totalrockad i
1700-talshuset

Toile de jouy-tapeter, mullvadsfärgad textil
och sval carraramarmor. Familjen som
önskade »lite ny färg på väggarna« fick
i slutänden, med inredaren Birgittas hjälp,
260 kvadratmeter modern elegans.
Arr BIRGITTA ÖRNE och
CHARLOTTE PETTERSSON
Foto ANNE NYBLAEUS
Text ANNA ERIKSSON

Vardagsrummet ligger i anslutning till hallen på
bottenplanet. Som bricka till inredningen ligger mattan
Big tweed från Sicoma. Zebramönstrad långpall och grå
fåtöljer från Jio möbler. Soffor från Englesson med
kuddar från So fine design. I mitten Per Öbergs soffbord
för Svenskt tenn. Stora bordslampor, Woodville,
från Oscar & Clothilde. Olja med landskap av Ove Pihl.
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V

illan ligger utanför Stockholm och här bor en familj
med två små barn, som tilltalades av läget och omgivningarna – och förstås huset byggt under sent 1700-tal.
Här fanns charmiga detaljer och potential, men det visade sig må bra av lite mer än ”bara en lätt uppfräschning”.
Inredningen är framtagen i samarbete med inredaren Birgitta Örne som fick uppdraget att förvandla hemmet utifrån
familjens behov och önskemål. Arbetet började som en liten
snöboll när familjen vände sig till henne för att få hjälp med
färgsättningen av väggarna, men växte snabbt till en stor
lavin, när sak efter sak lades till på önskelistan.
Kunden valde efter en konsultation med Birgitta att göra
allt de tänkt, på en gång, och göra det ordentligt innan de hunnit flytta in i huset.
fortsättning på sidan 103

T v: Blåmönstrat porslin i samklang med matsalens väggmålningar.
Urna och vas från Annuzza, fat från Pierre Hagströmer. Silverask,
ett arvegods.

I matsalen finns
originalmålningar från
1700-talet bevarade

Nedan t v: Vid vardagsrummets ena vägg står en antik gustaviansk
byrå köpt på Antikmässan, med bordslampa från Vaughan och en
dekorativ korall från K & co. Ovanför hänger en sirlig förgylld spegel
från Bukowskis market.
Nedan: På spiselkransen i vardagsrummet står kinesiskt porslin
från Annuzza och en antik hästskulptur från Bukowskis market.
Motstående sida: Matsalen med originalmålningar och en av husets
två kakelugnar. Matsalsmöblemanget köpte de nuvarande ägarna
av de förra. Kronan i taket, modell 2097, är en modern klassiker
designad av Gino Sarafatti för Flos.
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Marmorgolv lades in
i hallen och smala
listverk på väggarna
blev pricken över i

Motstående sida: Hallens bruna tegelgolv byttes mot ett i slipad
marmor i svart och vitt, Carrara och Nero marquina, från Stenfirma
Bror Törner, och trappan matchades i kulör. En sisalmatta gör
trappan halksäker, och binds samman med ovanvåningens hall
och korridor. Som skydd vid trappan ned till källaren står en stor
grön urna från Garbo, fylld med blommor från trädgården.
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– Jag brukar alltid avråda från att göra saker ”sedan”. En renovering är så jobbig att leva i, när allt är upprivet, stökigt och
dammigt. Det är bättre att bita ihop och få allt gjort med en
gång, så att man kan bo in sig i lugn och ro sedan, säger Birgitta.
I ett så här gammalt hus gäller det att gå varsamt fram, känna
in husets karaktär men ändå ge det en egen, modern stil. Familjen visste vilket ”tonläge” de ville ha hemma: bekvämt och
elegant, och sobra färger.
Men, som Birgitta förklarar, varje projekt är unikt
och det finns sällan en helt färdig plan från början.
– Snarare finns ett antal skissartade idéer som jag sedan kan
lägga fram förslag utifrån, och långsamt växer mer konkreta
planer fram.
Alla ytskikt har renoverats och fräschats upp, utom de vackra väggmålningarna i matsalen som självklart skulle vara kvar
orörda, liksom de gamla kakelugnarna. Boytan är på 260 kvadratmeter med 100 kvadratmeter biyta, och inget har lämnats
åt slumpen. Bland annat har Birgitta arbetat med den nya
kökslösningen, med ny planlösning i badrummen, och nya
tapeter, golv, textilier, möbler och färger – allt sammansatt till
ett tema som passar både husets ålder och familjens smak.
Fyra månader tog allt arbete, vilket är snabbt jobbat med tanke på hur mycket som skulle göras, även om hantverkarna var
skickliga och rutinerade.
För att få en idé om hur det tidigare 80-talsrenoverade,
ganska murriga och ostrukturerade hemmet skulle kunna bli
representativt, vackert och fräscht, fick Birgitta tillåtelse att ta
med familjen till ett hem som hon arbetat med, tillhörande en
tidigare kund.
– Jag har en bild i mitt huvud av hur något kan göras om,
men den bilden kan vara svår att förmedla. Människor har
ofta så olika referensramar. Att kunna göra så här denna gång
var verkligen generöst av min förra kund och till stor hjälp.
På bottenvåningen ligger hall med gästtoalett, vardagsrum,
matsal och kök med anslutande matplats. I hallen åkte det brunmurriga tegelgolvet snabbt ut och ersattes av ett svartvitt golv i
marmor. En låg avskärmning togs bort vid trappan ned till källa
ren, och ektrappan upp till övervåningen stramades upp i ny,
svartvit kostym. Vita väggar med smala listverk som ger struktur
blev pricken över i, i den nu rymliga och stilrena hallen.
På övervåningen ligger barnens rum, det stora sovrummet
samt klädkammare, gästsovrum, ett stort badrum och ett tvrum med bibliotek. Här flyttades väggen i tv-rummet för att ge
utrymme åt en inbyggd bokhylla.
– Rummet var tidigare för långsmalt för att vara praktiskt, och
30 centimeter var allt som behövdes för att det skulle kunna
fungera både som bibliotek och som tv-rum, med en mysig soffa
och puff precis framför kakelugnen, säger Birgitta.

