den stora
förvandlingen

Inredaren Birgitta Örne
fick fyra månader på sig
att ge den gamla
sekelskiftesvillan en helt
ny look. Sedan dess är
inget sig likt …
Arr: BIRGITTA ÖRNE
Text: ANNA ERIKSSON
Foto: ANNE NYBLAEUS

Change tray
i brunt skinn,
Hermès. Obelisk
i glas och ljuslyktor,
Oscar & Clothilde.
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Väggfärg Manor house
grey, Farrow & Ball/Garbo.
Lampa Woodville från
Vaughan, Cadoro.
Sidobord från Rehns antik.
Oljemålning till vänster av
Marcus Eek, Björkholmen
gallery. I fonden
oljemålning av Jan de
Vliegher, Angelika
Knäpper gallery.
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nredaren Birgitta Örne älskar ut
maningar som den här: Att på fyra
månader tillsammans med ägaren
hitta lösningar i ett hus på på 440 kva
dratmeter och inreda det från golvtiljor
na och ända upp till taknocken. S
 vettigt,
kan man tycka, men fantastiskt roligt,
tycker Birgitta.
– Målet var att skapa ett tidlöst hem,
som också är hemtrevligt och välkom
nande. Och funktionellt, för att passa
min uppdragsgivares liv med barn
i skolåldern och allt vad det innebär, sä
ger Birgitta Örne.
– Dessutom är ägaren en både modig
och lyhörd person med många egna
åsikter och som inte är rädd för att prova
på något nytt, så vi har haft det väldigt
roligt ihop under arbetets gång. Och
med den tajta tidsramen var alla lite ex
tra på hugget, fortsätter hon.
Och det var ett måste, med tanke på
att nästintill allt är omgjort och nyin
köpt för att passa huset – en stor sekel
skiftesvilla vid vattnet utanför Stock
holm. Soffan, soffbordet och räcket vid

Nästintill allt är
omgjort och nyköpt
för att passa huset

Soffa och soffbord fanns i huset och köptes av
förra ägaren. Matta, Kasthall. Gustavianska
stolar från Lundgrens. Ljusstakar Tre kulor,
från Svenskt tenn. Tre skålar av Sebastian
Schildt, Svenskt tenn. Silverask och glasvas,
Pierre & Peter’s. Kuddar från Cushion me
happy. Vit stor målning till vänster av
Lucas Göthman, Björkholmen gallery.
Foto till höger av Cooper & Gorfer, galleri
Christian Larsen. Svart urna, Annuzza.

104

.

10 2012

.

10 2012

105

»Jag kan pausa filmer och bara
studera hur de gjort inredningen
i en särskild scen«

Glasbord från
Newport, lampa
från Vaughan.
Skulptur av Timo
Solin. Silverburkar,
Svenskt tenn. Rosa
ask och glasboll,
Pierre & Peter’s.

trappan upp till övervåningen är i stort
sett de enda detaljer som förblivit som de
var när Birgitta steg in här första gången.
Hallen och köket har fått schackrutigt
golv i marmor, för att ge ett lite elegan
tare och mycket mer spännande intryck
än furuplanken som låg där innan. Bir
gitta arbetar gärna med att skapa kon
traster genom att tona ned miljöer och
göra dem lugna med hjälp av bland an
nat färgsättningen, vilket syns i hela hu
set. Hallen, köket och vardagsrummet
innanför – eller frukostrummet som det
också kallas – är alla målade i olika dova
jordtoner, och i det stora sovrummet på
övervåningen finns tygspända väggar
i grått. På golven ligger stora mattor och
hela övervåningen har heltäckningsmat
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tor i bland annat sisal, som både mjukar
upp intrycket och dämpar ljud från steg
och lek. En gångmatta i sisal löper längs
trappstegen upp till övervåningen, van
ligt på andra håll i världen, men inte lika
vanligt här hemma. Birgitta hämtar
mycket inspiration från både inhemska
och utländska magasin, och köper travar
av intressanta inredningsböcker för att
finna idéer till egna lösningar.
–Resor, böcker och film inte minst,
ger mig många kreativa uppslag. Jag
kan pausa filmer och bara studera hur de
gjort inredningen i någon särskild scen.
När man får uppdrag på den här nivån
– att precis allt ska göras och det ska gö
ras med tanke på framtiden – är det vik
tigt att tänka på några saker.

