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När fastigheten på Östermalm i Stockholm förvärvades  
av bostadsrättsföreningen Järnlodet 9 rådde ”italiensk 
pizzastil från 80-talet”. 
Efter en totalrenovering av fasader och dekorationsmåla-

de trapphus har nu i stället den exklusiva 1800-talsstilen 
från fastighetens ursprung plockats fram.
– Det har blivit en helt annan atmosfär! konstaterar Sven-

Erik Milton, tidigare ordförande i föreningen, nöjt.

TRAPPA UPP
TRivsel & väRde
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U nder många månader har det putsats och fejats 
och skrapats och sedan målats, laserats och lack-
ats... En del har rivits ner, annat plockats fram. Ett 
arbete som krävt både historiskt, måleritekniskt och 

konstnärligt kunnande. 
– Jag rekommenderar definitivt att man anlitar professionell 

hjälp i den här typen av restaureringsprojekt! understryker Sven-
Erik Milton, som menar att välgjord dekorationsmålning inte bara 
ökar trivseln för de boende, utan även värdet på hela fastigheten.

I Järnlodet 9:s fall har man samarbetat med målerifirman Al-
viks Måleri och inredningsarkitekten Lina Liljefors. Sven-Erik 
Milton har (å de boendes vägnar) kommit med tankar och öns-
kemål och även bidragit med visst tekniskt kunnande i fråga om 
belysning och portsystem, medan Lina Liljefors med team stått 
för det estetiska och rent hantverksmässiga utförandet.

Med sin specialisering på färgsättning har Lina Liljefors 
en blick för vad som både speglar det historiska och samtidigt 
fungerar i modern tid.

Även om man vill återskapa ursprungsstilen, så är det inte säkert 
att den gamla färgskalan gör sig i dag. Förr var det ganska vanligt 
med murriga färger, som kan upplevas som rätt tunga i dag.

– Nej, numera vill vi gärna ha det ”ljust och fräscht” (à la 
Fredrik Lindströms och Henrik Schyfferts uppskattade show 
med samma titel), men med ”historisk känsla”. En svår utma-
ning, kan tyckas – men inte desto mindre spännande, enligt 
Lina Liljefors. Samtidigt kräver dagens livsstil, med mycket pry-
lar och slitage (inte minst stora vräkiga barnvagnar) att trapp-
hus och entréer inte är alltför ljusmålade och ömtåliga.

Dessutom gäller ju helt andra restriktioner i dag för vad som 
är miljö- och hälsomässigt tillåtet. Det får inte finnas några som 
helst lösningsmedel eller bly i färgerna i dag. För att använda 
till exempel linoljefärg, som var vanligt förr, krävs specialtill-
stånd.

Mycket att hålla reda på och ta hän-
syn till, alltså... 

Så, vad har då gjorts i den här 
 fastigheten?

”...samtidigt kräver 
 dagens livsstil, med 
 mycket prylar och slitage 
att trapphus och entréer 
inte är alltför ljusmålade 
och ömtåliga.”

FÖrE EFtEr

före/efter
Trapphusets tak 
har fått mer färg 
och liv. För att hitta ditt närmaste DahlCenter gå in på dahl.se

Ring oss gärna på 08-583 595 00 eller maila på info@dahl.se

DIN TOTALPARTNER

Dahl är din totalpartner med ett brett sortiment för 
fastighetsunderhåll. Vi erbjuder bland annat;

• Ljuskällor
• Elartiklar
• Beslag och lås
• Städredskap och rengöringsmedel
• Redskap
• Fläkt och spis
• VVS-artiklar
• Verktyg
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www.swedsign.se

  Produkter för fastighetsmiljö

•	  Anslagstavlor

•	  Fastighetsboxar

•	  Fastighetsregister

•	  Tidningshållare

•	  Lögenhetsskyltar

•	  Utomhusskyltar

•	  Entrétak

•	  Cykeltak

•	  Cykelställ
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– Vi har restaurerat två sinsemellan 
ganska olika trapphus i en och sam-
ma fastighet. Men även om det resul-
terat i lite olika utseende dem emel-
lan, så finns en röd tråd med samma 
färgsättning och samma exklusiva 
känsla i båda.

