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Den ljusa 
lantliga stilen ”Något vitt, något grått,

något nytt, något fått,
något gammalt och slitet,
något blankt, feminint och litet …”

Det verkligt sköna med den ljusa lantliga stilen är att den i sin tur 
ger utrymme för så många olika tolkningar. Den kan vara otroligt 
feminin och romantisk, med spetsar, rosor och lavendel, men kan 
lika väl ta sig ett ruffare och mer industriellt uttryck, med accenter 
som slitna och rostiga metallytor, smide och gjutjärn, tegel och 
patinerade träytor. 

Här finns något för alla som tycker om gamla prylar, lite här-
ligt slitage och saker som är märkta av tidens tand, men som kanske 
inte känner att det gamla måste vara  riktiga antikviteter i original
skick. Snarare blandar man gammalt och nytt, återanvänder gärna 
gammalt, halvgammalt och nästan nytt – målar över och bygger om. 

Har man råd finns allt, både möbler och prylar, att köpa nytill
verkat i lantlig stil men det här är en inredningsstil som verkligen 
passar både stor och liten plånbok, för det finns otroligt mycket 
man klarar att göra själv. Den som är lite händig fyndar på loppis 
och Blocket i stället för i fina inredningsbutiken och fixar sedan 
stilen med penselns hjälp. Själv tycker jag att det är ett extra plus 
att man kan åstadkomma den eftertraktade stilen och samtidigt ta 
tillvara och återanvända gamla prylar. Det är mer slit-å-behåll över 
den här stilen än slitåsläng! Men för att det ska finnas en miljö-
vänlig poäng i det hela, ska man kanske inte börja med att bara 
slänga ut det man redan har för att köpa nya prylar för att inreda 
lantligt. Då blir ju summan av kardemumman i alla fall slit-å-
släng.

D
et är mer slit-å-behåll över den här stilen 

än slit-å-släng!
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Mat-platsenMat-platsen
förknippar vi med trivsamma saker som mat och  
umgänge och här vill vi gärna skapa en ombonad och 
avkopplande miljö. Vid detta matbord är det alltid ljust, 
till och med en grådaskig januaridag!  

5. Limma fast en kvartslist utmed hyllplanens 
bakkant. Limma slutligen fast de dekorfräs-
ta listerna mot hyllans framkant. Listerna 
placeras så att listens nedre kant är 12 cm 
upp från hyllplanet. När limmet torkat, 
förstärks limningen med en dyckert. För att 
inte riskera att spräcka träet förborrar du 
ett hål som är lite mindre i diameter än 
dyckertens diameter. 

6. Finputsa med sandpapper. Måla. Skruva 
fast 5–6 små krokar utmed det nedre tvär-
stycket. 



Rena rama ljusterapin

Rummets vita värms av tända lampor och stearinljus då ljuset stud-
sar mellan det vitmålade taket, golvet, väggarna och möblerna – det 
är rena ljusterapin! Vid frukosten kan man ladda ljusdepåerna i 
det egna batteriet. Det lär till och med vara bra för matsmältning-
en att äta i en trevlig omgivning.

Rummets krispigt vita nyans är rent vit, alltså inte den krämi-
gare vita färg som kallas ”tonad vit”. Golvet ser vitt ut, men är 
målat med en nyans som brutits med en aning svart. Det är alltså 
en extremt ljust grå nyans, så ljus att ögat uppfattar den som vit. 

Var inte rädd för att blanda olika vita nyanser, några varma och 
andra kalla. Olika nyanser ger mer struktur och kontraster. 

Varför nöja sig med en enda ynklig lampa över matbordet? Ett 
enkelt ljustrick är att hänga flera mindre lampor på rad. Lampor-
na behöver inte vara dyra i inköp för att arrangemanget ska bli ef-
fektfullt. Skomakarmodellen är en lantlig klassiker.

Matbordet är ett nyinköp som redan var ”shabby chic”, medan 
stolarna är ett hopplock fyndade på loppis och auktion. När alla 
målats vita ger det ändå ett enhetligt intryck. 

