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Tipsa om ämne eller objekt att göra reportage om! Maila info@m2bostad.se

  Fortsättning på sid. 12     

Text: Jessica Holm Foto: Ida Ling Flanagan, Fling Studio

otiskt

Bakom en vanlig lägenhetsdörr på Enebygatan döljer 
sig en helt annan värld. Här går det ljusa och vackra 
hand i hand med det mörka och stillsamt groteska.  
Följ med hem till Jessica och Hugo!

Hemma hos Jessica & Hugo

G
1700-‐tal



Tänk efter innan 
du planerar ditt 
nya kök. 
Vad ska det användas till? Är det enbart för 
kocken eller även för gästerna? 

n rosa flickdröm

nget 
museum

Jag älskar gamla, vackra 
saker. Men det är inget 
museum. Här får man
röra sig som man vill och 
vi har både platt-‐tv och 
dator, säger Jessica med 
ett leende.
  Nyckelorden är barock, 
puderrosa och gotik. 
Saker som vissa skulle
beskriva som groteska
uppstoppade djur och 
tavlor med döskallegrin  
blir vackra i kombination
med allt det mjuka.
Lägenheten känns 
teatralisk, men ändå av-‐
slappnad. Den gigantiska 
soffan i vardagsrummet 
är en fluffig pjäs, sydd i ett 
mörkt, ganska grovt tyg. 

I hörnet står ett skåp som 
för tankarna till det lite 
ruffiga och konstnärliga 
Paris.
  Bakom de välvda glas-‐
dörrarna är själva ”ryggen” 
stoppad i ett vinrött tyg.
På hyllorna står glasflaskor 
i runda former. På ena 
väggen hänger några tavlor 
som känns skräck-‐
injagande och tilltalande 
på samma gång. 
  De är gjorda av en lokal 
konstnär, Mia Mäkilä.
Jag hade egentligen sett 
ut denna, säger Jessica 
och pekar på ett digitalt 
collage.
– Men jag kunde inte låta 
bli att köpa ytterligare två 
som jag blev förtjust i. Den
här med två barn är läskig 
och vacker på samma 
gång.

I

E

I

EFrån vardagsrummet 
leder en stor dubbeldörr in 
till det mycket ljusare och 
mer drömlika sovrummet. 
Som en kontrast till vardag-‐
srummet dominerar här vitt 
och ljusrosa.  
– Egentligen är vi mest nöj-‐
da med sovrummet. Vi fick 
till en skön mix av färger, 
möbler och prylar här inne, 
säger Hugo.
  Även det inte finns en 
enda bit tyll någonstans hör 
man nästan balettmusiken 
spelas någonstans i bak-‐
grunden. Det rosa över-‐
kastet, de vackra, detaljrika 
sängkuddarna och den 
tunga spegeln med sin 
tjocka, vita ram känns som 
en flickdröm som får fritt 
spelrum. Tankarna vandrar 
osökt till den välkända 
libretton ”Svansjön”. Precis 
som ballerinan Odette slits
mellan rollerna som den vita 

och den svarta svanen, är 
Jessica och Hugos hem en 
blandning av det ljusa och 
det mörka. Den röda tråden 
i inredningen är tydlig även 
om rummen går åt totalt 
olika håll färgmässigt sett.
– Jag känner att vi har 
hittat vår egen stil. Min 
stora inspirationskälla är 
gamla vackra slott. Där är 
ofta rummen inredda i olika 
teman och färger. Men allt 
hänger ändå ihop, säger 
Jessica.
  På frågan om vilket som 
är favoritslottet kommer 
Jessica istället att tänka 
på Napoleons våning på 
nationalmuseet Louvren i 
Paris.
– I en av flyglarna har de 
inrett en våning så som 
Napoleons hem såg ut. Åh, 
jag bara älskar den miljön, 
utbrister hon.

Visst, det är en vacker lägenhet. Högt till tak, trägolv 
och spegeldörrar. Men det känns som en bisak. 
Här är det inredningen som står i fokus. Från hallen ser 
man rakt in i vardagsrummet med sina stora fönster. 
Den osynliga dimman som ligger över rummet beror 
inte bara på det svala vinterljuset. De karaktäristiska 
möblerna och alla vackra saker ger hela lägenheten en 
slags pudrig atmosfär som inte går att ta på. Den bara 
finns där så fort man kliver över tröskeln.



13

På andra sidan hallen 
ligger köket. Det pastell-‐
färgade Matteus-‐porslinet 
och några porslinsfigurer i 
form av lockande muffins 
för tankarna till 50-‐talets 
rådande husmorsideal.
– Just i köket kan det 
passa med lite retro! Jag 
är inte så förtjust i det 
raka och strikta som är 
typiskt för 50-‐talet. Men 
vissa saker gillar jag, som 
pinupporna! säger Jessica 
och avfyrar ett leende.

Hugo har precis flyttat 
från sig egen lägenhet för 
att bli sambo med Jessica 
”på riktigt”. Men när hon 
köpte lägenheten i april 
förra året var han med 
och tyckte till om allt från 
möbelval till ommålning. 
– På sikt kommer vi att 
köpa en större, 
gemensam lägenhet. 
Men här bor vi jättebra så 
länge, säger han.

usmorsideal 
i köket

"De karaktäristiska möblerna och alla 

vackra saker ger hela lägenheten en slags 

pudrig atmosfär som inte går att ta på." 

HH



14 Profilerna & Jessicas favoritprylar

Ålder: 30 år.
Bor: I en bostadsrätt på Enebygatan ett stenkast från 
polishuset i Norrköping.
Gör: Jobbar som frisör på salongen Hårdoktorn.
Äter helst: Hugos risotto!
Ser helst: Kostymdramer. Favoriten är ”Moulin Rouge”.
Klär sig i: Nästan alltid kjol eller klänning. Oftast lite 
uppklätt. ”Jag vill göra vardagen mer glamourös”.
Bästa färg: Svart och rosa.
Favoritårhundrade: Det svulstiga 1700-‐talet med sina 
maffiga möbler och snirkliga former.

Jessica
 Larsson

Hugo Andersson
Ålder: 31 år.
Bor: Nybliven sambo med Jessica i lägenheten på 
Enebygatan i Norrköping.
Gör: Arbetar som kock på Saliga Munken.
Äter helst: Fransk mat.
Ser helst: Hellre film än tv. Bästa filmen är ”Chopper” 
med skådisen Eric Bana.
Klär sig i: Jeans och tröja.
Bästa färg: Grönt.
Favoritårhundrade: Hmm…har jag aldrig funderat över.

FAVORITPRYLAR

”Jag gillar alla mina 
grejer. Men skåpet i 
vardagsrummet är jag 
extra förtjust i. Jag föll 
för det på grund av den 
vinröda stoppningen 
inuti. Jag hittade det på 
nätet på ett auktionshus 
i Skåne och fraktade hit 
det med lastbil. Det var 
i mahogny, men jag har 
målat om det själv.”

”Den vita spegeln i 
sovrummet fullkomligt 
älskar jag. Den såg jag 
i en inredningstidning 
och blev kär. Jag hittade 
en butik i Norrköping 
som tog hem den åt 
mig. ”Du vet att den är 
vit – och jättestor?” sa 
de när den hade kom-‐
mit. Men det var ju vad 
jag föll för. Den är stor, 
tung och magnifik.”

”Min rosa taklampa i 
köket kommer följa 
med mig, var jag än 
flyttar.  Den hittade jag 
på Norrköpings 
auktionsverk. Den är 
från sekel-‐skiftet 1800, 
1900. Jag gillar att det är 
så pass många kristal-‐
ler.  Lampskärmarna 
satte jag dit själv. De 
blev som pricken över i.”

Jessicas



Alla kampanjmodeller hittar 
Du på www.contura.se

Gäller t o m 7 mars 2011

Välj bland 7 Svanen märkta Contura 
kaminer och spara upp till 4300:-.

CONTURA 560T
Ord. pris 23.700:-

JUST NU 
21.900:-

CONTURA 660T
Ord. pris 27.100-28.900:-

JUST NU 
25.900:-

Enhetspris
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Alla kampanj-
modeller hittar 
Du på 
www.contura.se

Välj bland 7 Svanen märkta Contura 
kaminer och spara upp till 4300:-.

CONTURA 550
Ord. pris 17.900-18.900:-

JUST NU 
16.900:-

Enhetspris

CONTURA 520T
Ord. pris 22.700:-

JUST NU 
19.900:-

STRÅLANDE 
tider för dig som vill spara
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Gillade du atmosfären hemma hos 
Jessica och Hugo på sid 12-‐13?
Här är några prylar som hjälper dig
att hitta rätta stilen.

1. Takkrona
      Mio, 2 590 kr. 

2. Pinup-‐kalender
     Designtorget, 150 kr.

 
3. Bordsspegel
    Lagerhaus, 59 kr. 

4. Kudde
     Lagerhaus, 179 kr.

5. Karamellskål
     Åhlens, 89 kr.

6. Kuddfodral
     Hemtex, 499 kr.

HITTA STILEN!

Hitta stilen!

3

1

2

4

65

ÖPPET:
Måndag-torsdag 10-17

Fredag 10-16 |  Lördag 10-14

Spiscenter
Arkösundsvägen 1 |  NORRKÖPING |  Tel. 011-14 90 40 
info@spiscenter.com  |  www.spiscenter.com

”Ett 
skönare 

sätt 
att 

tina” 
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VILL DU ANNONSERA
 I M2 BOSTAD?

Maila info@m2bostad.se

Tipsa om ämne eller objekt 
att göra reportage om! 

Maila info@m2bostad.se
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TIDNINGEN FÖR DIG SOM SÖKER NYTT BOENDE!

Tips Bygga badrum 

 sid 7

Nr 4  2011

Badrumstrender!

 sid 21

BADRUM
BADRUM

Badrumstema!
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