
KRITVITT, KREATIVT, 
LEKLYSTET
Från en tvåa, till en trea, till en fyra. 
Kriterierna ändrades vartefter letandet 
fortskred, och Anna Bjelkholm och Jonas 
Bertwig landade till sist på 107 kvadratmeter 
sekelskifte, centralt i Vasastaden i Göteborg. 
Av ANNA EKDAHL  Foto REBECCA MARTYN 

Skrivmaskinen har Anna ärvt efter sin gammelfarfar,  
som skrev ett flertal böcker på den på 50-talet. 

T h: Bordet är ur ett gammalt Ikeasortiment. Runt bordet 
samsas ommålade loppisfynd med bland annat Eames-
stolar och Ikeas Öglanstolar. På bordet en hemsydd 
linneduk, under bordet mattan Stockholm från Ikea.  Ljus-
krona köpt på auktion med sidenstrumpa runt sladden.  
I bakgrunden, skisser och ritningar gjorda av Anna.
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et är ett par år sedan inflyttningen 
nu, och mycket har hänt här i lä-
genheten på Erik Dahlbergsga-

tan i Göteborg sedan Anna Bjelkholm 
och Jonas Bertwig först steg in i den.

–  Jonas hittade den på Hemnet, jag 
var inte intresserad eftersom den var all-
deles för dyr, men samtidigt var det ju 

bra att gå på många visningar. Man blir 
ju klokare för varje gång, säger Anna.

 Väl där gick Anna, frilansande inred-
ningsstylist till vardags, ändå igång på 
alla cylindrar. Allt de behövde för att 
mejsla fram drömhemmet fanns på plats: 
vardagsrum och matsal i fil, och alla ori-
ginaldetaljer bevarade, som marmordisk-
bänken, serveringsskåp, skafferi, gamla 
fönster, välarbetade handtag, stuckatur 
och gedigna brädgolv.

Ett extra plus var att lägenheten låg på 
bottenplanet och hade en stor hall, då pa-
rets dotter  Lovis, i dag snart två år gam-
mal, fanns med i bilden åtminstone på 
planeringsstadiet och det var läge att tän-
ka in utrymme också för en barnvagn.

Priset blev dessutom överkomligt  
i slut änden. Kanske för att många hade 
svårt att se förbi den sjaviga ytan.

– Vi fick till slut ett bra, lägre, pris då vi 

»Den var för dyr, men vi gick 
på visningen ändå, man blir 

ju klokare för varje gång«

De gamla gasrören har målats 
med svart färg, och väggarna  
i kritvitt. Vägglamporna är 
skrivbordslampor från Ikea. 
Hyllan till vänster är från Ikea, 
kroklisten till höger har 
fungerat som upphängning för 
skolplanscher. Brödrost, Dualit. 
Fläkt, Franke. Korg från Butiken 
i Visby, olja från Nicolas Vahé 
och salt- och pepparkvarnar 
från Peugeot. Olivträd  
i tygkruka från Uashmama.

Svart skärbräda med 
styckschema från 

Designtorget. Övriga 
skärbrädor från loppis. 

Många köksredskap  
har Jonas köpt på  

sina matresor till USA.

Köket har fönster mot innergården. 
Diskbänken i marmor sparades vid 
renoveringen. Kök och bänkskiva, 
Kvik. Lampan har Jonas gjort av en 
mjölksil. Gatskylt från Lissabon. 
Matta från Rusta. Tuppmask i papier 
maché, Hay. Barstolar, Ikea. 

Jonas, Lovis och Anna 
vid två ”redigerade” 
Warholcitat.

Skinnfåtöljen köpte Anna via 
jobbet. Telefon från Annas 
farföräldrar. Loppisköpt 
arbetslampa. Bambu-
korg, Netto, svartvita 
boxar från Köpenhamn, 
trådkorg, Butiken i Visby, 
svart korg, Åhléns och 
glaskupa, Housedoctor, med 
Eiffeltornsminiatyrer. Trälåda, 
antikboden Stallqvarn. 

D
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var de enda budgivarna, berättar Anna. 
Mellanskillnaden behövdes i  stället till 

renoveringen. Alla ytskikt – tak, vägg ar 
och snickerier – målades om av Anna och 
Jonas, och ett nytt kök valdes och monte-
rades. Jonas, som arbetar som affärssys-
temkonsult, har precis som Anna ett stort 
inredningsintresse. Vid sidan av det, nör-
dar Jonas gärna ner sig i matlagnings- 
och ölbryggningsprojekt, så ett trivsamt 
kök att tillbringa timmar i, låg honom 
extra varmt om hjärtat. 

– Det var det första vi rev när vi flytta-
de in. På några timmar var hela köket, 
inklusive kaklet, nedtaget. Då köket är 
litet och svårmöblerat var det viktigt att 
utnyttja varje millimeter till arbetsyta. 
Vi ville även spara originaldiskbänken 
och jobbade utifrån den, säger Anna.

De ville ha ett inspirerande kök, 
och eftersom de gamla serveringsskåpen 
slukar både specerier och porslin kunde 
de klara sig utan överskåp, vilket får kö-
ket att kännas luftigare och lite större. 

