
En hEmlig oas

I den rymliga våningen i Vasastan i Stockholm tumlar personliga antikfynd runt 
med nyproducerade designälsklingar. Det är ett hem i rörelse där ingenting har sin 

fasta plats, och där det gömmer sig en hemlig oas en trappa upp.  
Styling Maria NordiN Foto CaMilla liNdqvist  Text KaroliNa Modig

8 0  plaza interiör

Kakelugnen i köket var en av de första sakerna paret 
föll för. Ljusstakarna på kakelugnen är från en marknad i 
Berlin. Lampan på väggen är från Jieldé. Takspottar från 
Svenskt Tenn. Marmorbricka på bänken från Hay. Skåpet är 
ett Kvänum-skåp och hör till övriga köket. Blandare, Tap-
well. Den vita kuben är en fläkt som paret har platsbyggt. 
De valde att inte ha överskåp för att ha kvar luftigheten. 
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8 1  plaza interiör

Pall från Svenskt Tenn. Soffbord från Room. 
Ängvasen och lampan i hörnet är även de 
från Svenskt Tenn. Stolarna har de fraktat 
hem från Bali, ihop med lampan som hänger 
i taket. Kuddar i fåtöljerna från Hay. Soffa 
från Slettvoll och soffbord från Room. 
Lampa på litet bord från Jieldé. Dinosaurien 
i fönstret köpte de på Magnolia Across the 
Street vid Vasaparken. Ett konstigt litet 
föremål som gör mycket för hemmet menar 
Ellen. Vänstra soffbordet är från Au Maison. 
Golvvasen är från Room. 
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Ellen och Henrik stod mer eller 
mindre med huskontraktet i ena 
handen och pennan i den andra 
när något gick snett. Huset de 

var på väg att signa, som skulle fungera 
som ett komplement till den lägenhet de 
bodde i då, gick dem ur händerna. Men i 
samma veva dök en ovanligt stor lägen-
het upp, bara ett kvarter bort från där 
de bodde. Som en lycklig slump kan man 
tänka, för så snart de gått dit och tittat 
runt hade de förälskat sig. 

– Jag slogs direkt av ljuset i lägenheten, 
det var fantastiskt. Det går genom alla 
rum och var verkligen påtagligt när vi 
kom in. Trots att lägenheten absolut inte 
var optimalt planerad när vi köpte den 
föll vi nästan direkt. Den var inte heller 
i jättebra skick men vi såg det som något 
positivt att få sätta vår prägel på den. 

Köket var – som i många äldre lägenhe-
ter – pyttelitet och placerat i ett avskilt 
hörn. Ellen och Henrik valde istället att 
placera det mitt i smeten, omringat av 
sovrum och vardagsrum. Mitt i köket 
byggde de en stor ö med barstolar och or-
dentligt med arbetsyta, för att optimera 
möjligheterna till socialt umgänge och 
häng även under matlagning.

– Vi har ändrat planlösningen rejält, 
blåst ur och byggt om. För att återskapa 
ursprungskänslan har vi sedan sett till 
att återanvända dörrar och material till 
andra funktioner på andra platser. 

Från nedervåningen leder en trappa 
upp till lägenhetens kanske största över-
raskning – ett litet orangeri med uteplats. 
Trappan var tidigare del av trapphuset 
men är nu integrerad i lägenheten. För 
att försäkra sig om att orangeriet och 

HuSESyn En hemlig oas

”Jag flyttar nästan dagligen på något i 
hemmet, det blir mer levande så”

8 2  plaza interiör

FamIlJen WeStöö
Namn: ellen, 32 år, Henrik, 32 år, Vera, 2 
år. Väntar barn nummer två. Yrke: ellen 
är PR-konsult på Jung Relations, Henrik är 
grundare/Vd på Sortera.se. Bor: I en lägenhet 
på 180 kvm på Vidargatan i Vasastan. Huset är 
från ca 1914.

Ç Vit skänk från Asplund. Drinkvagn från Antikbutik 
på upplandsgatan. Tavla från antikbutik i Berlin. 
Spegel från en inredningsbutik i Köpenhamn. 
Ljusstake från antikaffär i Skåne. Ballerina från Bali. 
Kruka från Svenskt Tenn. Änglavingar från DIS. 
Prickig låda från nordal. 
å Apor från Dominikanska Republiken. Spegel från 
Zara Home. Små tavlor från Room, horn från Berlin. 

