


94 PLAZAπDECO 

FRIA TYGLAR 
I STALLET

The Coach House i Dublin har med  
kreativ kraft förvandlats från ett fallfärdigt  

1800-talsstall till ett monument  
över modern irländsk design. 

AV KURT G. STAPELFELDT  FOTO BARBARA CORSICO/LIVING INSIDE

Becky Russel från Kingston Lafferty Design står i det stora fönstret där insidan 
möter utsidan i The Coach House i Dublin. Det platsbyggda kaklade bordet,  
omringat av pallar från Habitat, har förlängts ut till uteplatsen där vägglampor 
från Hicken Lighting sprider ljus när solen gått ner. 
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Inne eller ute? Kingston  
Lafferty Designs biträdande 
direktör Becky Russel,  
designer Vicky McGahan 
och vd Róisín Lafferty vid det 
glänsande blå kakel bordet 
som fortsätter ut på ute-
platsen. 



– Det var den här delen som var kvar efter alla år av om-
byggnader. Huset var lite bortglömt, så vi jobbade på att skapa 
en mer modern förlängning av byggnaden för att ge den ett 
nytt uttryck som gifte det gamla med det nya. De välvda sten-
taken är original och en unik tillgång som vi lät vara kvar, 
men övervåningen var en blank kanvas som vi kunde gå loss 
på med fria tyglar. När vi gick in i projektet hade ägarna re-
dan anställt en arkitekt för att göra byggplanen, så vi använde 
hans ramar men skapade all interiör, trapporna och detal-
jerna. Det var viktigt för mig att visa på originalhusets karak-
tär. Det var så vackert, och vi ville verkligen bara addera några 
riktigt förfinade element för att lyfta helheten.

KONTRASTEN MELLAN DE URSPRUNGLIGA granitväggarna och  
de nya, putsade betongväggarna var viktig för studion. Över-
gången mellan de olika materialen behövde vara sömlös, utan 
lister som stör där stenens ojämna och oförutsägbara form 
möter betongens exakta linjer. Precision har varit A och O i  
arbetet, och det är som att huset står som ett hyllningsmonu-
ment till händerna som byggt det. 

– Mitt mål från början var att skapa en koppling mellan hu-
sets gamla och nya utrymmen. Jag ville göra det mesta av de 
magnifika välvda taken, men det finns också den nya, rena 
förlängningen med mycket glas som står i kontrast till den 
vackra gamla strukturen.

– Vi använde bara irländska hantverkare, som alla la ner sin 

 D
en irländska huvudstaden  
associeras allt som oftast 
med industribyggnader  
och stora glas med mörk 
Guinness, och Dublin är 
långt ifrån en stad som man 
kopplar ihop med lyxig och 
trendig design – men det 
finns en designstudio som 
vill ändra på det. Kingston 
Lafferty Design (KLD),  

med grundaren Róisín Lafferty i spetsen, har sedan starten 
2010 gjort sig ett namn för sina intrikata interiörer, såväl på  
Irland som ute i Europa. Ett av deras senaste projekt, The  
Bolton Coach House 1, är ett perfekt exempel på KLD:s design-
filosofi. 

– Detta var ett drömprojekt, en möjlighet att vara djärva, 
kreativa och experimentella. När byggnaden först upptäcktes 
var den helt kamouflerad av naturen, väggarna var täckta av 
murgröna och det fanns träd som växte innanför väggarna av 
natursten, säger Róisín Lafferty.

Huset är en del av en större egendom från 1800-talet som ti-
digare varit både stall och pappersbruk och sedan dess genom-
gått stora renoveringar. Efter KLD:s varsamma omgörning är 
det nu ett elegant familjehem som spelar på balansen mellan 
gammalt och nytt.

»Detta var ett drömprojekt, 
en möjlighet att vara djärva, 

kreativa och experimentella.«

Gammalt möter nytt i The Coach House, där stenväggarna från 1800-talet kontrasterar mot puts,  
glas och mönstrat kakel. Huset är en del av en större egendom som tidigare var bland annat stall. 
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Vardagsrummets väggar och tak har målats i en 
mörk petroleumfärg. Becky Russel och Róisín  
Lafferty sitter i en vintagesoffa från Aquired.  
Glasbordet kommer från Vintage hub, den geome-
triska mattan från Made.com.



