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Får vi slänga 
skräpet i gångarna?

FRÅGA EXPERTEN, SIDAN 8

Lekstugor 
för alla 
smaker

SIDAN 7

SIDORNA 4–6
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För Elin och Manne handlar inredning 
i första hand om second hand. Det har 
gjort deras hem personligt – utan att 
det kostat en förmögenhet. 
– Drivkraften är att hitta ett riktigt 
fynd, säger de.

Skrivbordet är köpt på Blocket, matbordet 
på auktion, lamporna oftast inhandlade på 
loppmarknad, några tavlor är ärvda och de 
många porslinssakerna funna och vunna 
 efter budgivning på nätet. 

Elin SunDin och MannE WahlbErg, som 
bor i en lägenhet hundra trappsteg ovan
för Carlandersplatsen, har pusslat ihop sitt 
gemensamma hem med delar från många 
andras hem.

– Om man vill kan man ju bara gå in i en 
butik och köpa hela konceptet, men det 
känns alldeles för enkelt och jag tror inte 
att det blir så personligt som vi vill ha det. 
De flesta av våra möbler är äldre men vi 
har även nya möbler, det är blandningen 

av gammalt och nytt som vi gillar, säger 
Manne.

Redan efter en kort promenad i trerums
lägenheten märks det att inredning och de
sign är ett gemensamt intresse.

– Fast du gillade ju egentligen inte den här 
stilen när vi först blev tillsammans, säger Elin 
till Manne.

– Men du har ju alltid gillat teak och jag va
rit lite mer för det moderna, svarar Manne.

KoMproMiSSEn är Ett hEM där teak är det 
dominerande träslaget och att den övergri
pande designen – bortsett från merparten av 
hemelektroniken – har fler spår från mitten 
av det förra seklet än tiden efter millennie
skiftet. 

– Förut, när vi bodde i en etta, tyckte vi att 
det var roligt med inredning. Men då hade vi 
inte plats för så mycket grejer. Nu, när vi bor i 
en större lägenhet, är det kanske nästan så att 
det blivit för lätt att köpa på sig för mycket, 
säger Manne och ler.

Under åren tillsammans har åsikterna om 
nya köp blivit mer samstämmiga. 

För Elin och    manne gäller 

gott och blanDat. Lampa köpt på loppmarknad, ny soffa från Mio, den tidlösa  
och begagnade fåtöljen Lamino tillsammans med ärvd tavla. Elins och Mannes hem är  
en blandning av gammalt och nytt.

DunKEl FärgKlicK. Den svarta pinnfåtöljen är en av få mörka 
trämöbler i lägenheten. Viloplatsen är utmärkt att använda när 
skor ska tas på och av.

SECOND  HAND

KläDgöMMa. 
Hörnskåpet i 
vardagsrummet 
har förvandlats 
till garderob för 
nyfödda Lillie.

Bilder: aNNa vON BRÖmSSEN
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För Elin och    manne gäller 

– När vi hittar något nu brukar vi nog vara 
överens –  för det mesta, säger Elin.

Det har krävts mer tid och tålamod än 
pengar för att få till drömstilen.

– Att gå in och köpa något från en butiks-
hylla kan ju vem som helst göra. Drivkraften 
för oss är att hitta ett riktigt 
fynd. När det svider till i 
plånboken är det inte lika 
roligt att köpa en sak, även 
om vi har en del förhållan-
devis dyra grejer också. Men 
när man letar efter något 
begagnat behövs det lite tur 
för att man ska hitta just den 
möbeln eller detaljen som man verkligen vill 
ha, säger Manne.

Några fyNdade och färgglada Stig Lind-
berg-kuddar är prydligt placerade vid soffans 
armstöd.  Soffan, som är från Mio, är ett av få 
stora köp som gjorts i butik. 

Att ett hem i samma stil fast med butiks-
nya saker hade kostat mycket mer, är paret 
definitivt överens om. 