080-087_Hem_Westöö_1215.indd   82 10/29/15   12:33 PM



Ellen och Henrik stod mer eller 
mindre med huskontraktet i ena 
handen och pennan i den andra 
när något gick snett. Huset de 

var på väg att signa, som skulle fungera 
som ett komplement till den lägenhet de 
bodde i då, gick dem ur händerna. Men i 
samma veva dök en ovanligt stor lägen-
het upp, bara ett kvarter bort från där 
de bodde. Som en lycklig slump kan man 
tänka, för så snart de gått dit och tittat 
runt hade de förälskat sig. 

– Jag slogs direkt av ljuset i lägenheten, 
det var fantastiskt. Det går genom alla 
rum och var verkligen påtagligt när vi 
kom in. Trots att lägenheten absolut inte 
var optimalt planerad när vi köpte den 
föll vi nästan direkt. Den var inte heller 
i jättebra skick men vi såg det som något 
positivt att få sätta vår prägel på den. 

Köket var – som i många äldre lägenhe-
ter – pyttelitet och placerat i ett avskilt 
hörn. Ellen och Henrik valde istället att 
placera det mitt i smeten, omringat av 
sovrum och vardagsrum. Mitt i köket 
byggde de en stor ö med barstolar och or-
dentligt med arbetsyta, för att optimera 
möjligheterna till socialt umgänge och 
häng även under matlagning.

– Vi har ändrat planlösningen rejält, 
blåst ur och byggt om. För att återskapa 
ursprungskänslan har vi sedan sett till 
att återanvända dörrar och material till 
andra funktioner på andra platser. 

Från nedervåningen leder en trappa 
upp till lägenhetens kanske största över-
raskning – ett litet orangeri med uteplats. 
Trappan var tidigare del av trapphuset 
men är nu integrerad i lägenheten. För 
att försäkra sig om att orangeriet och 

HuSESyn En hemlig oas

”Jag flyttar nästan dagligen på något i 
hemmet, det blir mer levande så”

8 2  plaza interiör

FamIlJen WeStöö
Namn: ellen, 32 år, Henrik, 32 år, Vera, 2 
år. Väntar barn nummer två. Yrke: ellen 
är PR-konsult på Jung Relations, Henrik är 
grundare/Vd på Sortera.se. Bor: I en lägenhet 
på 180 kvm på Vidargatan i Vasastan. Huset är 
från ca 1914.

Ç Vit skänk från Asplund. Drinkvagn från Antikbutik 
på upplandsgatan. Tavla från antikbutik i Berlin. 
Spegel från en inredningsbutik i Köpenhamn. 
Ljusstake från antikaffär i Skåne. Ballerina från Bali. 
Kruka från Svenskt Tenn. Änglavingar från DIS. 
Prickig låda från nordal. 
å Apor från Dominikanska Republiken. Spegel från 
Zara Home. Små tavlor från Room, horn från Berlin. 

080-087_Hem_Westöö_1215.indd   82 10/29/15   12:33 PM

8 3  plaza interiör8 3  plaza interiör

Köksstolar från Ton. Kökslampan över matbordet 
kommer från en lampaffär i Berlin. Lampor i par 
från antikaffären Ann-Tikt i Skåne. Liten träapa 
från Berlin. Bord från Mio, gammalt. 
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8 4  plaza interiör

HuSESyn En hemlig oas

Vedkorg från Au Maison. Överkast Mathilde. 
Sängbord från antikbutiken Hemtrevligt på 
upplandsgatan. Lampa på bordet från nordal. 
Kudde från Au Maison. Taklampa från DIS. 
Tavlorna är spratteldockor från Room som 
ramats in utan glas. 
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HuSESyn En hemlig oas

å Toalettskåp köpt på nätauktion. Speglar 
från Gubi och blandare från Vola. Bänkski-
van är gjuten i ett stycke från Betongde-
sign. Kommoden är från Dansani. Lamporna 
är inspirerade av de som finns på Stock-
holmshotellet Ett Hem. 

8 5  plaza interiör

uteplatsen skulle utnyttjas trots att det 
ligger ett våningsplan upp valde Ellen 
och Henrik att bygga ett utekök. 

– Vi har installerat diskmaskin och kyl, 
samt satt en ho över en gammal köp-
mansdisk som från första början var del 
av ett apotek i Amsterdam. Efter det tjä-
nade den som bardisk på en svartklubb 
någonstans i södra Sverige, för att tillslut 
hamna på en antikhandel i Skåne där vi 
köpte dem. Utöver att sätta på diskbän-
ken har vi även vidgat vissa lådor för att 
kunna ha porslin och annat i. 

