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Hon letar alltid efter hjärtformade stenar – och fina, unika original   
     detaljer. I ELLEs inredningsskribent Daniela Sylvan Tellanders 
inbjudande lägenhet på Mallorca finns gott om plats för båda.
        av Helena Skoog foto: Eric Josjö
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aniela Sylvan Tellander återkommer gång på 
gång till detaljerna när hon ska beskriva sin 
inredningsstil eller hur hon gick till väga när hon 
skulle möblera lägenheten i charmiga Illetas, 

nära Palma, på Mallorca. 
– Fastigheten ser rätt anspråkslös ut från utsidan, men 

dem vi köpte huset av byggde det till sig själva på 60-talet. 
Det var ett av Illetas första hus. De designade och inredde 
lägenheten med väldigt fina detaljer. Kaklet är lokalprodu-
cerat och det finns en atmosfär av spansk arkitektur i lägen-
heten, berättar hon.

Daniela Sylvan Tellander är lifestylekonsult inom pr och 
arbetar bland annat med att klä programledare och män-
niskor inom näringslivet. Hon jobbar även som inredare 
om tid finns och sedan 15 år tillbaka skriver hon sådana här 
husesynreportage för ELLE, där hon besöker andras hem. 
Men nu har turen alltså kommit till hennes eget lantställe 
på Mallorca, som hennes man hittade efter flera års goog-
lande förra våren och så fort hon kom in i lägenheten för-
stod hon att den hade något speciellt.

– Vi hade letat så länge, så jag var måttligt road till slut. 
Vi hade sett ganska många olika objekt och mäklarbilder-
na gjorde inte lägenheten rättvisa. Det var som om damen 
som bodde där bara hade gått rakt ut. På bilderna låg 
korsord och glasögon kvar på hennes säng. Det blev lite 
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känslosamt, tyckte jag. Men jag kände på en gång när jag 
kom dit att det här var någonting extra, som passade oss 
otroligt bra.
Vad var det du gillade?

– Det fanns så mycket potential! Den kändes unik och 
den hade alla dessa underbara originaldetaljer. Det ljus-
blå badrummet lockade mig mer än takterrassen på 300 
kvadrat.

Med fem barn i familjen – fyra tonåringar – kändes det 
viktigt för Daniela och hennes man Per att hitta ett lantstäl-
le som barnen skulle vilja åka med till, så ofta som möjligt. 
På Mallorca fanns solen, salta bad, kulturen, naturen, stor-
stadsliv och stränder.

– Vi är i många olika åldrar och här känns det som att 
alla kan göra sin grej, säger hon.

De köpte lägenheten i maj 2012 och har varit där på alla 
skollov sedan dess. Daniela ville behålla den spanska käns-
lan när hon inredde den, men här finns också en del svens-
ka inslag.

– Vi svenskar vill gärna låta solljuset vara en viktig del 
av rummet och det gör de inte här, här stänger de föns-
terluckorna och använder tunga gardiner för att inte få in 
någon sol. Men vi har en sådan underbar utsikt, vi vill ju 
försöka ta fram den.
Hur tänkte ni när ni började inreda lägenheten?

– Jag försöker alltid bevara och ta fram så mycket av 
originalet som möjligt, det som finns som är fint. Det blev 
extra tydligt här. Jag har sparat alla kakel och golv – och 
teakväggen i vardagsrummet. Jag vill att det ska kännas så 
spanskt som möjligt, men med en svensk, ljusare känsla.   
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”Utsikten är det första betraktaren ser, och de schackrutiga     
           marmorgolven. Men att det känns hemtrevligt är viktigast.
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Hur skulle du beskriva din inredningsstil?

– More is more! Jag har nog egentligen ingen stil, jag 
bara kör på. Den här lägenheten inbjuder till att inte vara 
så minimalistisk. Jag älskar detaljer och framför allt origi-
naldetaljer, och jag bygger inredningsupplevelsen på före-
mål. Det gäller att skapa en harmonisk bild med hjälp av 
olika föremål, som en vas, en ask, en fåtölj eller lampa – 
tillsammans ska de skapa ett slags harmonisk känsla, som 
speglar en själv.
Vad vill du att folk ska känna när de kommer in i lägenheten?

– Det ska kännas varmt och välkomnande, och att det 
är ett härligt ställe att umgås på, för både barn och vuxna. 
Utsikten är det första betraktaren ser, och de schackruti-
ga marmorgolven – de tar mycket uppmärksamhet från 
resten av lägenheten. Men att det känns hemtrevligt är 
viktigast.
När blev du intresserad av inredning?

– Både min mamma, som var modejournalist på Damer-

nas värld, och min mormor har alltid varit noga med detal-
jer och det har jag präglats av. De hade väldigt personliga 
stilar, båda två. