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Hos bloggaren Hilda Grahnat trängs plåtburkar med flaskor, 
böcker och klockor i överflöd. 1950- och 1960-tal är favor-
iter bland svunna årtionden men egentligen spelar det inte 
så stor roll hur gamla sakerna är. Riktigt vad som inspirerar 

Hilda när det kommer till inredning har hon inget svar på, inte heller har 
hon några speciella favoriter bland formgivare eller inredare. Istället är 
ledordet för lägenhetens utpräglade stil spontanitet, och uppenbarligen ett 
gott öga för färg och form. 

Även om igenkänningsfaktorn är hög vad det gäller en hel del av saker-
na är stora kvantiteter av gamla klassiker ingenting som Hilda eftersträvar. 
Sakernas historia har för henne mindre betydelse än att estetiken är tillta-
lande. Ett exempel är den ärvda, tvåarmade lampa som står placerad i ett 
hörn vid fönstret.

– En kompis till mig såg en likadan i en antikaffär. Där kostade den 
4000 kronor, berättar Hilda. 

MöblERInGEn GåR baRa att löSa på ett sätt i enrummaren med 
kök och det är hela tiden en viss kamp mellan att få in alla saker och  
samtidigt undvika överbelamring. Eftersom det inte går att ändra på  
helheten så mycket jobbar Hilda mer med detaljerna. Hon gör ofta nya 
stilleben med alla saker hon har samlat på sig. Det mesta är köpt i  
spontan förälskelse under åtskilliga loppisbesök, annat är ärvt. Faller  
hon för någonting köper hon det och testar i efterhand om det passar in 
i möblemanget eller inte. Detta leder inte helt oväntat till att en hel del 
pinaler blir liggande oanvända och väntar på att det nuvarande byts ut.

Hilda Grahnats lägenhet är en stor kontrast mot den moderna inred-
ningsstil som dominerar idag, då det mesta ska vara vitt, minimalistiskt 
och sparsmakat. Hon kan se fördelar med denna typ av inredning också, 
även om det inte är något som tilltalar just henne.

Bloggarens  
skolåda  
från 70-talet
På 39 kvadratmeter finns det inte mycket plats att 
sväva ut på med inredningen. Då handlar det mer  
om att komprimera. Bloggaren Hilda Grahnat har 
själv inrett sin enrummare i Malmö med nästan 
enbart möbler och prylar införskaffade på olika  
loppis och i second hand-butiker.   
TEXT KAJSA PERSSON  FOTO HILDA GRAHNAT

Bloggarens skolåda från 70-talet Hemma ...Hemma ... HemmaHemma



6666 6766

– Jag skulle helst ha en gammal fin lägenhet med stuckatur i taket och 
parkettgolv, då vet jag inte om jag skulle ha så mycket saker. Denna lägen-
het är en skolåda från 70-talet, då får all personlighet sitta i möblerna.

Det största problemet är platsbristen. Hilda skulle gärna haft en större 
lägenhet, där det finns möjlighet att ha öppna ytor också. Som det är nu 
gäller det att försöka få det hela att gå ihop och förvaring är ett ständigt 
dilemma. En lägenhet på 39 kvadratmeter och ett stort prylintresse kan 
vara svårförenat. 

– Jag har köpt gamla resväskor som jag har staplat på varandra istället 
för vanliga förvaringslådor. Det är mycket finare med väskorna än de  
vanliga, tråkiga lådorna, säger Hilda.

De kartonger hon har travade under skrivbordet längs en av väggarna är 
av varierande form och färg men hon funderar fortfarande på ytterligare 
smarta, och inte alltför fula, lösningar när det gäller platsbristen. att hålla 
kvar vid det autentiska tycker Hilda är viktigt även under renoveringar.

