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Lampor har följt Thomas Sandell sedan 
början av karriären för 20 år sedan. Här 
en av tre nya modeller för italienska 
 Leucos, golvlampan Flaska. I bakgrunden 
tapeten Miss Dottie, framtagen för en in-
redning på Hotel Birger Jarl i Stockholm.
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När Thomas Sandell ville 
bygga kallbadhus på Riddarfjärden 

retade han gallfeber på stockholmarna. 
Vi träffade honom för en intervju.

Text MARK ISITT  Foto TOVA MOZARD

Sveriges 
mest 

utskällde 
arkitekt

Tänk om hela livet styrdes av majoritetsbeslut. All mat skul-
le komma från Sibylla. Janne »Loffe« Carlsson skulle spela 
Strindberg. Bridge vore nationalsport. Och all modern 

arkitektur – om bygglov över huvud taget beviljades – skulle vara 
1920-talspastischer.

Frågar du Thomas Sandell skulle han hävda att den där sista me-
ningen är farligt nära sanningen. Ändå har han inget emot majori-
tetsbeslut. Säger han. Efter de senaste månadernas högljudda kritik 
av hans planerade badhotell på Riddarfjärden i Stockholm hade 
han annars varit förlåten om han förespråkat lite ohederlig anarki. 
Hela sommaren har Stockholms ledarskribenter och kulturchefer 
kastat frisbee med hans hittills största och mest ambitiösa projekt. 
Man har raljerat över dess form, kallat det både »badring« och »ba-
gel«, och beskrivit initiativet som »en riktig kallsup« och »ett hot 
mot Stockholm«. Men antingen är Sandell sällsynt förstående eller 
sällsynt kalkylerande, eller en sällsynt mix av bådadera, för när han 
viker ner sin gängliga kropp i en Le Corbusier-soffa på kontoret på 

Badhotellet på Riddarfjärden, Stockholm.
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THOMAS SANDELL

Golvad men inte uträknad. 
Sandell i sitt sovrum i sällskap 
med sin karmstol Metro för 
Offecct och en väckarklocka i 
rödlackat trä för Ikea PS. 

84

082-089 0707 Sandell.indd   84 07-09-19   18.20.58

Östermalm konstaterar han stilla:
»Kallbadhusdebatten har gjort mig ännu tydligare som arkitekt. 

Jag attraherar fl er byggherrar, för dem är jag en arkitekt som tycks 
kunna hantera politiska processer och bygglov och som står rakt 
när det blåser kallt. I somras tyckte jag kanske inte det var så jävla 
kul, när mina uppdragsgivare var bortresta och ingen var nåbar 
utom jag. Då kände jag mig ganska solo. Men ringer media ställer 
jag upp, det är en princip jag har. Det tydliggör mig själv och yrket 
och det tjänar alla arkitekter på.«

Inte så märkligt då att Sandell är Sveriges mest kända arkitekt. Det 
har han varit i snart 20 års tid, men när han i dessa dagar tar cykeln 
till Stureplan för en efter-jobbet-kaffe eller ett glas vitt behöver 
han inte vänta länge förrän någon säger hej eller vill slå sig ner 
för att debattera badhotellet, kanske rentav förbanna honom och 
hans verk. Ändå är han alltid villig att snacka. Han har en mild och 
vänlig stämma med en obestämbar dialekt som klingar svagt av 
överklass. Han är väluppfostrad, vältränad, välklippt, välklädd och 
välartikulerad – nästan ängsligt perfekt. Att han är sambo med en 
av Sveriges mest beundrade modeskapare, Anna Holtblad, framstår 
närmast som en självklarhet; de delar en etagevåning – förstås – på 
Kungsholms strand.

