Sinnlig etagedröm
Exklusiv konst, ett eget gym och plats för många på middag. Det
var några av punkterna på ägarens önskelista för den nybyggda
etagelägenheten, med ett av Stockholms mest spektakulära lägen.
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Våningen består av två plan, på det första ligger gym,
sovrum och badrum. Trappan vid entrédörren leder upp till
vardagsrummet och köket. Sidobordet, pallen med skinnsits och
bordslampan är alla från Svenskt tenn. Matta från Knut mattor.
Konstverk av Lennart Jirlow.

Köket och matplatsen, med bord och
stolar från Minotti, är del av det stora
vardagsrummet som upptar hela övre
våningsplanet. Äpple i jätteformat,
70 cm högt, av konstkeramikern
Hans Hedberg (1917–2007).
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Han ville ha en ljus lägenhet med ytor där
gränsen mellan ute och inne suddas ut

F

ör ett par år sedan var ägaren till den här lägenheten
på jakt efter nytt boende, och när chansen dök upp
att få skapa en drömlägenhet från scratch var han inte
sen att ta den. Läget var perfekt, högst upp och
i hörnläge, med närhet till kommunikationer, saluhallen, buti
ker och restauranger.
Ägarens inredningsstil är modern, och han ville ha en ljus
lägenhet med ytor där gränserna mellan ute och inne suddas
ut. Takterrasser med helglasade skjutdörrar och stora fönster
partier som löper hela vägen runt båda lägenhetsplanen, blev
en av lösningarna som möter det önskemålet.
Till sin hjälp har ägaren haft Jonas Glock, både konstnär och
arkitekt. Han har ateljéer vid Borgen på Gärdet i Stockholm och
ute på en ö i Stockholms ytterskärgård, då hans inspiration alltid
varit naturen och dess organiska former.
Tidigare har Jonas Glock ritat många vindsvåningar, men
det här läget gav andra, bättre möjligheter utan de vanliga
problemen med snedtak.
Många nyfikna förbipasserande har kunnat följa byggnatio
nerna vid Östermalmstorg i Stockholm, och sett det nya
Åhlénshuset växa fram. Den som även slängt en blick ännu
lite högre upp, mot våningarna med de stora glasade fönster
partierna ovanpå själva varuhuset, har i själva verket sett bygg
nationen av bland annat den här etagevåningen.
Ovan: Innertaket följer yttertakets form vilket ger extra rymd
i vardagsrummet. Eldstaden är placerad mitt i rummet och delar
av vardagsrummet och köket på ett naturligt sätt. Fåtölj Douglas
från Fogia. Golvlampa med järnfot, Pierre & Peter’s. Svart golvlampa
Twiggy, från R.o.o.m. Soffa, puffar och soffbord från B & B Italia.
Kuddar, Walles & Walles. Målning av Ernst Billgren.
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Ovanför entrédörren hänger
en takkrona från Geco.
Konsten på väggen är målad
av Olle Schmidt.

Mellan vardagsrum och matplats
finns ett glasrum med två schäslonger. Det fungerar som utvidgad
takaltan den varma delen av året,
och som ”verandarum” på vintern.
Här kan man koppla av med något
gott och den fina utsikten. Alla
fönsterpartier kan skjutas
åt sidan. Kuddar från Walles &
Walles, renskinn från R.o.o.m.
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»Ett hem ska vara en spegelbild
av kunden, inte av arkitekten.
Som arkitekt skapar man
scenen för ägarnas privatliv.«
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Planen var att det här skulle bli två lägenheter, så arkitektens
uppdrag var till att börja med att göra om det till en.
– Trappan mellan de båda planen i våningen var en av de
svårare delarna att få till. Jag löste det genom att bygga över en
del av yttergården, för att ge plats för den glasade entrén där
trappan upp till övre plan nu ligger. Utifrån smälter lösningen
bra in med husets originalkonstruktion. Det ser ut som om
fasaden var tänkt att byggas på det viset från början.
– Man måste alltid se till platsens själ och ta tillvara den,
säger Jonas Glock.
Tyvärr hade de arkitekter som har ritat själva huset endast
ritat terrasserna 160 centimeter breda. Ett av av de svårare pro
blemen att lösa var att göra dem möblerbara. På det övre pla
net skapades ett inglasat hörnrum, som både kan användas
som uterum respektive vanligt ”inomhusrum”. Ute på terrass
en finns också en pool som är uppvärmd året om. Med växter
runt om skapas intimitet, trots det utsatta läget. De stora glas

partierna till trots är insyn inget problem, eftersom lägenheten
ligger högre upp än byggnaderna intill.
För möbler och textilval till den nybyggda lägenheten har
ägaren tagit hjälp av Lars Walles, på Walles & Walles, och Mats
Gustafsson på Upgrade living. Det här är tänkt att vara ett hem
att bo kvar i till ålderns höst, så stilen är klassiskt modern och
tidlös.
Det var också viktigt för ägaren att kunna träna och motio
nera hemma – så ett rum har blivit fullt utrustat hemmagym,
med en av Stockholms solklart finaste utsikter.
– Det roligaste med det här projektet är att det blev ett ge
mensamt arbete tillsammans med beställaren. Det är alltid
intressant att rita på uppdrag åt någon man också kan bolla
idéer med och som har tydliga åsikter om vad han eller hon vill
ha. Ett hem ska vara en spegelbild av kunden, inte av arkitek
ten, säger Jonas Glock, och fortsätter:
– Som arkitekt skapar man scenen för ägarnas privatliv.  n

Motstående sida: Duschrummet, som också kan användas som
ångbastu, har en vattenfallsdusch inbyggd i taket. Tvål och schampo
ryms i en nisch. Högerväggen är av glas, på andra sidan rutan
ligger s ovrummet med den fria utsikten mot stadens skyline.
Ovan: Ovanför sänggaveln sitter en glasruta som skiljer
sovrummet från duschrummet. Glasdörrarna leder ut till balkongen.
Antik vikskärm, sidenöverkast och taburetter från Pierre & Peter’s.
Golvlampa från R.o.o.m. Påslakan Respect från Himla.
Fåtöljklassikern Ägget, från Fritz Hansen. Sänglampor, Dis.
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