
ALLT & INGET 
Här bor Henrik Lindahl, arkitekt och 
klädmärkesgrundare. I hans ytsmarta  
tvåa platsar återvunna trälådor lika  
bra som designermöbler.
Av ANNA BJELKHOLM  Foto REBECCA MARTYN

På väggen i vardagsrummet blandas 
egna alster med konstaffischer Henrik 
köpt på sina resor, det är de enda  
souvenirer han köper. På den svarta 
kofferten från Granit ligger ett vrak-
gods som Henrik hittat på Gullholmen. 
Soffa från Mio. Gungstolen av Eames 
och marmorbordet av Jasper Morrison 
för Vitra är köpta på Nordiska galleriet.
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et var siktlinjen och fönstren 
som Henrik Lindahl föll för när 
han klev in i sekelskiftestvåan 

på Dalagatan i Stockholm för första gång-
en. Han ramlade in på visningen på väg 
hem från jobbet av en ren slump. 

– Det var ett renoveringsobjekt, men 
med stor potential. Lägenheten fullkom-
ligt badade i ljus och den hade undgått 
respektlösa renoveringar så de flesta ori-
ginaldetaljerna fanns kvar.

Det första Henrik gjorde när han flyt-
tade in var att hänga upp tavlor, för 
hemkänslans skull. Eftersom han är ut-
bildad arkitekt hade han inga problem 
med att se hur lägenhetens 50 kvadrat-
metrar skulle kunna göras mer funktio-
nella och yteffektiva. Men det var mest 
magkänslan som styrde utformningen. 

– Arkitekter har ju en förmåga att kon-
ceptualisera och teoretisera, men när det 
gäller att skapa ett personligt hem är det 
inte alltid det leder rätt. Det kan vara 
ganska befriande att kliva ur arkitekt-
rollen och låta känslan styra. 

Henrik bodde in sig och började ef-
terhand skissa på olika alternativ för att 
effektivisera planlösningen. 

Köket var pyttelitet och instängt. Ge-
nom att ta upp fönster i väggen både 
mot vardagsrummet och hallen, känns 
det nu större och öppnare samtidigt 
som det förblivit ett definierat rum.

Platsbyggda skåp med skjutdörrar 
ända upp i tak är snyggt och sparar plats, 
så den lösningen användes även i det nya 
badrummet. Tidigare fanns bara en så 
kallad stockholmsdusch (kombinerad 

Matbordet är en målad limträskiva på bockar från Ikea, och runtom står Eames stolar.  
Dragspelslampan över bordet är ett loppisfynd som fått ny sladd och armatur. Gardinerna  
i grovt linnetyg är fästade med klädnypor på en rundstav. Wood lamp från Muuto i fönstret.

Bästa fyndet är byrån från Stadsmissionen, och på samma ställe  
har Henrik även fyndat jordgloben.

Från hallen leder vackra 
 pardörrar vidare in i vardags-
rummet. Växtmotiven ovanför 

dörren är urrivna sidor ur en 
gammal flora som Henrik 

monterat med tapet klister 
 direkt på pappen som blev 

kvar när han rev den den 
 gamla tapeten.

I hallen har den gamla tapeten rivits bort och den ruffa ytan av tapet-
rester, lim och puts lämnats kvar. En trälåda från Bauhaus fungerar 
som skoställ.
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wc/dusch). Henrik har gjort alla renove-
rings- och ombyggnadsarbeten själv, 
utom el och vvs.

– Det tog två år innan allt var klart 
efter som jag hade så mycket jobb på an-
nat håll under tiden. Att planera och 
genomföra är för mig en stor del av be-
hållningen. Att låta hantverkare göra 
allt i ett svep var aldrig ett alternativ.

Henrik beskriver sin inredningsstil som 
”ett kollage av varma toner och äkta mate-
rial”. Han hämtar inspiration både från 
svensk inredningstradition och sina vistel-
ser i New York. De vita väggarna är svagt 
brutna i gult mot vita snickerier, medan 
kök och badrum går i tre olika nyanser av 
grått. Färgpaletten tillsammans med ma-
terial som massiv furu, kolmårdsmarmor 
och rostfritt stål förstärker lägenhetens 
ursprungliga karaktär.

På vardagsrummets väggar blandas 
konstaffischer med egna alster. 

– Jag har ofta någon målning på gång 
och när den sålts sätter jag genast igång 
med en ny. Det är ett bra sätt att få för-
ändring på väggarna.

Möblerna är designklassiker, second-
handfynd och återvunna trälådor. 

– Det är svårt att hitta bra möbler i mell-
anprissegmentet, tycker jag. Därför är 

mina möbler införskaffade enligt princi-
pen ”allt eller inget”. Jag försöker köpa 
möbler som jag kan leva med resten av li-
vet. Min favorit är furubyrån jag köpte på 
Stadsmissionen för några hundralappar, 
men jag är också väldigt förtjust i Jasper 
Morrisons soffbord av marmor. 

Henrik har ett rastlöst behov av att 
skapa och se resultat, och detta tar sig ut-
ryck i hus, kläder, målningar och inred-
ning. Han började sin karriär som tradi-
tionell arkitekt, men är i dag grundare 
och kreativt ansvarig för klädföretaget 
Bread & boxers.

– Jag tyckte det var svårt att hitta de 
plagg jag sökte, så jag och en kompan-
jon bestämde oss för att ta fram en koll-
ektion med basplagg för killar. I dag 
har Bread & boxers kläder för både kill-
ar och tjejer, och de senaste åren har vi 
vuxit rejält internationellt. 

Henrik har nyligen köpt en gård med 
några hektar mark för att kunna få mer 
utrymme för sin kreativitet. 

– Jag behöver mer utrymme för ska-
pandet och en lägenhet i innerstan har 
sina begräsningar både när det gäller 
yta, akustik och logistik. Jag kan inte 
hitta på så mycket mer i lägenheten så 
nu är jag sugen på nya projekt. Q

» Det kan vara ganska befriande att kliva 
ur arkitektrollen och låta känslan styra«

Det lilla fönstret  
i köket är Henrik 
mest nöjd med, trots 
att det tog flera 
 timmar att såga upp 
hålet för hand, då 
väggen bestod av 
fyra lager rejäla 
plank. Vitt  
standardkakel  
från Kakel-
specialisten. Köks-
blandare från Ikea, 
likaså kontorslam-
pan som Henrik 
 målat svart. 

Det nya fönstret 
mot köket är även 
ett vackert blick-
fång. Trälådan 
 hittade Henrik i en 
container på 
återvinnings-
centralen. Koppar-
kitteln från mor-
mors släktgård 
fungerar som kruka 
och den hopfällbara 
pallen är köpt på 
loppis men har fått 
ny sits i linnetyg.

Det tidigare mörka och instängda 
köket har öppnats upp med ett 
glasparti mot hallen. Skåpen med 
skjutdörrar är byggda av limträ-
skivor och skenor från Bauhaus och 
rymmer såväl porslin som specerier. 

I sovrummet ryms också en arbetsplats. På den hembyggda tavel-
listen fungerar svarta kapaskivor som moodboard. Bordsskiva, skåp 
och bockar från Ikea, stol och lampa, containerfynd. 
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»Mina möbler är 
 införskaffade  

enligt  principen  
allt eller inget«

Sänggaveln har Henrik byggt  
av två gamla dörrar. Hurtsen  är 

av lådor från Granit staplade  
på varandra och hålls ihop med 

spännband. Bygg lampor från 
Clas  Ohlson passar  utmärkt  

som sänglampor.
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