
Förhöjd livskänsla  
med nya trapphus
Brf Beckasinen 17 och Brf Riddarsporren i centrala Stockholm 
är två bostadsrättsföreningar som tagit trapphusen till en ny 
nivå med hjälp av arkitekten, konstnären och designern Jeanette 
Karsten. Utgångspunkten var att skapa en identitet med 
anknytning till föreningens namn eller områdets historia.

text: eva-lotta sigurdh  

Kvittrande fågelljud, färgglada vägg-
målningar och varm belysning väl-
komnar boende och besökare i 

entrén på Birger Jarlsgatan 116, en av bo-
stadsrättsföreningen Brf Beckasinens 17:s 
sex portuppgångar. 

– Vi tyckte att den gamla entrén med ti-
den kändes både småsunkig och trist, be-
rättar Carl Cederschiöld, ordförande i för-
eningen och som bott i fastigheten sedan 
1971.  Han gör jämförelsen med en sjukhu-
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FÖRE Känslan av sjukhuskorridor var påtaglig innan renoveringen.

Den stora väggmålningen i brf Beckasinens entré är gjord av 
konstnären och ljusdesignern Jeanette Karsten som ansvarat 
för renoveringen.

”Nu känns det trevligt och 
tryggt att kliva in i entrén”
Carl Cederschiöld, brf Beckasinen

lysrören i taket är utbytta mot ett svaga-
re grundljus, kombinerat med lampetter 
med LED-spottar i varma guldtoner. Dessa 
är alla riktade mot medaljongerna och i en-
trégången förstärks effekten av spottarna 
ytterligare i och med att ljuset reflekteras i 
spegelväggen mitt emot, för att skapa mer 
rymd. Speglarna i spegelväggen är också 
noggrant avpassade för att matcha place-
ringen av lampetterna.

I ÖVRIGT HAR de gamla undertaken bytts mot 
nya i gips och alla väggar som inte pryds av 
Jeanettes konstverk (förutom beckasinerna 
har hon även gjort en glaskakelvägg och 
en landskapsmålning) är grönmålade, pre-
cis som pelarna inne i trapphusen. 

För att ytterligare förstärka den rogivande 
naturupplevelsen har Jeanette tillsammans 
med en musiker installerat en specialkom-
ponerad ljudslinga med porlande bäckar 
och fågelkvitter med väl utvalda fågelarter. 

–  Renoveringen blev ett fantastiskt lyft 
för hela huset och just fågelkvittret är det 
många som uppskattar och blir förvånade 
över, konstaterar Carl Cederschiöld nöjt. 

Ljudet är, precis som ljuset, rörelsestyrd 
– en funktion, vars fördelar både hon och 
föreningen gärna lyfter fram:

–  Dels är det energibesparande, dels en 
trygghet för de boende att det tänds upp 
när de kommer in, förklarar Jeanette, som 
också berättar att hon hört om kul förfester 
i trapphuset med motiveringen att ”vi har 
roligare här nere än hemma, för där finns 
inget att titta på”. 

Och med ”situationen” menar hon exem-
pelvis 1970-talshus som detta och även Brf 
Riddarsporren en bit bort i Vasastan, vars 
entréer och trapphus hon också tagit sig an 
på sitt alldeles speciella vis.

–  När byggnaden inte har någon särskild 
själ i sig som kan återskapas, så måste man 
tillföra något i stället som ger identitet, 

skorridor och Jeanette Karsten håller med.
–  Det mesta var gammalt och slitet och 

hela atmosfären andades mer sjukhus än 
bostadshus berättar Jeanette, som fick upp-
draget av föreningen att skapa en varmare 
och mer naturlik miljö, med förenings-
namnet och fågeln beckasinen i fokus. I 
övrigt fick hon fria tyglar och har använt 
såväl sin arkitektkunskap som sin konst-
närliga ådra till fullo.

JEANETTE HAR SJÄLV gjort de stora väggmål-
ningarna på beckasinerna, som är målade 
direkt på plats och alla medaljonger utmed 
entréväggar och korridorer. 

–  Där har jag hämtat mycket inspiration 
från Gotland, med havet och det speciella 
ljuset där, som jag ville få fram.

Ljuset är viktigt, förklarar Jeanette, som 
även är ljusdesigner – och syftar då förstås 
inte bara på ljuset i sina konstverk, utan 
framförallt på belysningen. De tidigare 

BRF BECKASINEN 17
Plats: Två fastigheter på Birger Jarlsgatan, 
respektive Valhallavägen i centrala 
Stockholm.
Hustyp: 1970-talshus
Byggår: 1971
Antal lägenheter: Föreningen består av  
87 lägenheter som är bostadsrätter och  
4 lokaler som är hyresrätter. 
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ramats in med en egendesignad svart bock-
ad plåtprofil med riktad belysning bakom, 
syns allt ifrån äldre ritningar till öltunnor 
och pilsnerflaskor. 