Originaltegelväggarna har lämnats bara i matsalen där familjen samlas 
runt Saarinens matbord för Knoll. Stolarna från Vintage hub har klätts om 
med harlequintyg. Lampa ed 046 Edizioni Design från Artemest.

själ i projektet. Det är en av de trevligaste arbetsplatser jag har 
haft, säger Róisín Lafferty och fortsätter:

– Och det var ett rätt så komplicerat projekt. Då vi använde 
en begränsad färgpalett för att hålla ihop allt blev övergång-
arna mellan de olika materialen och texturerna väldigt viktiga, 
vi använde inga lister så allt var tvunget att linjera helt perfekt.

Medan byggnaden i sig är rätt hård och kantig är atmosfären 
i hemmet mjuk och delikat, med en inredning och finish som 
balanserar ut den maskulina strukturen med en elegant femi-
ninitet. 

DET ÄR I INREDNINGEN och möblemanget som Róisín och hennes 
team fått skina, de har designat alla snickerier och arbetat med 
den lokala möbelsnickaren Moore O’Gorman, som byggt och 
handmålat de måttbeställda möblerna. 

– Hantverket har alltid stått i fokus i traditionell irländsk de-
sign. Detta förblir, och är integrerat i den irländska designens 
värld, men det som också hänt är att vår design har vuxit upp, 
fått större självförtroende och drivits framåt de senaste åren. 
Kreativitet och innovation finns runt omkring oss och irländsk 
design står nu stark även internationellt. Det har skett en bety-
dande social förändring på Irland de senaste åren, vi är modi-
gare i dag och detta har översatts i vår design.

På flera platser i hemmet hittas små skrymslen och överrask-
ningar – som hallen som leder från matsalen upp till vardags-
rummen och trädgården. 

– En av de saker jag verkligen ogillar, särskilt i människors 
hem, är när du tvingas in i en riktning och bara har en väg att 
gå. Jag tycker om när det finns flexibilitet att byta riktning om 
du vill, en sorts friare design. Vi bestämde oss för att ha lite ro-
ligt och skapa spännande ögonblick, leka med nivåerna och 
sjunka ner i utrymmena. Vår platsbyggda rosa soffa är ett så-
dant lekfullt ögonblick. Förutom att vara ett iögonfallande de-
signelement finns det plats för många, och rent visuellt kopplas 
den ihop till många av de andra utrymmena. Om du gillar att 
bjuda hem gäster blir huset lätt en mycket social miljö, både in-
vändigt och på uteplatsen. 

Kingston Lafferty Design har skapat ett modernt och lyxigt 
hem i The Couch House och använt sig av alla de färdigheter de 
fått med sig under åren de arbetat med de kommersiella pro-
jekt och restauranger de ofta designar.

– Vårt etos är att aldrig upprepa oss, säger Róisín Lafferty, 
och att inte begränsa oss till en viss typ av plats. 

Här finns en detaljrikedom som är ett kvitto på hantver kar-
nas yrkesskicklighet. Och huset är ett perfekt exempel på hur 
sömlöst, respektfullt och elegant gammalt kan möta nytt.  D

100 PLAZAπDECO 



102 PLAZAπDECO 

Platsbyggt kök av målad ebenholts och 
marmor. Vid köksön står Mogens Lassens 
barstolar ML42. Golvet av putsad betong 
smälter ihop med de gråmålade gipsväg-
garna. De välvda tegeltaken är original.

»Mitt mål från början 
var att skapa en koppling 
mellan husets gamla och 

nya utrymmen.«



Materialmix – klinker, sten, tegel, svartmålat trä, speglar och glas i korridoren. Rum för avkoppling. De gjutna betongtrapporna leder ner till ett av vardagsrummen. Den gröna sammetssoffan är skräddarsydd för rummet. Bord från 
Nest.com, lampor från George Nelsons Bubble lamp-serie. 
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Den platsbyggda rosa soffan är en av 
Róisín Laffertys favoritobjekt i huset. 
Vägglampor från Atelier Areti, taklampa 
Object of Discussion från Maison Dada. 
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»Vårt etos är att aldrig upprepa oss.«



Spegelsal. Speglar ritade av Kingston Lafferty Design, realiserade av hantverkaren Moore O’Gorman. Lampor Michael Anastassiades. Trägolv med en in-
stallation av mönstrat spanskt klinker. 