– Vi renoverade ganska intensivt  under 
fyra månader. Jonas var på plats all ledig 
tid efter jobbet. Jag var gravid och gjorde 
så gott jag kunde, säger Anna. 

Paret fick också mycket hjälp av An-
nas föräldrar, då hennes  pappa är väl-
digt duktig med hammare och pensel. 
Det är från honom hon ärvt mycket av 
sin uppfinningsförmåga och händighet. 

Som liten var hon ofta med sin pappa  
i källaren och snickrade eller målade; el-
ler så möblerade hon om både i flick-
rummet och i resten av hemmet.

– Det var mitt sätt att få utlopp för all 
kreativitet, då liksom nu. Även om vi bor 
i en relativt stor lägenhet är vi ganska be-
gränsade med hur vi kan möblera utan 
att nalla på funktionen, säger Anna. 

»Även om vi bor i en stor lägenhet är vi 
begränsade med hur vi kan möblera 

utan att nalla på funktionen«

Vy från matsalen mot vardagsrummet. Soffa, EM. Soffbordet är en trätrall 
som fått ben. Skåpet är från Annas farfars föräldrahem. Golvlampa Aröd, 

Ikea, taklampa från Lampsladdar.se och matta från Rusta.  

Moraklockan har paret fyndat på Blocket och målat  
om i griffelfärg: fritt fram för alla att rita på. Kuddar  
från H & M Home, bokstavsgirlang från Omm design. 
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Brädgolven slipades och vitlaserades 
med hjälp av proffs, likaså drogs all  
elektricitet om av elektriker, och elutta-
gen och strömbrytarna byttes till sekel-
skiftestidsenliga varianter. Snyggt – som 
funkar.

Stilmässigt har Anna och Jonas vuxit 
ihop med tiden, och efter tre gemensam-
ma hem har de landat i något som fung-
erar för dem båda. Svart, vitt och grått 
dominerar i lägenheten.

– Jag har alltid haft en förkärlek för 
det enkla och svartvita. Mina föräldrar 

har inrett med arvegods, så det spåret 
har också känts viktigt. Hemmet ska 
berätta vem man är, inte var man 
köpt sina möbler. Jag gillar de färger 

som naturliga material har: trä, läder, 
fårskinn, sten. Lovis rum är ett undan-
tag, hon är färgklicken i vårt liv så där 
har vi tagit igen för vår ”färglöshet”.

  
Loppisar, auktionssajter och 
Blocket är huvudleverantörer av möbler 
och inredningsdetaljer, bara sängen och 
några av förvaringsmöblerna köptes nya 
på Ikea. 

– Att köpa nytillverkat är inget som 
intresserar oss, det finns så mycket vack-
ra gamla möbler redan. Ofta är de av 
bättre kvalitet än de som görs i dag.

Men ett undantag bekräftar regeln: 
secondhandköpta stoppmöbler:

– Vi fick mal i hela lägenheten efter att 

ha köpt en fin gammal clubfåtölj på en av 
de stora auktionssajterna, så var försiktig 
med det. Annars: Våga pruta och var inte 
för exalterad när du hittat det du letat 
efter – då får du inte det bästa priset – och 
du kan göra jättebra köp i andra hand.

Annas loppistoppnotering var 20 Gryt-
hyttanstolar som stått i ett militärförråd 
och slumpades bort för några hundringar. 
Nu är både hemmet och förrådet fullt, vil-
ket ger Anna lite vånda. 

– Planen är att göra oss av med allt 
onödigt, och bara ha en ”jullåda” och 
något loppisfynd vi verkligen vill spara  
i förrådet. Allt man behöver och älskar 
ska rymmas i ett hem, man ska inte äga 
sådant man inte gillar eller behöver. Q

»Hemmet ska berätta vem man är,  
inte var man köpt sina möbler«

Griffeltavlan byter motiv efter årsplaneringen. Byrån 
från Ikea rymmer skor, fårskinn från Gotland. Kudde 
sydd i elefanttyg från Svenskt tenn. Screentryckt kudde 
med motiv från Göteborgs hamn, gjord av Anna.  

Skåpet är köpt på Blocket och 
ommålat. På det står Annas 
egengjutna betongljusstakar. 
Cirkusaffischen var en 
present, svart tjur från loppis 
och fat med nätkupa från Ilva. 

Solglasögonen 
hänger fint på en 
kemtvättsgalge. 
Lampan är från 
Housedoctor.
Skylt köpt på  
en antikmarknad  
i Budapest.  

I hallen har paret byggt en klädställning av 
galvaniserade rör. Vajer från Granit intill en 
Ikeaklocka som hängts upp med ett skärp. 

Sänggaveln är en masonitskiva 
klädd i grått linnetyg. Virkad 

kudde, Tell me more. Fåtöljen 
Eker gjordes av Gillis Lundgren 

för Ikea på 60-talet och är parets 
favoritmöbel. Kudde i den från 
Afroart. På väggen hänger en 

oljemålning gjord av Annas 
farmors syster. Lampor, Ikea.
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