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Skönaste lyxfällan
Arkitektkontoret Claesson Koivisto Rune har en osviklig känsla 
för lyxiga detaljer och raka linjer. Ge dem en obegränsad budget, 
och resultatet blir en renovering som hela Stockholm pratar om.
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Allt är i linje. Den låga entrén linjerar med köket 
som linjerar med den 15 meter långa bänken som 
linjerar med soffan, med den öppna spisen, med 
den nybyggda terrassen, med de tre sovrummen, 
med klädkammaren, med den lilla gasolspisen, 

med plattskärmen som är en spegel när den inte används, med 
den specialritade mattan vars mönster linjerar med stenlägg-
ningen och loftet, och häftapparaten som linjerar med entrén… 
och bara för att detta är en sned vindsvåning i ett hundraårigt 
kråkslott, där ingenting alls linjerar som det borde, har man linje-
rat lite extra!

»Linjeringar kan man aldrig få för mycket av«, skojar en belå-
ten Eero Koivisto och pöser som en ettåring som just tryckt ner 
en fyrkantig kloss i en trekantig öppning. Vilket han också på sätt 
och vis har gjort. Två klossar, rentav. I samarbete med Mårten 
Claesson och Ola Rune och trions fem anställda har han med 
hammare och kil – och lyftkran; delar av taket fi ck lyftas av – sla-
git in en stramt modernistisk lägenhet under en kåpa av tinnar 
och torn.

Här har inte sparats på någonting – varken pengar eller an-
strängningar. Vad sägs exempelvis om det svarta bubbelbadkaret 
– tung som en ordinär Mercedes, och med plats för åtta personer 
– som står i »spa-avdelningen« i tornrummet!

Karet sänktes på plats först efter att trägolvet förstärkts med 
bjälklag i stål, och står på gummibussningar för att inte gran-
narna ska störas av bubblorna.

»Jag skulle vilja se något annat arkitektkontor presentera en sån 
här samling byggritningar för en enda lägenhet«, säger Koivisto 
och lägger sin hand på en pärm med ritningar.

Koivisto hävdar att tiden kontoret lägger på en lägenhet av det 
här slaget motsvarar en villa. I pärmen fi nns också några hundra 
ritningar, på allt från värmeslingor i golvet via specialritade möb-
ler ända till de tiltade fönsteröppningarna sex meter upp. Enbart 
stenläggningen i jämtländsk kalksten upptar fem ritsidor. 

»När vi åker världen runt brukar vi fota stenläggningar på 
torg«, säger Koivisto och ler lite skevt åt sina liderligheter där 
han sitter på det svartvita kontoret på Söder i Stockholm. »Det 
här mönstret är från en piazza i Siena. Stenarna har tre olika stor-
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Kontoret på loftet. Arne Jacob-
sens klassiska lampa AJ från 
Louis Poulsen rimmar med 
Marcel Wanders och Bertjan 
Pots nya Moooi-kolfi berstol. 

På den specialritade Asplund-mat-
tan paras Börge Mogensens klassika 
»spanska« fåtölj med bröderna Bou-
roullecs plastbord Paniers, Kartell.

Stilleben av tavlor och konsthantverk i kombination 
med bröderna Castiglionis lampa Gatto för Flos.
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När våningen skulle 
byggas  ck taket lyftas 

bort med lyftkran.
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Kök från Boffi , bortom vardags-
rumsdelen med Piero Lissoni-
soffan Living Divani. Den tonade 
glasväggen döljer trappan till loftet.
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lekar och läggs dikt an mot varandra. Det är vackert men ett jäkla 
pill, varenda sten måste ritas in på millimetern.«

»När vi skissade på mattan [han bläddrar snabbt fram i pärmen 
till den tio meter långa och tre meter breda fl ossan] utgick vi 
från stenläggningen. Vi suddade i ritningen tills bara några streck 
återstod. De fragmenten utgör mattans mönster.«

Sammantaget är uttrycket omisskännligt Claesson Koivisto 
Rune, ett maner som förblivit intakt sedan trions examen från 
Konstfack 1994. Då var deras minimalism en reaktion på ett 
överdekorerat 1980-tal. Nu är den ett mäklarideal, kalt som Koi-
vistos (och Claessons) hjässa ska det vara, annars dippar priset. 
Men vad de fl esta home-stagers missar är hur konceptuella trions 
idéer är.

»Alla våra bästa projekt är starkt idébaserade«, slår Koivisto 
fast, och visar fotografi er av den ena av de två lägenheterna. I 
stället för att ha sin utgångspunkt i traditionellt estetiska eller 
materiella överväganden är den resultatet av arkitekternas nästan 
barnsliga vilja att rationalisera bort de 200 kvadratmeternas bo-
hemiska karaktär. Linjalens vassa egg har skurit djupt. 

»Vi bestämde oss tidigt för att bortse från den befi ntliga struk-
turen och kontrastera vindsvåningens småskalighet med tydliga 
arkitektoniska grepp«, säger han. »Vi har fyllt rummet med 
väldigt tilltagna element i olika material. Loftet utgör en volym, 
trappan en annan, det fi nns tre köksöar och badrummet är som 
en egen liten byggnad. Alla block är överdrivna, dimensionerna 
pushade till max.« Han lyfter en osynlig stenbumling och sätter 
ner den på golvet. »Humpf!«

»Mot detta står den lösa möbleringen, lätt och fl yktig. Till 
och med sofforna har små tunna ben. Relationen mellan fasta 
element och möbler blir som relationen mellan en stad och dess 
invånare.«

Att det bara blir en lägenhet per år skyller han på brist på bestäl-
lare. »Eftersom det är så kostnadskrävande att genomföra såna 
här inredningar är de svåra att hitta. Och bara en säck med pengar 
räcker inte heller, man måste veta vad man vill ha också. Vi brukar 
säga att idealklienten är någon som helst hade gjort allt själv men 
som insett att det inte är så lätt. Med såna bollplank stimuleras 
man att göra sitt bästa. Att känna verklig entusiasm är absolut 
nödvändigt. Ingen musiker vill väl bli dansbandsmusiker?« 

Carbon Chair återkommer 
i matplatsen, här med Eero 
Saarinens Tulpanbord för 
Knoll/Vitra. I bakgrunden 
den nyanlagda terrassen. 

Arkitekterna har kilat 
in tre separata sovrum 
på den begränsade ytan.

Spa-avdelningen i tornrummet 
med dess svarta bubbelbadkar 
från Agape. Mosaik från Brix.
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Badrummet ryms i en kubisk volym som 
ställts in i den vidsträckta vindsvåningen, ett 
arbetssätt karakteristiskt för lägenheten där 
alla funktioner är tydligt defi nierade. Bad-
kar, Agape. Handfat, Boffi . Blandare, Vola. 
Duschmunstycke, Dornbracht. Mosaik, Brix.
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»Bara en säck med pengar 
räcker inte för att få resultat...«
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