enkla och rena förbyttes i det fungerande.
Funktionalismen som estetisk form hade dukat under”,
skriver Gösta i Till Runmarö.
Men han klargör samtidigt behovet av experimenterande i alla konstarter. ”Utan experimenterande stannar utvecklingen.”
De extravaganta kopparbeslagna negativa hörnen på
husen får nog räknas till ett av de vällyckade funkisexperimenten.
– Se här, inte tillstymmelse till röta i ändträet, visar
Gösta och konstaterar att kopparn nog starkt bidragit
till detta.
Jag får dofta på den första blomman på den storvuxna
kaprifolen som växer på en ställning utanför fönstret
till Mathusets köksdel.
– Vi ser den inifrån och det är trevligt att ha den i
synfältet.
Gösta nyper av blomman en bit ner på stjälken och
lägger den i boken han skänker mig innan min avfärd.

