PROJEKT SKOGSVILLAN

Köksön i Tossene Grå Bohus, från brott …

… till koja.

En symbol
för varaktighet
En gigantisk köksö – huggen ur ett 34 ton tungt block Tossene
Grå Bohus. Den skänker naturlig förankring åt ett nybyggt
sommarhus på en avskild plats i skogen, någonstans i Sverige.
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huset är döpt till Skogsvillan. Den
privatperson som har beställt granitbänken vill vara anonym men berättar
om bakgrunden till beställningen för
tidningen Sten.
– Jag fick idén när jag såg ett projekt
från ett gourmet- och spahotell i Bad
Schörgau i Tyrolen där man hade tillverkat en köksbänk av en nästan fem meter
lång monolit av grågrön Sarnerporfyr,
med en bruttovikt på cirka 22 ton. Endast
bordsytan hade slipats, resten av ytorna
visade klovytan.
Den motsvarande bänken i svensk
granit har måtten 475x120x92 centimeter
och väger cirka 9 ton. Blocket vägde ursprungligen 34 ton. Huset är av naturliga
skäl uppbyggt runt den massiva köksön.
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– Andersson & Keller och Hallindens
Granit har varit fantastiska samarbets
partners som har bidragit med mycket
expertis under processen.
Det var självklart att välja en lokalt
producerad sten, betonar beställaren.
– Av två skäl! För det första handlar
det om att framhäva den arkitektoniska
idén: att huset är byggt runt den sten som
alltid har funnits där och som har samma
uttryck som stenarna i omgivningen.
– Det andra skälet är miljön, vi ville ha
en sten som inte behöver transporteras
en lång sträcka.
huset är byggt med fokus på ett lågt
underhållsbehov, med väggar av granit
och golv i ek.

– Vi har velat närma oss skogen med
materialvalen, men en köksö i trä hade
krävt för mycket underhåll. Nu går köket
i stället i mässing som med köksön i
granit bildar en bra kontrast, båda kräver
ett lågt underhåll och ger en snygg
patinering över tid.
Köksön ska inte bara förankra huset,
den ska även vara en naturlig samlingsplats för människorna i det.
– Vi hoppas att graniten kommer att
utstråla ett slags rofylldhet och vara ett
”statement” om varaktighet.
Har ni fått några andra stenidéer
som ni vill ta vidare?
– Vi funderar på att göra en liten obelisk
på tomten i skogen. n
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Projekt: Skogsvillan.
Beställare: Privatperson samt
Andersson & Keller.
Stenleverantör: Hallindens Granit.
Stenentreprenör: Kungälvs Natursten.
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