Projektet har gjorts i tre steg, 
först målning av grundkulörerna, se-
dan lasering och ådring för snickerierna och till sist lackning.  

Konkreta exempel på åtgärder är att den ursprungliga stucka-
turen har tagits fram och även kompletterats med ny (en del av 
den var inbyggd). Delar av stuckaturen har lyfts fram och deko-
rerats med guldornament. Guldet har sedan i det ena trapphuset 
matchats med tidstypiskt bronserat hissgaller. Därtill har alla 
paneler och dörrar ådringsmålats. Tak- och väggspeglar har lyfts 
fram – och i entréerna även grisaillemålats med tidstypiska mo-
tiv. Dekorationsmålningen har även innefattat taket i de bägge 
trapphusen. Och överallt går guldet och marmoreringen igen.

I ett av trapphusen har den tidigare ”korridorkänslan” redu-
cerats och entrékänslan förstärkts genom en särskild och sär-
skiljande tillbyggnad mellan entré och övrigt trapphus. Korri-
doren har delats av med ett mellanglasparti med marmorerade 
pelare för att markera entrén. 

– Sedan får man inte glömma detaljerna. De betyder jätte-
mycket för helhetsintrycket, poängterar Lina Liljefors och ex-
emplifierar:

Varje lampknapp och namnskylt i hela fastigheten har tagits 
fram och alla taklampor är handgjorda och beställda från lo-
kala handlare i området. 

Andra detaljer är skursocklarna utefter trapporna, som mar-
morerats och handledare som har slipats och lackats.

– I grunden handlar allt dekorationsmåleri om att återskapa 
en ursprungsmiljö på bästa möjliga sätt, berättar Lina Liljefors. 
Oftast innebär det att man ”fuskar” fram exempelvis nämnda 
guld och marmor, för att få den rätta exklusiva känslan – fast 
med moderna tekniker och material. 

Självklart kan det man vill återskapa se helt olika ut, bero-
ende på både tidsepok och vilken typ av fastighet det rör sig om.

TIPS FÖR DIG SOM TÄNKER TRAPPHUSRENOVERING
Tänk på slitaget, särskilt i entré-
delen och ha alltså inte alltför 
ljusa väggfärger där. Förutom 
att de boende och gäster iakttar 
försiktighet, så rekommenderar 
jag också ett bra samarbete 
med städfirman.

Rent estetiskt, så utstrålar 
mörka träfärger, exempelvis 
mahogny, exklusivitet. 

Ur boendesynpunkt så betonar 
Sven-Erik Milton kommuni-
kation och delaktighet, som 

viktiga förutsättningar för 
att ett projekt som detta ska 
bli lyckat. Dels kostar det ju 
pengar, dels innebär det en hel 
del  störningsarbeten under 
projektets gång.
Vi tog upp det här på årsmö-
tet ett helt år innan det drogs 
igång.
Så slutligen - trapphusens och 
dekorationsmålningens no-no?

Lina Liljefors, med emfas:
”Måla aldrig någonsin vare sig 
väggar eller tak i grisskärt!”

Glöm inte  
detaljerna
Lampknappar, 
namnskyltar 
och taklampor 
är nyframtagna 
och beställda hos 
lokala handlare.



Falu
Emalj
Skyltar

För Er som vill 
ha en skylt
utöver det vanliga

Falu Emaljskyltar
är en av Sveriges få tillverkare av hantverksmässigt framställda emalj-
skyltar. Vi tillverkar alla sorters emaljskyltar, såsom husnummer och
gatuskyltar. Skyltar till företag och institutioner.

Kort sagt – emaljskyltar för de flesta behov!

Vår tillverkning av emaljskyltar sker enligt traditionella metoder i ett
material med en stark utstrålning och dekorativa kvalitéer.

(Gruvområdet)  Tunnbindarevägen 1,  791 61 FALUN

Telefon/fax 023-189 60   www.faluemaljskyltar.se

ANNONSTORGET
RING OcH bOKA På 0651–169 81
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Trapphusen i Järnlodet 9:s fastighet från 1829 har en helt an-
nan historia än till exempel de lite mindre ståndsmässiga och 
ofta yngre fastigheterna på Kungsholmen i Stockholm.

Därför måste man som arkitekt var mycket påläst historiskt 
innan man drar igång ett dekorationsprojekt.

Lina Liljefors har ägnat många timmar i Stockolms Stadsmu-
seums arkiv, hängandes över gamla husritningar från 1800-ta-
let och byggnadsinventeringar från 1970-talet... 

Trots detta och trots vetskapen om hur det en gång sett ut, 
krävs en smärre vetenskap och gediget handlag för att komma 

dit i praktiken. Förklaringen är att de 
flesta äldre fastigheter gjorts om och 
rustats upp ett antal gånger sedan den 
tid då de byggdes. Det räcker alltså inte 
med att bara skrapa bort och måla över 
det översta ytskiktet, utan likt arkeolo-
ger måste man oftast med stor försiktig-
het och mycket känsla plocka fram och 
skala av lager på lager av mer eller min-
dre misslyckade ombyggnationer och 

renoveringar genom åren. Särskilt 70- och 80-talen var förö-
dande. Då skulle allt gammalt bort och i stället gällde samtida 
influenser från resor söderöver. I sann ”pizza-stil” målades väg-
garna i billiga skrällfärger och stuckaturer och paneler byggdes 
in eller revs ner, som här. Det var förfärligt...

Intresset för dekorationsmålade trapphus har ökat mar-
kant de senaste tio åren, erfar Lina Liljefors. Hon tror att skälen 
till detta är flera:

Bostadsmarknaden och den ökade medvetenheten om trapp-
husens betydelse spelar definitivt stor roll. I dag visas även 
trapphusen upp i bostadsannonserna, som ett mervärde. I de 
fall det finns något att visa upp, vill säga...

En annan förklaring är förstås bildandet av alltfler bostads-
rättsföreningar. Genom att dessa köpt upp en massa privat-
bostäder finns ju helt andra ekonomiska möjligheter än vad 
enskilda privatpersoner normalt sett har.

– Men än är det en bit kvar. Fortfarande finns en viss tröghet, el-
ler ”dumsnålhet” i många föreningar när det gäller just satsningar 
på trapphusen, tycker både Lina Liljefors och Sven-Erik Milton. 

Guld och 
marmor.
Korridoren har 
delats av med ett 
mellanglasparti 
med marmo-
rerade pelare 
för att markera 
entrén. 

”Fortfarande finns en viss tröghet, eller ”dumsnålhet” i många 
föreningar när det gäller just satsningar på trapphusen.”
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De ser bara den stora initialkostnaden och inte den värdefulla 
investering det innebär på sikt, en både mänsklig (trivselmässig) 
och ekonomisk investering.

Och vill eller kan man inte göra så stora satsningar som bo-
stadsrättsföreningen Järnlodet 9 gjort, så går det att komma långt 
med betydligt mindre medel, menar Lina Liljefors.

– Prioritera dekorationsmålningar på väggar och tak i entrén. 
Uppe i trapphusen räcker det med att satsa på lägenhetsdörrarna 
och sedan bara täckmåla väggarna. Ådringsmålade dörrar (för 
att de ska se ut som trädörrar) gör mycket för helhetsintrycket.

”...i trapphusen räcker  
det med att satsa på lägen-
hetsdörrarna och sedan 
bara täckmåla väggarna. 
 Ådringsmålade dörrar  
(för att de ska se ut som 
 trädörrar) gör mycket  
för helhetsintrycket.”