Satsa på ett stort och rejält tilltaget 
matbord, även om ni inte är så många 
kring bordet varje dag. Det signalerar 
gästfrihet och erbjuder också gott om 
plats för andra aktiviteter som pyssel, 
storbak eller läxläsning.
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Mjuka laseringar

Det råder svensk sommarstämning året om i det här rymliga lant-
köket, där väggar och tak är klädda med pärlspont som vitlaserats. 
Den laserade vita färgen låter träets ådringar lysa igenom och ger 
ett lite mjukare intryck än en täckmålad yta. 

Kanske är det den blå färgaccenten som känns så ”svensk”? I 
tallrikshyllan stoltserar blåvita porslinsklassiker och tygerna är som -
rigt blå- och vitrandiga. Det påminner lite om Carl Larssons tavlor.

Det är lätt att tro att det faktiskt är ett gammalt hus på landet 
– men detta är ett halvgammalt hus mitt i ett vanligt villakvarter. 
Här fanns inget gediget trägolv med breda tiljor att ta tillvara, så i 
stället består golvet av vitlaserat så kallat klickgolv. 

Möblemanget är ett hopplock av antik- och loppisfynd som 
målats i samma vita färg och patinerats för att se lagom slitna ut. 
En gammal utdragssoffa bidrar till den lantliga atmosfären och 
rymmer alltid någon extra rumpa om man blir många. Dessutom 
är det mysigt att ligga här och vila, mitt i händelsernas centrum. 

Vitrinskåpet är en välbekant modell, mycket populär i trärent 
skick under 90-talet. Alla trärena möbler som dök upp då kan 
man enkelt tvätta av med målartvätt och sedan måla. 

Lampan är en Ikea-modell som fått nya sydda överdrag.  
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Här vilar inga dysterheter

Gamla ekmöblemang i mörkbrun lasyr är kan-
ske inte det första man tänker på som ”lant-
ligt”. De minner snarare om överlastade ”fin-
rum” med guldklockor och sammetskuddar. 

Men sätter man de gamla mörkbruna ek-
möblerna i en mer sparsmakad miljö, i ett 
rum som känns ljust och luftigt, så sker något 
förunderligt. Den mörkbruna färgen föränd-
ras till att kännas vacker och mustig i stället för 
dyster. Möblerna får en skön tyngd när de står 
i kontrast till allt det vita. Stolarna på bilden 
har förstås fått nya, lösa överdrag. 

Sandra har lekt ytterligare med kontraster 
när hon kombinerade duken av grovt linne 
med en romantiskt spetsdekorerad överduk. 

Matsalsbordets vackra blickfång består av 
rosor i en överdimensionerad och skavd emalj-
kanna tillsammans med en gammal bok, en 
krona på ett gammalt kakfat och en anfrätt 
plåtburk. 

En sirlig kristallkrona med glittrande pris-
mor svävar lätt över matbordet – elegans för 
dyra slantar? Nej, ett fynd för ett par hundra-
lappar på billiga varuhuset. Det gäller att ha 
ögonen med sig…



Träfärgad allmoge 

Kan man tala om kärlek till en möbel? Kanske 
inte till en Ikeamöbel i folierad spånskiva, till 
dem är förhållandet mer osentimentalt, men 
det kan vara annorlunda med ärvda möbler. 
Morfars gungstol, farmors chiffonjé… Ibland 
minns man precis var de stod när man själv var 
liten. De är förknippade med minnen och 
människor vi tyckt om. Bara tanken att sälja 
dem gör ont och man målar kanske inte gärna 
om dem. Det tycker jag inte heller att man ska. 
Särskilt inte om det faktiskt rör sig om dyrbara 
antikviteter. 

I en lantlig miljö kan din träfärgade eller 
målade möbel bli den kontrast som faktiskt 
lyfter fram den i övrigt ljusa miljön. Visst ser 
det trivsamt ut med den gamla kökssoffan och 
slagbordet som blivit så skönt slitna av många 
måltider genom åren?  

