
SvD Magasinet lördag 4 april 202006

HEMMA HOS

60-tal med modern twist
Text GABRIELLA KVARNLÖF Foto JESPER FLORBRANT Styling ÅSA COPPARSTAD

Cecilia Blankens mixar Kvänumkök med pjäser 
signerade Le Corbusier och Folke Jernberg.  
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Familjen 
 Blankens hus 
i Enebyberg är 
byggt 1966 
och man har 
valt att  
behålla så 
många tids- 
typiska detaljer 
som möjligt. I 
vardagsrum-
mets tak häng-
er en lampa 
från Petite  
friture.

HEMMA HOS
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Sjögrästapeten i  
hallen har suttit där  
sedan huset bygg-
des. Golvet i kera-
mikgranit kommer 
från Bricmate.

Cecilia har 
själv målat  

taket i vardags-
rum och mat-

sal. Alla tak-
lampor i hem-

met är ny-
inköpta. Ovan-
för matbordet 

hänger pendeln 
Gregg från 

Flos. 

Borden stod vid vägen med en ’for free’-skylt, jag  
gjorde en tvärnit och lassade in dem i bakluckan.

NÄR JAG ÖPPNAR dörren till det vita mexitegelhu-
set smattrar åtta tassar snabbt över hallens gröna 
golv i keramikgranit. 

– Mona! Goldie! Sluta nu, kom här, ropar Cecilia 
Blankens och fångar upp de små vita hundarna  
i famnen. Bakom henne skymtar äldsta dottern  
Bonnie och sonen Remy som båda är hemma med 
förkylning. Familjen Blankens, som också består av 
pappa Per och mellanbarnet Rio, är relativt nyin-
flyttade i det 188 kvadratmeter stora huset i Eneby-
berg. Det var förra sommaren som familjen kom 
tillbaka till Sverige efter sex år i Los Angeles.

– Vi kollade efter hus på alla möjliga ställen, 
bland annat i Lidköping och Karlstad. I LA satt man 
ibland flera timmar i bilkö så ett boende en bit från 
Stockholm kändes helt okej. Men så hittade Per det 
här huset och blev stormförtjust. Jag var också rätt 
sugen på hela den här mexitegel-grejen, den är så 
bekant från barndomen.

Sedan sex år tillbaka driver Cecilia det egna  
skomärket Blankens. Maken Per är tv-producent, 

med program som svenska Idol, American Idol och  
Melodifestivalen på cv:t. Det var tack vare den  
sistnämna produktionen som paret träffades  
2007, då Cecilia jobbade som modejournalist och 
bevakade tävlingen.

Men nu har de alltså landat i Sverige, i ett hus 
byggt 1966 med tidsenlig gillestuga i källaren.

– I princip allt behövde fixas med huset, och vi är 
långt ifrån färdiga. Men tanken på att blåsa ut allt 
har aldrig slagit oss. Istället polerar vi ytan och tar 
bort det som är ofräscht eller trasigt. En smart  
person hade kanske börjat med att fixa bergvärme 
och el, men det tyckte vi var för tråkigt. Istället rev vi 
ut alla gamla plastmattor med bruna fläckar på  
entré-planet. Och la nytt golv i samma stil som  
redan fanns på övervåningen. 

I DEN INREDDA källaren finns familjens nästa stora 
projekt, gillestugan med sina murriga tegelspis, 
som just nu är överbelamrad med möbler som  
väntar på just sin plats i huset.

– Här har vi tänkt ha ett mysrum med spel och 
stor tv. Möblerna har vi skeppat med container från  
LA. Det mesta är loppisfynd eller köpt via Craigslist, 
USA:s motsvarighet till Blocket. Den där soffan stod 
i Michael Jacksons dermatologs väntrum. Det är 
kul när saker har en historia.

Källaren ska så småningom även få en spaavdel-
ning och ett hobbyrum för barnen.

– Jag har en bild av att man först spelar spel till-
sammans i gillestugan för att sedan basta ihop i 
spat, säger Cecilia glatt medan vi rör oss en halv-
trappa upp. Här ligger hennes walk-in-closet och 
parets arbetsrum, där två skrivbord står vända mot 
varandra.

– Eftersom vi båda är egenföretagare är det bra 
med ett kontor hemma. Den stora lampan har  
jag köpt på megaloppisen Rosebowl i Pasadena,  
jag är så glad att jag orkade släpa hem den. Skriv-
bordet är köpt in nån skum butik i Valley Village,  
vi märkte inte hur tungt det var förrän det skulle 
fraktas hem. Cecilia knackar i bordet och jag gör ett 

"
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”Det har varit  
en livsdröm att 
ha ett Kvänum-
kök, båda mina 
föräldrar kom-
mer därifrån. 
Så det känns 
tryggt och 
hemma för 
mig” förklarar 
Cecilia.