Säkert är hans välregisserade jag ett av skälen till att han haft 
svårt att bli tagen på riktigt allvar som byggarkitekt. Inte ens två år 
som ordförande för sar (Svenska Arkitekters Riksförbund) nyan-
serade bilden av honom nämnvärt. Kritikerna avskrev honom som 
en Milli Vanilli-arkitekt, ett vackert ansikte tillsatt för att hotta upp 
en hopplöst förlegad förbundsimage. Ingen utomstående kunde 
begripa vad han hade gemensamt med den typiske svenske arkitek-
ten – en man i 60-årsåldern i vit murarskjorta och skägg som talar 
i väluppfostrade klichéer om brukartillvändhet och vikten av tak 
över huvudet. I ett sådant skrå vinner man inga poäng på att ha 
gjort stiliga stolar och bord, inte ens om de ritats för världsledande 
italienska producenter (under en tid då få svenska formgivare ens 
visste var stövellandet låg). Och att inreda restauranger, butiker 
och reklambyråer bör man undvika helt och hållet, men Sandell har 
gjort ett trettiotal, kanske fl er än någon annan i hela landet. Han 
rentav driver sitt arkitektkontor, Sandellsandberg, i par med en 
reklambyrå.

»Min ambition har alltid varit att rita hus. Är man arkitekt är det 

»Kallbadhusdebatten har gjort mig tydligare som arkitekt«, säger Sandell.

»Om badet 
kommer på plats 

kommer folk älska det! 
Det är bara att titta på 
liknande bad i Malmö 

eller Köpenhamn.«
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det man drömmer om, man vill göra monument«, säger han själv-
ironiskt och skrattar. »Men eftersom jag startade min fi rma 1990, 
mitt i lågkonjunkturen, fanns det bara inrednings- och möbelupp-
drag att få, ingen ville bygga nytt. Därtill såg jag inte kopplingen 
till reklamvärlden som negativ för min karriär, jag tänkte aldrig så 
när Uffe Sandberg och jag initierade samarbetet 1995, bara att arki-
tektur också handlar om strategi, kommunikation och identitet.«

Strategi, kommunikation och identitet… Man förvånas över 
att murarskjortorna ens släppte honom över tröskeln. Men snart 
hade de där orden spridit sig som ett virus i de dammiga sar-
 korridorerna och när Sandell lämnade ordförandeposten hade han 
mot alla odds genomdrivit den största förändringen i förbundets 
historia. Han hade fusionerat de lätt självbelåtna byggarkitekterna 
med lilleputtarna inredningsarkitekterna, landskapsarkitekterna 
och stadsplanerarna, och en profession som tidigare framstått som 
lätt schizofren framstod plötsligt som tillgänglig.

Just denna förmåga att tydliggöra och förenkla är Sandells största 
talang, oavsett om det handlar om kårens struktur eller hans egna 
möbler. I Susanne Helgesons bok Svenska former säger han: »Jag 
tar det som en komplimang när folk säger att mina möbler ser ut 
som barnmöbler.« 

Samma enkelhet präglar det kontroversiella badhotellet. Bygg-
nadsvolymen är direkt igenkännbar, som gjord för att fångas på 
vykort. Lyxhotellet, som fi nansierar satsningen, ska uppta 50 pro-
cent av ytan, resten upplåts åt ett offentligt kallbad (entréavgift: 
100 kronor). Till det terrasserade taket har alla fritt inträde. I arki-
tekturen refereras det lustfyllt till den omedelbara omgivningen: 
våningsplanen böljar fram, den släta glasfasaden är tänkt att kasta 
solkatter likt en vattenspegel en högsommardag, inredningen ska 
vara vit och skir som en punschveranda, randiga herrbaddräkter 
och mamelucker kommer fi nnas att låna i receptionen. Det där 
sista hittade jag på, men tydligt är att Sandell gjort vad han brukar, 
tagit sitt avstamp i det svenska nationalarvet och gjort en samtida 
omtolkning av det romantiserade Skärgårdsstockholm.

Att ett sådant tilltag är detsamma som att kasta sig handlöst ut i 
minerat vatten säger sig självt. Plöjer man de hundratals insändarna 
som publicerats i dagspressen under de senaste månaderna är det 
bara någon enstaka röst som är positiv. Man är förlåten om man 
tror att det fl ytande huset sänkts till botten innan det ens blivit 
byggd. Motståndet framstår som brett – ändå väljer Sandell att 
avfärda sina motståndare som »pigga pensionärer med för mycket 
tid«.