En mer industriell, tuffare stil har lampan 
i silverfärgad metall som kommer från Ikea. 
Skönt med lite spunk till det gammaldags och 
romantiska.

Tycker du inte att de gamla möblerna alls 
passar din stil längre, men det känns som helge-
rån att sälja dem? Skicka dem då vidare till nå-
gon annan inom familjen. 

Litet och enkelt

Trångt om saligheten? Att skapa en trivsam 
matgrupp i den lilla lägenheten eller i som-
marstugan kan vara härligt snabbt och billigt 
fixat. Om du nöjer dig med ett litet bord och 
några få stolar eller pallar är chansen till fina 
loppisfynd stor! Sofias lilla bord målades bara 
vitt på underredet, medan bordsskivan fick 
behålla sin träfärg och bara oljades in. Smart! 
På detta sätt tål bordsskivan slitaget bäst. Det 
är bara att underhålla med ett tunt lager lasyr- 
eller vaxolja på en trasa någon gång om året 
eller så.

Sitt mjukt! Bättra på komforten med en 
lös kudde på stolen. Lägg en bit glidskydd av 
den typ som man lägger under mattor på sto-
len, så hålls kudden på plats. 

Har man bra allmänbelysning i övrigt i 
rummet, kan det kanske räcka med bara levan-
de ljus precis över matbordet. Att den här kro-
nan är ganska stor i förhållande till själva bor-
det gör det hela extra effektfullt. 
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Ett rum för var dags liv
Finrum med stängd dörr och nerskruvad temperatur 
känns fjärran från vår livsstil idag. Nu för tiden  
lever verkligen vardagsrummen upp till sitt namn  
– de är rum att trivas i var dag. Här kan vi både  
umgås, koppla av och se på teve...

Hm – sa jag teve? Fråga vilken ”lantstilare” som helst och de är rörande överens om att teven är 
den fulaste ”möbel” som existerar. Sedan spelar det ingen roll hur snitsigt modern eller dyrbar 
den är! Den passar dåligt in i lantligt charmiga miljöer. Om så är möjligt åker således teven in i 
ett skåp om den inte helt enkelt placeras i ett helt annat rum, som får bli familjens teverum. 

Allra fiffigaste lösningen på ”problemet” är en hemmabioanläggning som riggas så att film-
duken mest ser ut som en kraftig list längst upp under taket. En projektor kan gömmas på en 
hylla bland plåtburkar och andra prydnader. Näst intill osynligt när det inte används och ändå 
tar det inte många sekunder att förvandla rummet till en biosalong med filmduk i jätteformat.   

De flesta elektroniska tillbehör kan döljas. Musikanläggningen kan stå inne i ett skåp, hög-
talaren försvinner bakom soffan eller är så liten att den knappt märks.

Hemmets elektroniska finesser brukar vara något som den manliga hälften gärna visar upp 
med viss stolthet, så det kan uppstå en del konflikter om den kvinnliga halvan tycker att allt 
måste gömmas inne i skåpen. Man får välja sina strider, som det heter…



Fint på fat

Fina våningsfat inbjuder till att duka upp med 
andra små läckerheter än bara kakor. Använd 
dem till att visa upp din samlarpassion eller 
arrangera ett dekorativt stilleben av växter, 
prydnader och kanske till och med en ljus-
slinga. 

Svalt och skimrande

Stämningen i ett rum med vita väggar, golv 
och tak blir speciell. Detta rum är målat med 
rent vita nyanser, det skimrar men blir också 
lite svalare. På sommaren värms det av solen 
och grönskan, men under vinterhalvåret kan 
det behöva värmas med många levande ljus, 
vilket i och för sig är ett angenämt problem. 

Rummets väggar har fått ett bastant intryck 
med extra bred, slät träpanel, medan taket är 
klätt med smal pärlspont. Lite extra omsorg 
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lades på fodret runt fönstren som försågs med kraftigare dekor-
frästa lister upptill, en vacker inramning till enkla hissgardiner av 
gles linneväv från Ikea. Där har också sittgruppen inhandlats. 

Den sirliga ljuskronan, trädgårdssoffan och det lilla brickbor-
det med sin nätta konstruktion bidrar till att rummet känns luftigt 
och lätt. Malin omger sig gärna med vackra ting och tycker om att 
arrangera romantiska blickfång runt om i rummet. Mångfalden 
prylar i olika färger hade lätt kunnat bli rörigt, men tack vare den vita 
basen och ett sammanhållet tema upplevs rummet harmoniskt. 



För sällskapssjuka hus-
hållsarbetare

Stryka skjortor eller sortera tvätt? Tråkiga ar-
betsuppgifter kan bli lite lättare att uthärda om 
man omger sig med folk eller kan hålla ett öga 
på teven samtidigt. Dags att skaffa en strykbräda, 
snygg nog att ha framme hela tiden! Malins 
strykbräda blir som en installation, ihop med 
hyllan där ett och annat gammalt antikt klädes-
plagg får hänga framme bara till lyst.   

Våga vita soffor
     ”Nej, en vit soffa kan man inte ha – den blir ju så smutsig!” 

Soffan blir inte smutsigare för att den är vit. En brunmurrig soffa blir lika smutsig den, 
men det SYNS onekligen mindre. 

Finessen med många moderna sittmöbler är ju att de har tvättbara överdrag, och skaf-
far man sig en vit sittmöbel får man räkna med att tvätta den oftare än den bruna. Men till 
skillnad mot det bruna överdraget tål det vita tyget tuffare tag. Fläckborttagningsmedel, 
bleksalt och varma temperaturer kan snabbt förändra färgen på ett färgat överdrag, men 
på det vita är det bara till det bättre. 

Vill du ändå ha lite färg eller mönster, så välj något som inte far illa av att blekas. Ett 
vackert blommigt mönster eller en pastell som blir urtvättad kan se behagligt mild ut och 
kanske passa ännu bättre in i den lantliga miljön efter ett antal tvättar.

Vill man ändå vara på den säkra sidan så skaffar man en extra omgång överdrag till 
soffan. Då finns det alltid ett rent i skåpet att ta till vid behov. 
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Gammal stil även i nya hus

Visst, hundra år gamla hus är charmiga, men de flesta av oss bor i hem som är betydligt nyare. 
Boaseringar, att sätta träpanel och lister på väggen, är ett fiffigt och enkelt sätt att skapa en gam-
maldags känsla även på nyare väggar. Använd frästa dekorlister och fäst upp på väggen så att den 
nedre halvan blir uppdelad i avlånga fält på höjden. Det kan vara fiffigt att rita upp väggarna på 
ett papper först och räkna ut precis var listverket ska sitta, för att du ska få mesta möjliga effekt. 
Själva boaseringen målas, men ovanför den kan du ha en tapet. 

Ett modernt, vitlaserat klickgolv kan ge samma luftiga intryck som ett vitmålat gammalt golv. 
Den blåvitrandiga soffan och en blå trasmatta i det för övrigt vita vardagsrummet ger en härligt 
skön sommarkänsla. Med ett par enkla grepp byts det blåvita vintertid mot djupröda accenter 
som skänker mer värme åt miljön.
 

Sällsynta mattor  
Mattor är sällsynta i den lantliga miljön. Ofta finns ingen matta alls där man annars är van 
att se en. Det får miljön att kännas lite mer spartansk, lite förenklad – mer lantlig. Mattor 
påverkar också ljudet i rummet. Vill man ha en matta kan man hålla utkik efter något som 
passar i den lantliga stilen. Satsa på en grov sisalmatta eller en trasmatta, kanske får-
skinnsfällar – urvalet är stort, men välj gärna en matta av naturmaterial. Syntet känns inte 
speciellt lantligt, eller hur?