VEM
■ Cecilia Blan-
kens, grundare 
av skomärket 
Blankens. Här 
bor också ma-
ken Per, tv-pro-
ducent samt  
barnen Bonnie, 
11 år, Rio, 9 år 
och Remy, 5 år.

VAR
■ Enebyberg

HUR
■ I ett hus klätt 
i mexitegel på 
188 kvadratme-
ter från 1966.

Alla vitvaror  
i köket kom-

mer från Miele.  
Tekannan 

kommer från 
Bo fajans och 
bordslampan  

i marmor  
är köpt på  

auktion. 

I bokhyllan, 
som är desig-
nad av Louise 
Liljencrantz, 
står bland  
annat skålar 
av Carl-Harry 
Stålhane och  
figuriner av 
Folke Jernberg. 
Björnarna är 
köpta på årets 
Antikmässa.
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Cecilia driver 
egna skomär-
ket Blankens, 

utöver det job-
bar hon också 

som influencer. 

En halv  
trappa upp 
från entré- 
plan ligger  
Goldie och  

vilar i soffan. 
Soffborden har 

Cecilia hittat 
vid en vägkant  
i Los Angeles.

Soffan har stått i  
Michael Jacksons  
dermatologs väntrum.

provlyft. Bordet rör sig inte en millimeter.
– Det är jordbävningar i Kalifornien då och då,  

så vi sa åt barnen att sätta sig under skrivbordet om 
det skulle börja skaka.

UNDER SIN TID i Los Angeles hyrde familjen ett  
hus i stadsdelen Los Feliz. Den tidigare hyresgästen  
hette Justin Bieber och då och då damp det ner  
post till honom i brevlådan. Efter det hyrde familjen 
en villa i Laurel Canyon för att till slut köpa ett eget  
hus i Studio City.

– Det sista huset liknar det här. Det var från 
50-talet med mycket träpaneler, berättar Cecilia.

I vardagsrummet finns ytterligare en öppen  
tegelspis. Och ännu fler loppisköp. Bland annat Le 
Corbusiers liggfåtölj LC4 som Cecilia köpt för 30 
dollar. Här står också en Blocketfyndad Duxfåtölj. 
Soffbordet i marmor osar 80-tal och är köpt på  
loppis i Lidköping. Men bokhyllan är helt ny och  
designad av Louise Liljencrantz för Kvänum.

– Björnarna i hyllan köpte jag på Antikmässan, 
sköldpaddan kommer från Target. Sen samlar jag 
på Folke Jernberg-figuriner. Han var min första 
pojkväns farfar. Den låga skålen är gjord av Carl-
Harry Stålhane, en släkting till min styvpappa. 
Skorna på nedersta hyllan kommer från Blankens. 
Jag får på riktigt puls av skor och är så glad att jag 
tog steget och vågade starta ett eget skoföretag.

Mona och Goldie har lagt sig tillrätta i soffan. 
Man skulle nästan kunna ta dem för två luddiga 
kuddar. Båda är adopterade från ett center för  
hemlösa hundar i Los Angeles men verkar ha funnit 
sig till rätta i sitt nya hemland. 

VI FORTSÄTTER TILL köket, som även det kommer 
från Kvänum.

– Det har varit  en livsdröm att ha ett Kvänum-
kök, båda mina föräldrar kommer därifrån. Så det 
känns tryggt och hemma för mig, förklarar Cecilia.

En halv trappa upp finns ytterligare ett vardags-

rum, som husets fem sovrum strålar ut från.  
Minstingen Remy har det största rummet.

– Det är för att han har så mycket leksaker, säger 
Bonnie som tittar på film i soffan.

I taket hänger hans pärlplattor på rad. Skrivbor-
det och stolen har han fått av sin farmor.

I övervåningens vardagsrum står två glasbord 
som ligger Cecilia varmt om hjärtat.

– Jag brukade rida på en ranch uppe i Topanga i 
LA. En dag när jag körde hem såg jag borden stå  
vid vägen med en ’for free’-skylt. Jag tvärnitade och 
lassade in dem i bakluckan.

– Jag var rädd att falla tillbaka i alla regler som 
finns i Stockholm när vi flyttade tillbaka, hur saker 
och ting ’ska’ vara. Men jag har fortfarande LA- 
självförtroendet i kroppen och kommer aldrig bli 
en ’ljust och fräscht-person’, avslutar Cecilia.

Och visst är det så. Familjen Blankens alla  
loppisfynd passar lika bra i ett tegelhus i Enebyberg 
som i soliga Los Angeles.

HEMMA HOS

"

I det renoverade badrummet sitter  
en lampa från Flos över spegeln.
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I sonen 
 Remys rum 
hänger  
pärlalster 
i taket.

HEMMA HOS