Stolarna ZigZag och vintage tak- och golvlampor, samtliga från Out There Interiors, skapar en lustfylld läshörna vid den öppna spisen i vardagsrummet.  
Sideboarden Ziggy kommer från Swoon.
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BO

The Dean Dublin
33 Harcourt St, Saint Kevin’s

deandublin.ie
Ett underbart boutique - 

hotell mitt i hjärtat av Dublin. 
Det är lyxigt och snyggt, men 

framför allt bekvämt och  
välkomnande. Plus att de 

har en penthouse-bar och 
restau rang med den bästa  

utsikten i stan. 

Dylan Hotel
Eastmoreland Pl

dylan.ie
Det femstjärniga lyxhotellet 
Dylan ligger precis runt hör-
net från vårt kontor, och som 
man kan förvänta sig levere-
rar de bekvämlighet i över-

flöd, har trevlig personal och 
är den perfekta mötesplatsen 

för såväl affärer som nöje. 

Róisín Laffertys  
DUBLIN

Folkmusik, yes. Öl, yes. Men också mycket mer.  
Inredningsarkitekten Róisín Lafferty guidar oss  

till sin stad, fylld med lyxiga boutiquehotell,  
spännande konst och cocktails i världsklass.  

ÄTA 

Pot Bellied Pig
11 Rathmines Rd 
potbelliedpig.ie

En av mina personliga favo-
riter, inte bara för att vi står 

bakom den prisvinnande in-
redningen … De har en av 
Dub lins bästa bruncher. 

777
16 South Great George’s Street

777.ie
Om du är ute efter bra musik, 
bra mexikansk mat och goda 
margaritas så är 777 den rätta 

platsen för dig. Det är alltid 
fullsatt, en underbart  

uppslukande upplevelse,  
perfekt för grupper. Ett besök 

här gör dig alltid glad. 

DRICKA

Café en Seine
40 Dawson st
cafeenseine.ie

Nyrenoverade Café en Seine 
har återigen öppnat  

dörrarna, men nu med en  
intrikat och detaljerad art 

déco-charm. Här finns  
underbara överraskningar 
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runt varje hörn, vackra  
möbler och fantasifull konst. 

Och goda cocktails!

Coppinger Row
South William st
coppingerrow.ie

Det perfekta stället att träffa 
sina vänner på för en drink  
eller två. Opretentiöst men 

snyggt. Imponerande vinlista 
och alltid trevligt.

SHOPPA

Artons
Henry st
arnotts.ie

KLD designade nyligen lyx-
juvelaren Louleries desk på 
Arnotts, Dublins mest anrika 
varuhus. Huvudfokus är oliv-

trädet, som verkar växa ur dis-
ken och skapar en kontrast 
mot det historiska husets  

kolonialkolumner.

Cos
6–8 Wicklow st

Rena linjer, både i butiken och 
på plaggen. Cos är min favo-
ritbutik för kläder. Plagg inspi-

rerade av konst och design  
– behöver jag säga mer?

UPPLEV

Royal Hibernian Academy
15 Ely pl

rhagallery.ie
RHA är alltid inspirerande att 
besöka. En konstnärsbaserad 
institution dedikerad till att ut-
veckla, bekräfta och utmana 
allmän hetens uppskattning 

av och förståelse för traditio-
nella och innovativa sätt att 

skapa visuell konst. 

National Gallery of Ireland
Merrion square

nationalgallery.ie
En underbar flykt från sta-

dens liv och rörelse, en lugn 
oas som den nya multimiljon-

euro-renoveringen gett en 
förnyad känsla av rymd och 
storhet. Och så finns det na-
turligtvis en mängd magnifik 

konst att njuta av.

»Nyrenoverade Café en Seine har återigen  
öppnat dörrarna, men nu med en intrikat  

och detaljerad art déco-charm.«

Pot Bellied Pig

Café en Seine

Royal Hibernian Academy

Guide 