– att blåsa ut gamla 50-talskök och göra en vit köksö gillar jag inte. 
Inredning har länge varit ett stort intresse för Hilda och i sin blogg visar 
hon upp både sina senaste loppisfynd och innovativa lösningar i lägen-
heten. att skriva om inredning i allmänhet är dock inte någonting som 
lockar. Gamla grejer i en salig blandning är det som gäller. Hilda samlar på 
såväl bingospel som klockor och böcker utan bildomslag från 40-, 50- och 
60-talet. Just klockor har en speciell plats i Hildas hjärta och för tillfället 
äger hon runt 100 stycken. Det började med att hon fick ärva en del av sin 
morfars gamla klocksamling som innehöll hundratals exemplar. Hon valde 
ut sina favoriter därifrån och har bland annat en hylla med enbart klockor 
av guld i lägenheten nu. 

Även böckerna fyller sin speciella funktion, de gör hon själv klockor av 
genom att montera in en urtavla på dess framsidor. Genom att återvinna 
kasserade prylar som andra sedan köper, sprider hon vidare lite av sin 
kärlek till svunna tider.  

I köket har Hilda gamla burkar som hon 
samlat på sig på loppis. En klassisk 
stringhylla och ett enkelt sidobord  
agerar förvaring.

Det mesta i lägenheten har Hilda köpt i spontan 
förälskelse under åtskilliga loppisbesök.

”i en skolåDa 
från 70-talet får 
all PersonliGHet 
sitta i MöBlerna.”
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1. Om man vill sno stilen från din lägenhet, vad ska man 
tänka på?

- leta på loppis! Ha en ljus och ren bas och använd några 
starkare färger som accenter. Jag har inga direkta knep, jag har 
bara samlat saker som jag gillar och sedan försökt få dem att 
fungera ihop. Jag har mycket grafi skt intressanta metallburkar, 
mönstrade kuddar i olika färger, teakmöbler och klockor.

2.Kan du ge några tips på hur man ska göra för att få en 
liten lägenhet att kännas större?

- Jag har försökt dela upp min lägenhet, som bara är ett rum, 
i olika “zoner”. Soff an som står mitt i rummet delar av på ett 
naturligt sätt, så att sovdelen är lite avskild från den delen av rum-
met där jag sitter och jobbar och där man sitter och umgås. Om 
du som jag har många fi na saker som du vill visa upp, tänk på att 
gruppera dem i vinjetter, till exempel på en hylla eller byrå, istället 
för att bara sprida ut dem lite överallt. Då ser det mindre plottrigt 
ut trots att det är mycket saker. Man kan också tänka på att ha en 
genomgående färgskala istället för att blanda vilt. till exempel har 

jag en hylla med bara guldfärgade klockor, trots 
att jag har klockor i alla färger. Det blev för 
plottrigt att ha alla olika klockor tillsammans.

3.  Kan du ge exempel på smarta och 
praktiska lösningar för förvaring i en liten 
lägenhet?

- Jag önskar att jag vore bättre på detta, jag 
har alldeles för mycket saker och för lite plats! 
Jag har försökt utnyttja all plats under möbler, 
till exempel har jag genomskinliga förvaring-
slådor under sängen och loppisfyndade papp-
lådor under skrivbordet. Jag har staplat res-
väskor på hög under en hylla och använder 
dem som förvaring. 

69

HILDA TIPSAR

Hilda använder staplade väskor 
för smart förvaring. Vill man bara 
ha looken av det fi nns väggstickers 
från Ferm Living.

I köket har Hilda en retrovariant av den 
klassiska stringhyllan. De egentillverkade 
bokklockorna nedan säljer Hilda på sin 
blogg-shop: www.shop.grahnat.se.

Förvaring på  39 kvadratmeter är en konst. Hilda staplar 
lådor och väskor på varandra för att utnyttja lägenhetens yta 

på bästa sätt. Liknande papplådor som ovan fi nns att köpa 
antingen på loppis eller i  butiker som Granit och Ikea.
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Hilda staplar sin förvaring och grupperar 
sina prylar i vinjetter. Här lådor från IKEA, 
139 kr för alla tre.