–  Visionen med den svarta kanten med 
nedförsänkta skruvar är att skapa intrycket 
av gamla filmer, berättar Jeanette.

Färgsättningen i Riddarsporrens entréer 
och trapphus är av naturliga skäl mer spars-
makad än i Beckasinen.

–  Här ville jag ju skapa en avskalad indu-
strikänsla, till skillnad från naturkoppling-
en i Beckasinen.

Men även här har de färger som valts, 
valts med omsorg. Taken har målats svarta 
och väggarna dovt gröna på utvalda ställen, 
för att matcha det bevarade teglet och de 
ursprungsvita väggarna, som bara fräschats 
upp med ny, vit färg.

–  Jag tycker man ska överväga om det är 
värt att spackla väggar målade i flingfärg, 
som de var här, eftersom färgen är svår och 
därmed dyr att ta bort, framhåller Jeanette, 
som tipsar föreningar som vill hålla nere 
kostnaderna att just tänka på sådant.

ETT ANNAT SÄTT att spara pengar är att välja 
energieffektiva lösningar, som lågenergi-
lampor, som installerades i hela fastigheten 
i samband med renoveringen.

–  Ja, det var ju ursprungsambitionen med 
hela uppfräschningen – som sedan blev så 
mycket mer – säger Gun, som gläds över att 

menar hon. För identiteten är jätteviktig, 
själva grundförutsättningen för att kunna 
skapa stämning och livskvalitet.

NÄR DET GÄLLER brf Riddarsporren blev om-
rådets historia det centrala temat och iden-
titeten i renoveringen. 

–  Vår ambition var framförallt att få en 
bättre elförbrukning, men även att stilmäs-
sigt kombinera den nuvarande karaktären 
på husen med områdets historia. Därför an-
litade vi Jeanette, som utvecklade koncep-
tet, berättar föreningens ordförande Gun 
Lidholm. 

På platsen mellan Hagagatan och Norr-
tullsgatan, dit vi nu förflyttat oss, låg gamla 
Hamburgerbryggeriet från 1888, där bland 
annat konstnären Zorns mamma arbetade 
som tvätterska av ölflaskor, berättar Jeanet-
te, som rotat länge i gamla arkiv för att 
spegla denna tidsepok i trapphus och entré-
er. Eftersom ytorna här är små och i varie-
rande höjd efter renoveringen blev lösning-
en att göra unika fotomontage, som satts 
upp på entréväggarna i alla portuppgångar 
ut mot ”torget” och på ett ställe även i taket.

MONTAGEN UTGÖRS AV en blandning av nya 
och gamla foton och Jeanettes teckningar 
med egna tolkningar. Allt komponerat till 
en fotografisk bild, som sedan screentryckts 
på brandklassat material. På montagen, som 

FÖRE Grå och trist  miljö mötte de besökande när 
de klev in i brf Riddarsporrens entré tidigare.

Ambitionen för brf  Riddarsporren var i första hand att få ned elförbrukningen men man ville också skapa 
en personlig identitet. Specialframtagna bilder från områdets historia gav karaktär och personlighet.

BRF RIDDARSPORREN
Plats: Mellan Hagagatan och Norrtullsgatan 
vid Odenplan i centrala Stockholm.
Hustyp: 70-talshus
Byggår: 1978
Antal lägenheter: 234 lägenheter, varav 
193 är bostadsrätter och 41 hyresrätter. 
Fastigheten har total 28 portuppgångar.

förnyelsen både resulterat i sänkta elkost-
nader och ökad trivsel och unicitet, med 
den historiska anknytningen.

Jeanette Karsten renoverar inte bara 
1970-talshus, utan även äldre byggnader – 
och helt nya:

–  I gamla fastigheter, där det oftast finns 
en ”själ”, handlar det mer om hitta tillba-
ka till ursprunget och försöka återskapa en 
svunnen epok än om att lägga till något. I 
nybyggen, däremot, försöker jag – precis 
som i 1970-talshusen - skapa identitet uti-
från området och dess historia. 

ETT EXEMPEL PÅ det sistnämnda är kvarteret 
Porträtten i Tyresö för JM Bygg, där varje 
trappuppgång fått sina egna unika signe-
rade porträtt med anknytning till kvarter-
snamnet och intilliggande Tyresö slott, där 
”målarprinsen” Prins Eugen avbildat många 
vänner och besökare i en porträttsamling.

–  Jag älskar att gräva i historien för att ha 
något att utgå ifrån när jag jobbar, oavsett 
epok, säger Jeanette entusiastiskt. Och jag 
tycker det är en kul utmaning att göra det 
bästa möjliga av det offentliga rummet och 
människorna som vistas där.

–  Genom att få fram en identitet så skapar 
jag även en social plattform för de boende, 
något gemensamt att prata om – och i bästa 
fall, som i Beckasinens entréhall, också en 
plats att samlas och ha trevligt på, avslutar 
hon. n
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