Golvet i orangeriet var förutom kakel-
ugnarna en av få grejer som de bevarat 
helt efter inflytt. Några diskussioner om 
vad som skulle bevaras eller inte har det 
aldrig blivit. Henrik och Ellens stilar går 
bra ihop och de kompletterar varandra 

med respektive kompetenser.
– Henrik är den händiga av oss; jag 

sprutar ur mig idéer och Henrik utför 
dem. Min inspiration och inrednings-
lust kommer från min mamma, hon har 
verkligen känsla för att få fram stämning 
på ett inspirerande sätt. Vi följer ingen 
specifik trend när vi inreder utan blandar 
nytt och gammalt. Det låter kanske kly-
schigt, men köper man bara nya saker är 
det lätt att man tröttnar på allt samtidigt. 
Vi gillar att samla på oss och byta ut sa-
ker. Jag flyttar nästan dagligen på något 
i hemmet, det blir mer levande så. Min 
familj har hus i södra Sverige så det har 
blivit många antikrundor i Skåne. För 
mig handlar det om att plocka de gamla 
fynden och mixa med det moderna. En 
balans i modernt möter gammalt. ♦

”Köper man bara nya saker är det lätt 
att man tröttnar på allt samtidigt”

Ï Lampa från Magnolia Across the Street. Träcykel från 
Berlin. Säng från Artilleriet. Hylla från Svenssons i Lamm-
hult. Krokar från Ferm Living. Korgar Magnolia Across the 
Street. Tapet från Sandqvist.
å Skåp från Raja. Ballonglampor från Memory. Klädhäng-
are från Ellens barndomshem. Pianot följde med när de 
köpte lägenheten. Pall från antikbutik i Skåne. 
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8 6  plaza interiör

Ç tRaPPa tIll 
       oRangeRIet

HuSESyn En hemlig oas

XxxxDolut raecationse 
que exeri seque vit acea 
ditia nem quasimi, non 
ent, quo veruptis volest 
doluptiunt iniscil mag-
natqui id utatius quam 
ut es ariae nonseque 
consed quo testion nonse 
veni tem et, que odi tene 
plibea quodi ut alitatatis 
quam, si conem

PlanSKISS

Å Från nedervåningen leder en trappa upp till lägen-
hetens kanske största överraskning – ett litet orang-
eri med uteplats. Platsbyggd trall och bänk. Dynorna 
är måttbeställda från Oscar & Clothilde. Kuddar från 
H&M Home. Bord från Fermob. Vattenkanna från 
Lolodi, en liten blomsterbutik i Vasastan. 
å I orangeriet står stolar och korgbord från Ikea. 
Bricka på bordet från Zetas. Skåp på högra sidan 
från Raja på Odengatan. Krokar från nordal. Bänk 
från antikbutiken i Ängelholm. 

Å För att verkligen utnyttja 
orangeriet har Ellen och Henrik 
installerat ett kök i anslutning 
till uteplatsen med diskmaskin 
och kyl, samt satt en ho över 
en gammal köpmansdisk som 
från början stod i ett apotek i 
Amsterdam. Hängande krukor 
från butiken Stilleben i Köpen-
hamn. Glashängare i mässing 
tillverkade av en smed. Lampa 
Örsjö. Golvet fanns i lägenhe-
ten när de flyttade in. Det är i 
princip bara det och kakelug-
narna de bevarat som det var 
vid inflytt. 
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8 7  plaza interiör8 7  plaza interiör

 

ellen tIPS
1. Ett hem är aldrig färdigt. 
Våga ändra, flytta och testa, 
byt plats och låt saker få liv 
på nya ställen. 

2. Allt går att frakta med 
rätt inställning och lite god 
vilja. Köp saker från olika 
platser runt om i världen, 
minnen gör ett hem per-
sonligt.

3. Våga gå på magkänsla 
och köp lite udda, konstiga 
saker. Gör det gärna utan 
din partners vetskap, så 
blir det lättare att få in det i 
hemmet… 

FamIlJen WeStööS FIna 
lägenHet

Inspireras av

En behaglig färgskala, vackra mönster 
och personliga ting sätter stilen. 

Skåp Simple, ca 12 749 kr, House Doctor.

Kudde Dustfan, ca 419 kr, Tine K.

Kudde Button, 449 kr, nordal.

Stol Knot, 3 481 kr, 
normann Copenhagen. Matbord Form, 7 950 kr, EM Möbler.

Spegel Flora, från 
1 250 kr, SMD Design.

Kakel Versailles Glaciär, 
995 kr/kvm, Marrakech Kakel.

Tavla Daniele, 
645 kr, PB Home.

Fransk veckbandslängd 
Skimra, 199 kr, Hemtex.

Ljuslykta, 1 239 kr, nordal.

Lampa Facett, 
499 kr, 
Lagerhaus.
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