Det begagnade hörnskåpet i vardagsrum-
met, som numera fungerar som garderob 
för nyfödda Lilly, är monterat i en handfull 
olika träslag och kostade blygsamma 200 
kronor. 

Ett sideboard från 1960-talet – modellen 
Trio av designern Nils Jonsson 
hos företaget Troeds – beting-
ade ett pris på 500 kronor. På 
auktion kan motsvarande gå 
under klubban för uppåt det 
tiodubbla.

Men inköpsmetoden har 
medfört både för- och nack-
delar.

– De här möblerna håller ju väldigt hög 
kvalité. Man märker att sakerna förr bygg-
des för att de skulle hålla. Saker som görs 
nuförtiden känns oftast lite mer som slit och 
släng. Och lite fläckar på exempelvis ett äldre 

axplock. Paret betalade blygsamma 200 kronor för hörnskåpet i vardagsrummet  
(längst upp t v). Favoritporslinet kommer fram både till fest och vardags (längst upp t h). 
De blommiga kopparna (längst ned) är köpta på internetauktion – som mycket annat.  
Tingen är placerade i fin ordning med lagom avstånd till varandra. 

loppisfyNd och Nyköpt. Lampan hittades på marknad medan kuddarna och de tillhörande 
överdragen är butiksnya. 

SECOND  HAND

plats för  
arbete. Skriv-
bordet i teak och 
stolen, som köp-
tes vid ett senare 
tillfälle, trivs bra 
i varandras säll-
skap.               

”När det svider 
till i plånboken 
är det inte lika 
roligt att köpa 
en sak”
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bord är  ju bara att slipa bort. Man tar inte en 
lika stor risk som om man köper något som 
är nytt och dyrt. Om man skulle ångra det 
alltså, säger Elin.

– Å andra sidan tror jag att det är lättare att 
impulsköpa om det är billigare, säger Manne. 
Inget av det som vi köper är jättedyrt. Om vi 
tröttnar eller inte är nöjda med något är det 
ju bara att sälja det. Oftast är det ganska lätt 
att bli av med grejerna.

Möblerna får oftast en ”provperiod” in
nan beslut tas om inflyttningen är perma
nent eller bara tillfällig.

– Ibland blir en möbel något helt annat 
när man har satt den i sin miljö. Det kan vara 
svårt att veta hur något passar in innan man 

först har ställt den på den plats där man vill 
ha den, förklarar Elin.

Paret surfar på hemsidor och går på auk
tioner och loppmarknader för att hitta nästa 
bästa fynd. Vid varje köptillfälle och möte föl
jer nästan alltid en berättelse om köparen el
ler föremålets historia.

– När vi går till olika butiker är det oftast 
bara för att få inspiration. När man köper 
något begagnat får man något extra. Man 
kommer ju ihåg var och av vem det var man 
köpte just den grejen. Det gör det lite roligare 
– och mer personligt.

MARCUS OLSSON
031-62 40 00  gpbostad@gp.se

FAktA: Elins och Mannes fem tips när man köper begagnat

babyMys. Mamma Elin och dottern Lillie underhåller varandra i det sobert inredda vardagsrummet. Babysittern är från Elins barndom.

”Om vi tröttnar är  
det ju bara att sälja”

på rad. Kryddburkar,  
koppar och ryska trädockor.  

På kökshyllan samsas samlar-
objekten om utsiktsplatserna.

Ha tålamod med letandet.
Var noga med att kontrollera vilket 

skick föremålet har innan du slår till.
Slå till snabbt när du hittar det ”rätta”. 

Populära grejer säljs snabbt. 

*

*

*

Leta på flera olika ställen som lopp-
marknader, auktioner, på nätet och hos 
släktingar. 

Om du ångrar ditt köp, sälj vidare.

*

*

Se fler bilder på begagnade fynd:
www.gp.se/bostad


