
I det gamla posthuset på Östermalm flödar ljuset in i Bengts och Aliyas 
moderna funkisdröm, en lägenhet där bevarade originaldetaljer samsas 

med väl valda material och snygga, funktionella lösningar.
  Styling gill renlund  Foto Johan sellén  Text Karolina Modig

7 6  plaza interiör

Solig funkiSoaS

Köket i vitpigmenterad ek är specialbyggt från 
Kvänum. Köksbänk och stänkskydd i carrara-
marmor. Blandaren Evo 184 kommer från 
Tapwell. Ljuslyktor från Skultuna. Morteln är ett 
gammalt inköp från NK.
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k varterskrogarna gör sig redo för kvällens gäster. Utanför passerar en stän-
dig ström av flanerande människor, bilar och rasslande cyklar. Tre våningar 
upp, i ett omgjort posthus från mitten av 1930-talet, sitter Bengt Björklund 
och Aliya Dahlgren och njuter av sorlet från Nybrogatan i Stockholm.

– Det är fantastiskt. Vi kan ha balkongdörrarna öppna och låta stadsbruset 
strömma in. När vädret tillåter sitter vi gärna ute på kungsbalkongen med ett glas vin 
och lyssnar på folklivet. Fasaden på andra sidan gatan är så vacker att det är som att 
titta in i en tavla. Vänder man huvudet åt höger ger hotellets fasadlöpande neonskylt 
en härlig New York-känsla. Jag som är van att ta bilen uppskattar också kvarterets 
närhet till precis allt, säger Bengt.

Efter 25 år som husägare i Djursholm kände sig Bengt öppen för att flytta in till 
stan. Aliya bodde redan på Östermalm, och när paret fick reda på att Oscar Proper-
ties fått uppdraget att göra om det gamla posthuset var de inte sena att ta en titt. De 
fångades direkt av de öppna ytorna och ljuset som strömmade in i lägenheten från alla 
håll. Posthusets ursprungliga byggherre var Kungliga Byggnadsstyrelsen och arki-
tekten Erik Lallerstedt. Bengt och Aliya slogs av hur väl byggföretaget och arkitekten 
hade tagit till vara och värnat om originalarkitekturen, där de bland annat renoverat 
både fasad och de ljusblå balkongerna enligt Lallerstedts ursprungsvision. 

– Vi letade efter en lägenhet med stora ytor, generöst ljusinsläpp och villakänsla. 
Det var viktigt med fina grundmaterial, samtidigt som det skulle kännas varmt och 
ombonat. Här har vi fått allt det. Husets anrika historia blandas med omsorgsfulla 
materialval, modern design och funktion. Det är fin balans mellan det avskalade och 
det mysigt ombonade, säger Bengt.

Både Bengt och Aliya är intresserade av design och arkitektur och var på väg att 
skriva kontrakt på ett annat hus som renoverats av samma företag när de fick veta att 
familjen som skrivit kontrakt på den här lägenheten dragit sig ur i sista stund. 

– När vi kom hit insåg vi hur mycket ljusinsläppet faktiskt betyder. Det var mörkare 
där borta, här är det som att bo i en solig oas! Fasetteringarna i taket ger karaktär, och 
pelarna, som är bärande genom hela huset, avgränsar köket från vardagsrummet och 
ger lägenheten en fin prägel. Känslan av industriellt och funkis blandat med det mo-
derna tilltalar oss. Även i vår inredning blandar vi designklassiker från bland annat 
Dux och Svenskt Tenn med nya inslag från framför allt Asplunds. 

Porten och trappuppgången speglar, liksom fönster, fasad och balkonger, husets 
tidsanda genom välbevarade, restaurerade originaldetaljer. Det råder ingen tvekan 
om att Bengt och Aliya har lyckats förverkliga sina drömmar om villakänsla, ljus, 
öppna ytor och klassisk designhistoria som möter modern funktionalitet, mitt i 
Stockholms pulserande stadskärna. ♦
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pAret BjÖrklund/ 
dAhlgren
Namn: Bengt, 59, och Aliya, 55. 
Yrke: Bengt arbetar som managementkon-
sult. Aliya är kund- och kvalitetschef på 7A. 
Bor: I en nybyggd lägenhet på 126 kvadrat-
meter på nybrogatan 57 i Stockholm, i ett 
ombyggt posthus från 1930-talet.

Den låga bänken i hallen 
kommer från Asplund, 
lampan från Flos och 
ljuslyktorna från Skultuna. 
Fruktskål från Alessi. 
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”känslan av industriellt och 
funkis blandat med det 
moderna tilltalar oss”

De två karaktärsgivande pelarna är 
bärande och går genom hela huset. 
Pallarna är inköpta via en leverantör 
till Kvänum Kök. Skärbrädor från Tom 
Dixon och kastrull från Asplund.  
Brödskrin, Alessi. Vitrinskåpet Frame 
Cabinet, korgen och jordgloben 
kommer alla från Asplund. ugn och 
induktionshäll från Gaggenau. 

Å Genom spegeln från Asplund skymtar den inbyggda hallförvaringen 
som döljs av linnetyg från Svenskt Tenn. Stol Sjuan av Arne Jacobsen 
och paraplyställ från Svenskt Tenn. Greta Garbo-tavlan är köpt av Aliya.

å Bordet och stolarna Tulip är designade av Eero Saarinen för Knoll. Karaff 
från Höganäs. Taklampan heter Collage 600, designad av Louise Campbell 
för Louis Poulsen. Golvlampa från Svenskt Tenn och matta från Kasthall.
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7 9  plaza interiör

De svarta Superspiderfåtöljerna från Dux  
är parets absoluta favoriter. Howardsoffa 
och fåtölj från Room. Kuddar från Svenskt 
Tenn, Room och Asplund. Matta från 
Kasthall. Lampor, bord, vaser och ljus-
staken Vänskapsknuten kommer från 
Svenskt Tenn. Tavla av Peter Dahl. 
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Å Glasbox och prydnadsfigur från Asplund. Pennhållaren 
är köpt i en annan favoritbutik, Nivå 125 i Båstad.

”det är fin balans 
mellan det avskalade och 
det mysigt ombonade”

HuSESyN Solig funkisoas

plAnSkISS

å Det mörka kaklet i badrummet löper bara över en del av väggen. 
Nyansen och de delvis kaklade väggarna ger rummet en behaglig hotell- 
och spakaraktär. Platsbyggt badkar, blandare från Tapwell och handduk 
från Missoni.

Bengt har två barn och Aliya tre, alla är 
utflugna från hemmet. När de kommer och 
hälsar på sover de i det extra sovrummet, 
som Bengt och Aliya döpt till ”Hotellet”. 
Vitt överkast från Society, grått överkast 
från Hay/Asplund och kuddar från 
Asplund. Stereo från Bang & Olufsen. 
Taklampa från Svenskt Tenn och byrå från 
Room. Bordslampa och matta, Asplund.
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