– Jag vill inte att min kund om tio år
ser sig om och tänker att hemmet känns
daterat och omodernt. Därför är det vik
tigt att vara noggrann med alla detaljer.
Att inte vara för ängslig inför trender,
utan inreda tidlöst. Och, om man har
möjlighet, satsa på riktigt god kvalitet
och bra material utan att kompromissa.
Även om det kostar lite mer till en bör
jan så kan det ändå bli billigare i slutän
den, eftersom det håller för tidens tand.
Man ångrar aldrig att man gjort något
riktigt bra, säger Birgitta.
Ett av uppdragsgivarens favoritstäl
len i huset är köket, han älskar att laga
mat och önskade sig ett kök åt restau
ranghållet, men samtidigt hemtrevligt
och mysigt. Ut åkte den vita högblanka

Väggarna är målade i färgen Hardwick white, Farrow & Ball/Garbo. Gardin Pelago, från
Kravet. Träpersienner från My window. Howardsoffa och djuphäftad fotpall, Jio möbler.
Kuddar i fåtöljen från Cushion me happy. Svart lackbricka från K & co. Ljusstakar Naglo
på bricka, Sjöström antik. Fåtölj, Oscar & Clothilde, kudde i fåtöljen från Cadoro. Lampa,
Invanity. Litet soffbord, Pierre & Peter’s. Konsolbord Tati, Asplund. Ytterkruka med fat,
Svenskt tenn. Fotografi av Karolina Henke, från Pierre & Peter’s.
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Svart köksinredning från
Kvänum. Urnor på vitrinskåp,
pall och korg från Annuzza.
Målningen av Ove Pihl till
vänster föreställer familjens
katt Brorsan.

Kökets schackrutiga golv i marmor
ger ett mer spännande intryck än
furuplanken som låg där innan

köksinteriören och in kom ett svart kök
från Kvänum. Birgitta visste att det mör
ka skulle passa in med resten av
inredningen och huset som sådant, och är
glad att kunden hade modet att genom
föra idén också. Summa summarum blev
alla mycket nöjda. Förhoppningsvis även
husets katt Brorsan som fått en egen hör
na med matskålar, där väggen ovanför
pryds av ett porträtt av Brorsan i egen hög
person, målat av konstnären Ove Pihl.
Konsten är för övrigt alltid en viktig del
av ett hem, både för Birgitta och för hu
sets ägare. Ett lyckligt sammanträffande.
– Bra konst kan hjälpa upp en dålig
möblering, men bra möblering kan ald
rig hjälpa upp intrycket från dålig konst,
säger Birgitta. 
n
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Golvplattor och
köksbänk
i carraramarmor,
Stenfirma Bror
Törner. Kakel,
Kakelspecialisten.
Väggfärg Cornforth
white, Farrow & Ball/
Garbo. Oljemålning
med lilja av Ove Pihl.
Svarta pallar från
Ikea. Innanför
glasdörrarna skymtar
frukostrummet.
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»Jag vill inte att min kund om
tio år ser sig om och tänker
att hemmet känns daterat«

Tygspända väggar och
gavel av Göran Hernwall
i tyg Linara/Romo. Lakan
Bellora, Illums bolighus.
Kashmirpläd Kajaal, från
Interior plus. Svart stol,
Sjöström antik.
Kopparstick, Pierre &
Peter’s. Lampor, Walles
& Walles. Bricka från
Asplund. Koppar och
kanna, Oscar & Clothilde.
Silverram Ralph Lauren/
Pierre & Peter’s. Silver
skålar köpta på Bukowskis.
Heltäckande sisalmatta
Crucial trading, Ogeborg.
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»Bra möblering
kan aldrig hjälpa
upp intrycket från
dålig konst«

Väggfärg Shaded white,
Farrow & Ball/Garbo.
Matsalsbord med
förnicklade detaljer,
designat av Birgitta Örne,
tillverkning av Attila Suta.
Sullastolar, design och
tillverkning Attila Suta. Vas
från Svenskt tenn. Matta,
Knut mattor. Lampa GT 5,
från Santa & Cole/Dahl
agenturer. Fotografier av
Jacob Felländer. Gardintyg
från Zimmer & Rohde.
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