»Gamla riksåklagaren bor ju där på Norr Mälarstrand, det är han 

Sandells bästa

»I somras var debatten inte så jävla kul, när 
bara jag var nåbar. Då kände jag mig ganska solo.«

Från prestigeuppdrag för italienska möbel-
giganter som B&B Italia till inredningen 
av Stockholmsbörsen spänner Thomas 
Sandells karriär. Här är åtta favoriter!

Förvaringsserien Snö, gjord ihop 
med Jonas Bohlin, är fortfarande 
efter 15 år en storsäljare.

På Gåshaga Brygga, Lidingö, byggde 
Sandell 2001 Sveriges mest omtalade 
och exklusiva radhus.

Sandells futuristiska hotell-
vision på Sergels Torg i Stock-
holm – Annarella.

För Tibro Kök ritade Sandell 2001 
Sväva, ett fristående kökssystem 
som när det kom var en revolution.

Alltid rätt i tiden. En snyggare 
klocka än Pac Watch från 2003 får 
man leta efter.

Sedan 2006 har stockholmarna med 
restaurang Kungsholmen fått ett 
nytt och spännande vattenhål.

När plastmöbler ännu sågs som 
något mycket suspekt gjorde 
Sandell utestolen Vågö för Ikea 
PS. En storsäljare!

Restaurang East är en ikon i 
Stockholms nattliv. Thomas 
och Peter Hallén anno 1989.
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Sankta Sandell. I klädkammaren med 
aluminiumljusstaken Lucia, ursprung-
ligen ritad för italienska Cappellini, i 
dag producerad av svenska Asplunds.
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och hans fru som startat Rädda Riddarfjärden-kampanjen«, säger 
han och ser ut som ett barn som just svalt en brysselkål. Så fi nner 
han sig snabbt:

»Jag tror på fullt allvar att om det här badet kommer på plats så 
kommer folk att älska det! Det är bara att titta på liknande bad i 
Västra hamnen i Malmö eller det som Plot ritade i Köpenhamn. I 
Köpenhamn måste man ha köbricka för att komma in, det håller ju  
på att välta, så mycket folk som det är där.«

Att badhotellet är så lättläst är förstås en anledning till varför det 
engagerar. Men ett annat, tyngre skäl, är att det utnyttjar vattnet 
– det som Stockholms reklammakare och politiker alltid framhåller 
som huvudstans främsta tillgång. Att Sandell trivs utan fast mark 
under fötterna vet vi sedan tidigare, hans 40 radhus i Gåshaga på 
Lidingö kragar ut över vattnet och vissa av bostäderna har genom-
skinliga golv. Men för de pigga pensionärerna – och deras lilla följe 
på några hundra tusen uppretade stockholmare – handlar badhotel-
let om att exploatera det allra heligaste, det vill säga Riddarfjärden. 
Enligt fl era av insändarna beskrivs den som »Stockholms själ« 
– Lasse Berghagen himself sjunger dess lov i Stockholm i mitt hjärta, 
för guds skull!

»Men idén med kallbadhus på Riddarfjärden är inte ny«, argu-

menterar Sandell. »Fram till 1936 låg ett badhus fastpålat alldeles 
utanför Riddarholmen. Det var extremt populärt, men revs 1936 
eftersom vattnet var otjänligt, det gick inte att bada i. Att en av de 
värsta miljöbovarna på den tiden var Dagens Nyheters [en av bad-
hotellets främsta kritiker] tryckeri på Söder Mälarstrand framstår 
idag som lite lustigt.«

Att utnyttja vattnet ser han inga faror i: »Det skulle möjligen 
vara att någon kör in i huset på fyllan, men en sl-buss kan ju 
 krascha in i ett hus när som helst. Att projektet blir prejudicerande 
fi nns det förstås risk för, men där handlar det enbart om att formu-
lera, gärna ännu tydligare än i dag, vad som ska få lov att fi nnas på 
ytan.«

