Familjen Kennås röda hus i Hjulsbro blev
deras för fyra år sedan efter en del
suktande från Annes och Thomas sida.
Byggnaden är från 1913.

Det vackra i det enkla

När barnen började bli självgående dök en till salu-skylt påpassligt upp utanför familjen
Kennås drömhus. Anne, som har genomlevt allt från smuliga eterneller till fluffiga
puffgardiner, slopade sin ängslighet vad gäller inredning och hittade hem.
Styling Monica Stengraff Foto cecilia Möller text ÅSa JohanSSon
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Familjen
Kennås
Namn: Anne, 46 år, Thomas,
47 år, Wictor, 16 år, Ludwig, 13
år och Gordon Settern Millie.
Yrken: Anne jobbar med ekonomi
och Thomas är egenföretagare
och driver en mobilbutik i Linköping. Anne driver även bloggen
Stjärnor och Champagne. Bor:
I Hjulsbro, Linköping, i ett hus
byggt 1913 om 254 kvm.

i brukade åka förbi den här gatan och säga ’det där
huset blir väl aldrig till salu’, men så blev det som
det blev. Det blev vårt, berättar Anne.
Hon sitter i bilen på väg till jobbet inne i Linköping efter
att ha jagat runt efter medicin till hunden Millie, 8 år, som
fått artros i tassarna.
Huset i Hjulsbro från 1913 har varit i Kennås ägo i drygt
fyra år nu. Det är Anne som har präglat stilen med sin förkärlek till Tine K-lampor, Chhatwal & Johnsson-kuddar
och färgskalan svartvitt, grått, beige, blått och lite rosa.
Det var i samband med flytten som hon äntligen landade i
sin egen inredningssmak, berättar hon.
– Från att på 90-talet ha älskat hemska puffgardiner
och en massa färg för att sedan gå över till en lugnare
stil, ändrade det sig till New England, som höll i ett tag
tills jag fastnade för det klassiska svartvita. Innan var jag
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Lyktor från Indiska.
Krukor med små
olivträd, Plantagen.

En skön stund i solen. Pool från Folkpool. Solstol, Bruka.
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”Vi brukade åka förbi
den här gatan och säga
’Det där huset blir väl
aldrig till salu’”

Bord, Bruka. Kudde, Chhatwal & Johnsson. Golvlampa Bestlite, Gubi. Matta, Day
Home. Lampan i fönstret, liksom taklampan
är från Tine K. De svarta fåtöljerna är från
numera nedlagda inredningsbutiken Nordik.

◊ Vitt kinesiskt skåp, Baazar.
Ω Vardagsrummets trogna favoritmöbel

är Englessons Howard-soffa i jeanstyg.
Svartvita kuddar, Chhatwal & Johnsson
och mönstrad kudde, Day Home. Soffbord,
Tine K. Glasvas, Ikea.

¸ Intill kakelugnen har Thomas
och Anne lagt
marockanskt
kakel, köpt på
Kakelcentrum i
Tannefors.

alltid lite orolig i min inredning och sneglade på andra. Men det här
landade jag i för kanske fyra, fem år sedan.
Sedan dess har Anne låtit bygga på med färg utifrån denna svartvita grund.
– Jag har alltid fixat och grejat, jag är väl en pysselmänniska. Men
jag snickrar inte, det får Thomas göra. När jag säger vad han ska göra
suckar han, medan jag gör listor att beta av, haha. Han är jätteduktig
på att måla och snickra. Det kan man inte tro där han står på jobbet
i kostym.
Poolen från Folkpool lät de en snickare fixa och i sommar ska den
bli ännu mer ombonad och avskild med hjälp av ett plank mot
grannarna. Här ska även byggas utedusch. Men den stora och
ständiga utmaningen är källaren. En viss ordning och reda är det
som eftersträvas.
– Det är alltid källaren. Vi försöker att få ordning på vår walk
in-closet. Man trycker ner grejer och kommer till en gräns där man
glömmer bort vad man har för kläder och grejer. I det förra huset
blev källaren klar lagom till försäljningen, erkänner Anne samtidigt
som hon ursäktar sig med att de faktiskt gör det mesta själva.
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”Jag gillar inte att ha massor av grejer som jag hade
förr, torkade blommor och nallar och jag vet inte vad.
Det är lättare att hålla ordning nu”

Köksbord, THG. Klassiska Eamesstolar, Vitra. Taklampa, Tine K.
Bänkskivan vid glasskåpen och golvet
har fått nytt liv med vit färg.

◊ Köksmaskiner och vinkyl, Miele. Vit taklampa,
BTC och stor silverljusstake från THG.
¸ Köket är ett Kvänumkök som Anne och
Thomas lämnat till en målare i Linköping som
målade det vitt. De har även bytt ut alla gamla
sten- och träbänkar till nya i matt, svart granit.

– Vi hyr ju inte in hantverkare, om det inte är absolut nödvändigt
och då tar det ju tid när vi båda jobbar heltid, har barn och hund, så
är det ju. Det kommer.
Familjen Kennås är långt ifrån nostalgiskt lagda, i stället lever de
efter mottot att prylar är ersättliga. Åtminstone Anne som vägrar att
ha massor med grejer omkring sig.
– Mannen blir tokig. Plötsligt har jag skickat iväg något på loppis
och köpt något annat. Jag gillar inte att ha massor av grejer som jag
hade förr, torkade blommor och nallar och jag vet inte vad. Det är
lättare att hålla ordning nu.
Återvinning är något som Anne pratar varmt om. Även om hon
själv driver inredningsbloggen Stjärnor & Champagne blir hon
ibland helt utmattad och trött av alla konsumtionssajter och bloggar.
– Det räcker att titta in på några bloggar för att se hur mycket vi
konsumerar. Därför är det skönt att återvinna så mycket det går. Jag
måste erkänna att jag är inte ett dugg bättre även om jag gör så gott
jag kan.
5 8 plaza interiör

Ω Kanna med
blommor
designad av
Agneta Livijn
och inköpt i
affären Monica i
Vadstena.
Härifrån kommer
även glasen med
blå rand. Blå
koppar och blått
fat, Mateus.
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◊ Hela familjen Kennås vid trappen till uteplatsen. Wictor, 16 år till vänster, Thomas, Anne och
Ludwig, 13 år.
√ I Wictors rum har den avverkade skateboardsamlingen hamnat på väggen. Kuddar från Day
Home och Ellos.
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◊ Rottingfåtölj
från Artwood.
Kudde med
örngott från Beach House. Strandväska, handduk och lampa
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Familjen Kennås kära pool är från Folkpool. Olivträd med krukor,
Plantagen och lyktor från Indiska. Solstolar, Fiam.
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inspireras av

Kökshandduk
Brännö, 39 kr,
Hemtex.

Mugg Plain
Batik, 79 kr,
Indiska.

FamiljEn KEnnås KlassisKa
inrEdning

På väg in till sovrummet står en svart
sammetssoffa från Åhléns med Kudde
från Bloomingville. Sänggavel, Artwood,
köpt på Lakewood Beds and Living.
Överkast och vita kuddar, Hemtex.
Mönstrade kuddar, Chhatwal &
Johnsson. Långhårigt australienskt
lammskinn, Skinnwille. Sänglinne, Beach
House. Vägglampor Bestlite, Gubi.

Soffbord Kings Cross,
2 499 kr, Ellos Home.

Korg, 269 kr,
Bloomingville.

Blanda friskt, men försök att ha en
röd tråd i inredningen och låt
färgerna vara återkommande.

Kudde Sonya, 299 kr, Indiska.

Bänk Anni,
999 kr,
Åhléns.

Taklampa
Sara, 1 695 kr,
Svenska Hem.

annEs tips
1.

Försök att ha en sorts röd
tråd att följa, exempelvis
en soffa med färg som
bryter av färgmässigt,
för att sedan plocka upp
färgen lite här och där.

2.
Soffa Howard, 19 995
kr, och matta Dalarö,
från 279 kr, EM.

Kudde Newport, 349 kr, Mio.

3.

Välj klassiskt och hållbart
material då du renoverar
för att undvika att du
tröttnar. Badrum och kök
är de stora och tyngsta
delarna i ett hus ekonomiskt. om möjligt är det
bra att prioritera att ha
mycket arbetsyta i köket.

AV ELiN hERmANssoN

”Jag har alltid fixat
och grejat, jag är väl en
pysselmänniska ”

Viktigast är att man trivs
och kan bo i sitt hus, hur
det än ser ut. Blanda
dyrt, billigt, gammalt och
nytt. men tänk ”Less is
more”, för mycket saker
och möbler överallt blir
inte bra.
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