
I ett välbevarat 60-talsradhus i östra Göteborg samsas designklassiker 
med DIY-projekt och praktiska förvaringslösningar. Vägen från idé till 
verklighet går snabbt, men är man en duo bestående av en arkitekt och 

en snickare kan man väl knappast ha bättre förutsättningar. 
Syling och text ANNA BJELKEHOLM Foto REBECCA MARTYN
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Soffan är mjuk och inbjudande djup för att 
man ska kunna ligga där länge. Den trearmade 
lampan är arvegods och i taket hänger en 
blivande klassiker, gåsfjäderlampan Eos från 
Vita. Soffbord från Norrgavel, matta från Ikea 
och tavla från House of Beatniks. 
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I soffan från Bröderna 
Andersson samsas kuddar 
från H&M Home, Hemtex 
och Afroart med pläden 
Cross Blanket av Pia 
Wallén. Soffbordet är 
fyndat på loppis, likaså 
den nätta mässingslam-
pan av Hans Agne 
Jakobsson. 

Arkitekten & 
SNICKARN 

I hallen har den fasta garderoben byggts 
om till ett lägre skoskåp med skjutdörrar. 
Tapet Eldblomma blå av Josef Frank för 
Svenskt Tenn. Byrå Nordli från Ikea. Korg 
och väggfäste från Korbo. Karmstolen Arka 
av Yngve Ekström fick Kajsa av sin tidigare 
arbetsgivare när hon slutade. 



Det var när deras äldsta son skulle 
börja på dagis som Kajsa och Johan 
bestämde sig för att flytta. Efter flera 
år i centrala Göteborg längtade de till 

naturen och ville hitta ett komplement till som-
marhuset på Tjörn. 

– Efter att ha kikat runt bestämde vi oss för 
att det var ett av de här små radhusen vi skulle 
ha. Vårt hus kom ut till försäljning i oktober och 
vi såg det när det var riktigt grått ute. När våren 
kom insåg vi vilket bra läge vi haft turen att få, 
berättar Kajsa.

Kajsa och Johan missade den ordinarie vis-
ningen på grund av en jobbresa och fick därför en 
privat visning av säljaren.

– Han blev nog charmad av vår gulliga ettåring 
och när vi la ett bud dagen efter accepterade han 

det utan egentlig budgivning. Det var tur för oss, 
tänker vi ofta!

Det välplanerade radhuset på 85 kvadratmeter 
har en tydlig arkitektonisk särprägel och är bara 
ett i en lång serie av trappade huslängor i rött 
tegel, med brunmålade träpartier och subtila 
detaljer i nätta dimensioner. Husen ritades av 
Arne Nygård och Poul Hultberg och är ett bra 
exempel på 1960-talets omsorgsfulla folkhems-
arkitektur. Husen är välbevarade och det råder 
ett respektfullt förhållningssätt till renovering 
och förnyelse.

– Vi blev jätteglada när vi knackade bort den ti-
digare ägarens mosaik på toaletten och upptäckte 
Höganäsklinker i bra skick där under.

Det platsbyggda köket är också original, liksom 
den vackra spisen och den originella spiraltrap-

HEMMA HOS 
KAJSA & JOHAN
Namn: Kajsa, 35, Johan, 36, 
Ville, 4,5 och Abbe, 1,5 år. 
Yrke: Kajsa är arkitekt på 
Wingårdhs och Johan är snicka-
re. Bor: I ett 60-talsradhus på 
85 kvm i östra Göteborg. 
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HUSESYN Arkitekten & snickarn

De vita köksskåpen från Ikea med vitrin-
luckan Råsdal blir en praktisk förvaring 
när man har småbarn. Loppisfyndad 
mässingslampa av Hans Agne Jakobs-
son. Vedkorg från Clas Ohlson och 
fårskinn från Töllås fårgård på Orust. 
60-tals fåtöljen i skinn hittade Kajsa 
under en promenad på Tjörn. Korgen 
från Afroart fungerar som skoförvaring 
under sommarhalvåret. Skinnsnöre med 
träkulor är ett DIY-projekt. Golvet är 
originalparkett, likaså Höganäs klinkern 
under öppna spisen.

å Eames RAR i barnstorlek fick Ville i namngivningspresent. Fåtöljerna av Bruno 
Mathsson, som Kajsa klätt om i möbellinne med skinndetaljer, stod tidigare i Stenung-
sunds kulturhus. Under sparringsystemet från Norrgavel står en stor låda på hjul med 
leksaker som barnen använder på nedervåningen. Mattan är från Linie Design.

å I skåpet samsas loppisfyndade mässings-
ljusstakar med vinglas och färgkoordinerade 
böcker. Ovanpå står ljusstaken Kubus från By 
Lassen och en rund vas från H&M Home. 



HUSESYN Arkitekten & snickarn
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pan som binder samman de två våningsplanen. 
Det första paret gjorde när de flyttade in var att 
öppna upp mellan hall, kök och vardagsrum samt 
renovera alla ytskikt och lägga nya golv på över-
våningen. De tog bort samtliga taklister, hörnlis-
ter och skarvlister, lät en målare bredspackla alla 
väggar och målade sedan allt i en obruten vit färg.  

– Mest nöjd är jag nog över att jag tjatade om att 
ta bort alla lister. Det gick åt en del spackel, men 
jag älskar de där krispiga vita väggarna och alla 
skarpa snygga hörn och vinklar.

Efter två veckors slit på kvällar och helger flyt-
tade familjen in och då var allt klart. 

