PROJEKT VILLA KLINGBERG

Stilstudie
i kalksten

stefan klingbergs nybyggda och
ekoklassade fritidshus i Kullaberg i
Skåne kan fungera som en provkarta
över några av Sveriges mest populära
kalkstenssorter. Borghamn, Kinnekulle
och Ölandskalksten finns representerade i det kvadratiska timmerhuset
som ska stå helt färdigt till våren.
— Jag är väldigt förtjust i kombina
tionen trä och sten, de är levande
material som bekräftar varandra.
Kalkstenen är mjuk och får en varm
lyster som fungerar särskilt bra med
timmer och mörka träslag som teak
och ek. Den går också att använda i så
många sammanhang med olika bearbetningar, säger Stefan Klingberg.
Intresset för sten är en del av hans
yrkesidentitet. Han är geolog och
driver sedan 2003 konsultföretaget
Geopro i Jönköping som hanterar
alla typer av frågor inom täkt, mark,
miljö och vatten. Innan Stefan startade
bolaget arbetade han som täkthandläggare på Länsstyrelsen.
det är inte första gången som Stefan
och hans sambo ägnar sig åt husprojekt med fokus på materialen. De har
bland annat restaurerat ett 20-talshus
och ett 1800-talshus där de i möjligaste
mån använt autentiska material.
— Det har varit lärorikt att studera
äldre byggtekniker, som ofta tar sin
utgångspunkt i den lokala tillgången
på material som just sten och trä.
Huset i Kullaberg är åtta gånger
åtta meter. Kalkstenen finns både inne
och ute. Golvet och stenen runt öppna
spisen är borstad kalksten från Borghamn, yttertrappan och trappsteg ut
från skjutdörrarna är hyvlad Kinnekulle
med råhuggna kanter. Huset omges
av plattor av hyvlad Kinnekulle och
gångar i sandsågad Borghamn.
— Ölandsstenen på ”utbygget” blev
felvinklad med klovytan utåt. Tanken
var att sedimenten skulle vara den
synliga delen, men det angavs inte
tillräckligt tydligt när arkitekten gjorde
ritningarna. Å andra sidan har det
blivit ett praktiskt exempel på att man
ska koppla in experter som jag när
man jobbar med sten, säger Stefan
Klingberg och skrattar.
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Projekt: Villa Klingberg.
Stenleverantörer: Interiört: Borgahamn ljusgrå,
Borghamns Stenförädling.
Exteriört: ytter trappor,
plattor runt huset, grovhyvlad Kinnekulle grå,
Thorsbergs Stenhuggeri.
Gångar och uteplats
sandsågad Borghamn
brun från Borghamns
Stenförädling. Utbyggnad vid kök klädd med
Ölandssten, Sjöströms
Stenförädling.

