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Arkitektens lilla svarta... Hem-
ma hos Erik Andersson samsas 
samtidskonst med paret Eames 
stolsklassiker. Matbord av brö-
derna Bouroullec. Tavlor av Hå-
kan Rehnberg och Ann Edblom.
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Det är inte så enkelt…« svarar Erik Andersson på 
frågan varför han gjort ett förtätat svart hål av 
sin redan minimala 45-kvad ratare. Väggarna är 
kolsvarta, golven, skilje väggarna, badrummet – 
till och med pianot.

»Det har med glanstal att göra…« försöker han förklara, och 
accelererar ut i ett resonemang om matt och blankt och vatten 
och ånga och hur en svart yta kan kännas djup som olja och full-
komligt oändlig och faktiskt inte det minsta förtätande. Det är 
ett typiskt Erik Andersson-svar. Delvis för dess mångordighet – 
kanske en konsekvens av hans åtta utbildningsår på kth, Oxford, 
Konsthögskolan, ucla och Columbia. Men mest för att det 
blottar hans vilja att vara tvärtom.

»Jag försöker alltid hitta fram till ett annorlunda sätt att tän-
ka«, säger han och slår sig ner i en av Eames-stolarna.

Svarta 
drömmar
Arkitekten Erik Andersson 

har alltid gått sin egen 
spännande väg. Så också när 
det gäller det egna hemmet.

Text MARK ISITT  Foto ÅKE E:SON LINDMAN
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Erik Andersson porträtterad på 
sitt arkitektkontor. Modellen före-
ställer ett bostadshus i massivträ.
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Inte för att just detta är det första som slår en när man bläddrar i 
hans portfolio. Här möter du en hipp stockholmsminimalist.  Eller? 
De obligatoriska snövita gallerierna, de konceptuella utställning-
arna, de avskalade lägenheterna med sina strama kök – kök så po-
lerade att espressobryggaren försvinner i blänket. Ett tag livnärde 
han sig uteslutande på att bara rita kök.

Men bläddrar du vidare förändras intrycket. Projekten explo-
derar i växten, omsorgen om detaljer byts mot väldiga gester. Där 
fi nns några orealiserade byggnader, bland annat ett bostadshus i 
sex våningar i ekologiskt massivträ och en avfallsanläggning med 
skir fasad i bakbelyst plast. Dessutom en massa broar. Han har ritat 
20 stycken i alla möjliga skepnader: från 7 till 1 000 meter långa, 
i betong och rostfritt, över motorvägar och sjöar, för fotgängare 
och älgar, för bilar och tåg. Inom de närmaste två åren bygger 
Vägverket ett tiotal av dem över väg 73 mellan Stockholm och 
 Nynäshamn. Dödens väg.

Orsaken till varför han har intresserat sig för just broar ligger 
i linje med hans lust att problematisera uppgiften; en eftersatt 
byggnadstyp som oftast saknar allt arkitektoniskt uttryck, sådant är 
oemotståndligt för Erik Tvärvigg. 

»Utifrån ekonomiska argument kan man till viss del förstå varför 
svenska broar ser ut som de gör, estetiskt och upplevelsemässigt 

För att kontrastera mot Sven 
Markelius originalinredning 
är Erik Anderssons tillägg i 
våningen svarta. Skiljeväggen 
rymmer teve, böcker, barskåp. 
Soffan är vintage Ikea. Det är 
hustrun som spelar piano.

Erik bor i ett av Stockholms mest klassiska funkishus.

Erik Anders-
son bor i Sven 
Markelius 
 kollektivhus 
från 1935.
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På andra sidan skiljeväggen, kok-
vrån. Infälld belysning och mått-
beställda speglar skapar rymd. 
 Mathissen är fortfarande i bruk.
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inte så kul. Men så behöver det inte vara«, slår han fast med 
intensiteten och uppriktigheten hos en revolutionär. 

Första bron ritade han tillsammans med Magnus Ståhl 
redan under tiden på kth. Det var för en tävling och 
duon kom bara fyra – men trea kom Santiago Calatra-

va och Norman Foster fi ck inte mer än ett hedersomnämnan-
de så självförtroendet fi ck sig ingen större knäck. Knappt tre 
år senare slog han igenom stort med en gångbro i Hammarby 
Sjöstad, en av världens första i rostfritt stål. Hade han, Ståhl 
och samarbetspartnern Jelena Mijanovic valt vanligt stål skulle 
priset ha blivit hälften så högt (bortsett från underhåll) – men 
då vore det ju ingen sport.

