
Röd utsida, vit insida och en inredning med 
mängder av loppisfynd och grafiska kontraster. 
Men för tvillingpojkarna är de fria ytorna det 
som lockar mest.
Av ANNA BJELKHOLM  Foto REBECCA MARTYN

LEKFULLT  
I LINNEABORG

Den lilla hallen på övervåningen fungerar som arbetsplats och 
binder samman husets tre sovrum. Skrivbordet är gjort av 
golvplankor som blev över vid renoveringen och är målade  
med griffeltavelfärg, dels för att man ska kunna skriva på  
dem men också för att Johanna gillar den matta finishen.  
Den gamla pallstegen fungerar som sängbord,  
och lampan, i design av Achille Castiglioni,  
är en present. Sänggavel från RS möbler  
i Örebro och tavla, mokkasin.se.

I tvillingpojkarnas 
lekrum har Johanna 
målat skjutdörrarna 

med griffelfärg – fritt 
fram att skriva och 

rita på. Indiantält 
från H&M Home. 
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Servisklassikern Berså av Stig 
Lindberg är arvegods från 
Johannas gammelmormor. Bricka 
från Pure love lifestylestore.
 
Serveringsvagnen är fyndad  
från Lauritz. På väggen hänger  
ett armeringsnät att fästa roliga 
bilder och meddelanden på.

» Huset hade så mycket fina detaljer och atmosfär  
som gjorde att det direkt kändes som vårt hus«Runt det bastanta ekbordet, från Mio, står sex 

Eamesstolar. Lampa från Ikea, matta från 
Lagerhaus. På väggen hänger en utställnings
affisch med Olle Eksells reklam för Ögonkakao.

ed två små tvillingpojkar som började kravla runt  
i allt snabbare takt, kändes det lilla radhuset plöts-
ligt för trångt. Två hade blivit fyra och Johanna 

och Patrick Bjelkengren med pojkarna Ludwig och Wilmer samt 
hunden Alfonso gick på husjakt. Efter ett par husvisningar dök 
det röda trähuset upp i ett av Örebros villakvarter. 

Och tycke uppstod. När Johanna kom in i hallen och såg den 
svängda trappan och den fungerande vedspisen i köket förstod 
hon att det var här de skulle bo. Drömhuset på 150 kvadratme-
ter hade ett namn, Linneaborg, och var byggt 1912.

– Huset hade så mycket fina detaljer och atmosfär som gjor-
de att det direkt kändes som vårt, berättar Johanna.

Det hon också minns från visningen var Wilmers glädjetjut 
när de tittade in det som senare blev hans rum.

– Patrick som höll i honom, sa ”så det här är ditt rum Wilmer?”, 
och i och med det kändes det självklart att det var här vi skulle bo.

M
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Vitt golv var ett 
 självklart beslut trots 

att det inte är det 
mest praktiska valet…

Hyllsystemet från Elfa rymmer 
familjens böcker, cdskivor och 
loppisfynd. Sittpuff från 
Loppisverkstan, klocka från R.o.o.m, 
och stort äpple från butiken Glad. 
Sifferskylten, från Dusty deco, är 
speciell: 7/7 2007 förlovade sig 
Johanna och Patrick och 777 dagar 
senare gifte de sig.

Barnmöblerna från Ikea har 
Johanna målat svarta, hyllan  

i form av bokstaven B kommer 
från Åhléns, den gula griffeltavlan 
är ett loppisfynd, färgglad vimpel 

med siffror, från Littlephant. 
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Tintinaffischerna som fyller en vägg är hämtade  
från olika webbsidor. Soffa från Mio, soffbordet  

med stenskiva är från Lauritz, väskorna loppisfynd. 
Ljusstake Vänskapsknuten från Svenskt tenn.

Ludwigs rum går i blågröna 
nyanser och världskartan  
är en tapet från Photowall. 
Robotkudde och tiger från 
Miniroom. Grön korg, Ikea,  
och plåtkoffert från Åhléns. 
Matta från Brita Sweden. 
Korgstolen är arvegods och 
jordgloben är köpt i Paris. 

Samling i trappan. Patrick  
och Johanna med pojkarna 
Ludwig och Wilmer.

Blott en månad efter att de fått nycklarna hade det charmiga 
men slitna huset med hantverkares hjälp – ”de jobbade dygnet 
runt” – förvandlats till ett vitt, funktionellt och vackert hem med 
nytt kök och ytor redo för umgänge och lek.

I dag ligger vardagsrum, kök och lekrum i anslutning till 
varandra och under sommarhalvåret står altandörrarna 
ofta på vid gavel och familjen rör sig fritt in och ut. Med två 
busiga pojkar är det en perfekt planlösning där Johanna 
och Patrick kan ha bra uppsikt över barnen. 

– Det har verkligen varit fullt upp med två nyfikna killar som 
klättrat och testat det mesta. Man hinner lagom stoppa den ena 
busigheten innan den andra är igång, säger Johanna och sneglar 
mot tvillingarna. 

Inredningen är en blandning av grafiskt och färgglatt, gam-
malt och nytt, och fullt med lekfulla inslag. Överallt syns spår 
av Johannas stora intresse – jakten på det perfekta loppisfyn-
det. En vacker gammal koffert för tjugo kronor, ett tryckset för 

Överallt syns spår av Johannas stora intresse  
– jakten på det perfekta loppisfyndet
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De stora altandörrarna knyter 
samman nedervåningen och blir 

en förlängning av vardags
rummet. Vilstolar i form av 

Thomas Sandell för Ikea,  
kudde från Granit. 

Plats för prylar. Den vita hyllan, 
från Bruka design, har gott om 
plats för ugglor, elefanter och 

andra vänner i naturen.

dryga hundralappen och en gigantisk serveringsvagn inro-
pad på Lauritz. 

Listan på alla fynd Johanna gjort kan göras lång. Mycket 
är köpt på nätauktioner eller loppisar, men hon har även 
gjort en del fynd på instagram. Där hämtar hon också ofta 
inspiration, och för en småbarnsförälder finns inget bättre 
sätt att hänga med i inredningstrenderna, menar hon. 

Såväl väggar som golv i huset är vitmålade, med undan-
tag för barnens rum som båda fått en tapetserad fond-
vägg. Johanna har alltid drömt om vitt golv så det var ett 
självklart beslut trots att det inte är det mest praktiska va-
let med barn, erkänner hon. 

Om Johannas passion stavas inredning heter Patricks pas-
sion öl. Förutom att brygga själv driver han en ölblogg och 
parets nästa projekt är skapa ett ölrum i källaren. 

– Patrick ser fram emot att få ordning på alla ölflaskor med-
an jag ser fram emot att inreda det. n

Grafiskt och färgglatt, gammalt och nytt, 
och fullt med lekfulla inslag
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