Den 25 oktober ska politikerna i byggnadsnämnden fatta be-
slut om bygglov. När projektet presenterades för dem våren 2005 
hoppade majoriteten av dem jämfota av glädje. Malmö hade just 
förärats Turning Torso och Stockholm behövde ett landmärke utan 
vidare dröjsmål. Dessutom var idén att bygga på vattnet mitt i city 
rent genial, en »tomtplats« ofantligt mycket mer attraktiv än ett 
förorenat före detta varvsområde i stans utkanter. 

I dag är politikerna mer tveksamma. I alliansen är det bara mo-
deraterna som fortsatt stödjer projektet. Folkpartiet säger nej till 
placeringen, kristdemokraterna skrapar med foten och kan inte be-
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»Min ambition är att skapa arkitektur i 
världsklass. Men en blöt  lt ligger över den här stan.«

Doldis? Inte längre. Badhotellet på Riddarfjärden 
har gjort Sandell till en av Sveriges mest omskrivna 
personer. Den egendesignade bänken heter Air.  
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stämma sig, och centern vill deportera hela härlig-
heten till förorten (som förstås är i skriande behov 
av 70 luxuösa hotellrum).

Starkare än så var visst inte längtan efter ett land-
märke.

»Man kan fråga sig vad som hade hänt om man 
hade föreslagit ett Hötorgshus idag? Eller Filmhu-
set, där i kanten av nationalparken? Inte en chans! 
Min ambition är att skapa arkitektur av världsklass, 
man kan inte träna för ett distriktsmästerskap. Men 
en blöt fi lt ligger över den här stan.«

Globen är Stockholms senast tillkomna land-
märke. Arenan ritades 1986, för 21 år sedan. Det 
innebär att nästan en hel generation arkitekter 
förvägrats möjligheten att bygga djärvt i city. Att 
det dödläget kan komma att brytas av just Thomas 
Sandell var inte helt förväntat.

Gert Wingårdh (som för övrigt drivit kontor 
med Sandell) och Anders Wilhelmson (som i sin 
tur drivit kontor med Wingårdh) har alltid ansetts 
vara mer sannolika kandidater. Sandell är dem 
överlägsen i den mindre skalan, men få uppdrag 
har indikerat att han kan hantera komplexiteten i 
större projekt – sådana som Wingårdh dirigerar i 
sömnen.

Men badhotellet visar att han förstått att göra en 

dygd av denna begränsning. Arkitekten Sandell är 
som bäst när han närmar sig sina byggnader som 
vore de ett stycke industridesign. Sökandet efter en 
vacker och kommunicerande form kommer först, 
funktionerna anpassas där efter. Krymp badhotel-
let och den är en smäcker lampa. Skala ner hans 
njurformade mässrestaurang på Bo 01 och den blir 
en vacker vas. Det är ett lite bakvänt sätt att jobba, 
men är funktionskraven lättöverskådliga fungerar 
det utmärkt, hävdar Sandell.

»Badhus är rätt självklart organiserade, med 
badplatsen vänd bort från land för att skydda mot 
insyn. Eftersom det kryllar av människor på alla 
sidor om Riddarfjärden föll sig cirkeln naturlig. 
Sedan har vi mjukat upp volymen genom att låta 
våningsplanen bölja. Just den idén fi ck jag från 
Stadshuset och borggården som dippar och tar sats 
och lyfter upp byggnaderna så att du kan se ut över 
vattnet. Inne i badhuset ska du få samma känsla, du 
ska kunna ana en fortsättning av Riddarfjärden på 
andra sidan cirkeln.«

Tror han själv på en fortsättning efter den 25 
oktober?

»Jag tror att en majoritet av politikerna kommer 
att säga ja till projektet men rekommendera oss att 
fl ytta det till en mindre känslig plats. Vi kommer 
naturligtvis att respektera majoritetens beslut.«

ITOMAKI design Dan Sunaga
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