Vrider och vänder på förutsättningarna gör han också i 
sin lilla lägenhet på Kungsholmen i Stockholm där han bor 
tillsammans med hustrun Elna Nykänen, fi nsk journalist och 
manusförfattare. 

Lägenheten är belägen i det så beundrade Kollektivhuset 
från 1935. Den klassiska funkisbyggnaden beställdes av Alva 
och Gunnar Myrdal och ritades av Sven Markelius, Le Cor-
busiers kompis tillika Stockholms stadsarkitekt. Utrustat med 
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Svartlackad garde-
robspassage från 
sovalkov och balkong. 
Och tenorsaxofon.
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»Jag älskar utmaningen i 
att hitta billiga lösningar.«
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»Originaldetaljerna är vita – mina tillägg är svarta.«

Diabasgolvet är måttbeställt. Erik har själv färgat alla 
fogar svarta. Salt- och pepparkvarnar av Marc Newson. 
Tavlor på väggen av Jeppe Hein och Spencer Finch.
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mathissar, dagis (med passning även nattetid) och tvättnedkast   
syftade huset till att frigöra kvinnan från hemmet. 

Markelius själv har bott i huset. Arkitekterna Tage William-
 Olsson (Slussen) och Bengt Lindroos (Kaknästornet) likaså. Och 
nu Erik Andersson – som därtill har sitt kontor tvärs över gatan. Att 
han har stort respekt för Markelius säger sig självt, men att lägga sig 
platt för legendaren är inte aktuellt, förklarar han. 

»Det är väldigt lärorikt att jobba i en högklassig arkitekts bygg-
nad, men också lite irriterande. Jag har varit involverad i inte mind-
re än tio renoveringar i det här huset sedan jag fl yttade hit 1998 och 
ibland blir jag trött på den vördnadsfulla hållningen. ›Originalet är 
alltid bäst‹, heter det, som om vi andra bara är klåpare. Jag vill inte 
påstå att jag är en bättre arkitekt än Markelius var, men det är min 
ambition att vara det. Det måste det vara. Något annat vore res-
pektlöst gentemot honom.«

Denna princip har tillåtit några rejäla ingrepp i lägenhetens plan. 
Funktionssepareringen från Markelius tid är borta och som enda 
skiljevägg märks nu i stället en kombineration av bokhylla, barskåp 
och garderob. Svart förstås. Och väldig, åtminstone i relation till de 
mycket begränsade ytor den har omkring sig.

»Ändå hjälper den till att skapa en känsla av rymd«, menar 
Andersson. Förvaringsväggen fungerar som rumsavskiljare, men 
genom att den är fristående anar man en fortsättning runt hörnet. 

Hjärnan lägger till, man upplever rummet som större än vad det 
egentligen är.

»Inom restaureringskonsten fi nns det en skola som säger att man 
ska restaurera som om upphovsmannen hade levat i dag«, fortsätter 
han. »Med den teknik som fi nns nu, hur hade Markelius gjort? Det 
är så jag har gått tillväga. För att markera mina tillägg har jag svart-
målat dem. Det Markelius har gjort är vitt.«

Att vara sin egen beställare är inget han omedelbart rekommen-
derar. »Man blir lätt för kritisk. Man kan rita tio olika förslag innan 
man är nöjd. Kraven blir skyhöga. Hantverkarna är handplockade. 
Är de inte exceptionella gör man det hellre själv, och plötsligt är 
man byggare också.«

Kostnadsmedvetenheten påverkas förstås också – ibland så till 
den grad att det riskerar att hämma arkitekturen, medger Erik An-
dersson.

»Å andra sidan älskar jag utmaningen att hitta eleganta och inno-
vativa lösningar till nästan inga pengar alls. På det viset är jag väl-
digt svensk. Någon inom den internationella konfektionsindustrin 
sa nyligen att svenska inköpare skilde sig från andra genom att de 
alltid frågade om pris och om plaggen gick att tvätta. Vi är nyktra 
och sakliga, men kanske inte så medvetna om att ting också bör ha 
ett emotionellt värde. Även om jag är säker på att den insikten växer 
sig allt starkare.«
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