– Det går generellt väldigt snabbt när vi sätter 
i gång med våra projekt. Vi är ett bra team. Jag 
är bäst på uppstartssträckan, att planera, skissa, 
googla och möblera, och Johan är grym på att 

färdigställa. Han är den minst lata jag vet. 
Hemmet är i ständig förändring, med egen-

designade lampor, noga utvalda material och 
Blocketfyndade designklassiker.

– Vi har många egna lösningar som får familje-
livet att fungera bra trots det begränsade utrym-
met. Jag gillar naturfärger och grafiska möns-
ter och vill gärna ha mycket textilier framme. 

Kajsa arbetar som arkitekt och inspireras inte 
bara genom arbetet och av vackra färgpaletter 
utan även av Instagram och inredningstidningar. 
På sitt eget Instagramkonto, @arkitekten_o_
snickarn, delar hon med sig av sina DIY-projekt.

– Jag gillar ljusboxen i lekrummet som jag gjort 
av två ramar från Ikea. Den har fått lite spridning 
och poppar upp här och där. Det känns kul att ha 
inspirerat andra till att bygga något själva! x

”Det går 
generellt 

väldigt snabbt 
när vi sätter  

i gång med 
våra projekt”

Ï Platsbyggd klädförvaring bakom draperi i kombination med spegelgarderob från Ikea. 
Kasthylla och bryggerilåda köpta på loppis. Egengjort print med citat av Ville som 
tvååring. Höganäsklinkern är original från 1961, likaså den vackra trappan.
å Stolarna som står vid entrén är köpta på Blocket och i dem ligger fårskinn från Töllås 
fårgård på Orust och en kudde från Afroart.

Originalköket har bevarats men 
kortats ner och moderniserats med 
nya vitvaror och bänkskivor och nytt 
vitt kakel. Knopparna ska inom kort 
bytas ut till klassiska Ticka Standard-
beslag i nyproduktion. Linoleumgolv, 
Marmoleum Click från Forbo  
i färgerna Moon och Silver Shadow. 
Runt matbordet Nornäs från Ikea står 
en ommålad Triptrapstol från Stokke 
och pinnsoffan Florida av bröderna 
Wigell, ett av Kajsas bästa fynd. På 
rullvagnen från Ikeas badrumsavdel-
ning står en av Kajsas alla elefantöra-
växter och på väggen hänger en 
poster från Playtype. 

å Ljusstaken Nagel av Caesar Stoffi & Fritz Nagel och ärvda 
krus från Uppsala Ekeby. Svartvita prints från Moderna 
Museet och The Poster Club. Den svarta menytavlan med 
text har Kajsa gjort själv.
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PLANSKISS

Å I lekrummet blandas hemmasydda kuddar med kuddar från H&M Home. 
Hexagonhyllor från Panduro. Stommen till vägglampan gjordes av barnens 
farfar i träslöjden på 60-talet och skärmen hittade Kajsa  
i en container och klädde om i ett karttyg. 

Åt väster ligger uteplatsen  
med vitmålad pergola enligt 
originalutförande. I taket  
hänger en ljusslinga från Granit. 
Bänkar från Ikea, stolar Hightech 
från Grythyttan och bord köpt 
på Blocket. Kuddar från Afroart 
och H&M Home och fårskinn  
från Töllås Fårgård på Orust.

”Jag gillar naturfärger och 
grafiska mönster och vill gärna 

ha mycket textilier framme” 
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å Griffeltavlan är målad direkt på väggen och inramad med tunna eklister 
och en tavellist från Rusta. Beskrivningen till den egentill verkade 
ljusboxen finns på Kajsas Instagramkonto, @arkitekten_o_snickarn. 
Grönvit matta från Ellos. Apan har barnens mormor virkat.
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KAJSAS TIPS!
1. Mixa, men håll ihop! 
Blanda gärna nytt med 
gammalt och dyrt med 
billigt, men ta fasta på en 
gemensam färg- och ma-
terialpalett. Jag gillar trä-
rena ytor, skinndetaljer, 
naturtoner och grafiska 
mönster i gråskala. 

2. Mattor, tavelväggar, 
textilier, växter och, kan-
ske mest av allt, belys-
ning är element som till-
för mycket i inredningen. 
Leta efter vägglampor, 
taklampor, golvlampor 
och bordslampor på lop-
pis och välj med hjärtat. 

3. Testa något nytt! Det 
kanske känns mycket 
bättre att ställa soffan 
längs andra väggen el-
ler att byta plats på ett 
par funktioner. Person-
ligen vill jag inte bo i 
ett hem som ser precis 
likadant ut år efter år. 

KAJSAS OCH JOHANS MIX AV 
DIY OCH KLASSIKER

Inspireras av

Med en stadig grund i 60-talets stilrena 
klassiker kan du låta fantasin fl öda fritt 

och skapa nytt av något gammalt.
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Hylla Demon, 
11 705 kr, Gubi.

Soffbord Star,  
4 920 kr, Stalands.

Soffa Hampton Plus, 6 995 kr, Mio.

Stol J39,  
4 865 kr,  
Frederica 
Furniture.

Träleksaksapa 
mellan,  
3 950 kr,  
Kay Bojesen.

Kuddfodral 
Vilma, 199 kr, 
Spira.

The 20th Century 
Artbook, 430 kr, 
Phaidon.

Bordslampa  
Flowerpot, 2 890 kr,  
&tradition.

Poster Books, 129 kr, Desenio.