Speglar infällda
i marmorn får
badrummet att
kännas rymligare

fortsättning på sidan 106

T v: Köket sett från matplatsen, med köksinredning från Kvänum
och handslaget vitt kakel från Gysinge. Spis från Ilve.
Ovan t h: Carraramarmor från Bror Törner klär in hela badrummet,
och är även materialet i bänkskivan ovanpå platsanpassade
stommar från Ikea. Även här gör infällda speglar utmed väggen att
ytan upplevs som större. Handdukar från Sonia Rykiel/Bohem.
T h: Gästtoaletten har en tvättbänk i marmor som döljer
vattenlåset, ritad av Birgitta och utskuren av Stenfirma Bror Törner.
Spegel på hela väggen ovanför handfatet gör att det lilla utrymmet
upplevs större. Tapet från Ralph Lauren, toalett från engelska
Imperial bathroom. Spegellampett från Gåvan.
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»Vi har flyttat all fast inredning
för att utnyttja ytorna bättre«
Motstående sida: Köket knyts samman med hallen genom golvet
i marmor från Bror Törner. Tapet i toile de jouy-mönster, Stairway
to heaven, från Sanderson. Matplats med stolar Bridget, designade
av Birgitta Örne för Jio möbler, och bord från Östermalms antik.
Taklampa Lindvall, W 124 s, från Wästberg. Matta, Knut mattor.
Blåvitt porslin från Annuzza, och jalusier från Persienngruppen.
T h: Sisalmattan i trappan återfinns även i den övre hallen och korridoren. Vid trappan hänger verket Stalker av Andreas Kock. Tapet
i korridoren, Delft, från Braquenié/Pierre Frey, Frank & cordinata.
Nedan: Mattan Silky seal från Stoddard gör det lite lättare att stiga
upp på morgonen. Lakan från Bellora/Illums bolighus. Sänggavel
designad av Birgitta och tillverkad av Göran Hernwall; den, liksom
sängkjolen, är i tyg Arden från Romo. Sidengardin, Ronda agent/
Manuel Canovas. Pallar, Oscar & Clothilde. Sänglampa från
Vaughan och bordslampa från Invanity. Stol Louis ghost, av Philippe
Starck för Kartell.
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»Bit ihop och få allt gjort direkt«
Det andra stora projektet på övervåningen var att blåsa nytt
liv i badrummet med hjälp av vacker carraramarmor på
väggar och golv, och en rad speglar infällda i väggen som
gör att ytan känns mer rymlig.
– Mycket handlar om en bra planlösning, så i de båda
badrummen har vi flyttat runt all fast inredning för att utnyttja ytorna bättre, berättar Birgitta.
I dag är familjen glad att de gjorde all renovering
med en gång, nu kan de slappna av och njuta. Helt i linje
med vad Birgitta hoppades.
– Att få till ett så här roligt samarbete, där jag kan entusiasmera under resans gång och kunden i slutänden är nöjd med
sitt fina hem – det är det bästa med mitt jobb, säger hon. n

Ovan: Väggen flyttades 30 centimeter i tv-rummet för att rymma
den platsbyggda bokhyllan, med lampetter från Vaughan. Soffa
och stor tygklädd pall, båda från Jio möbler. Bricka från Good
morning co. Spegel från K & co. På det lilla sidobordet från Karla
antik står en lampa från Walles & Walles.
T v: Ett av sovrummen på övervåningen byggdes om till stor
klädkammare, med platsbyggd garderob och en mjuk matta,
Silky seal, från Stoddard.
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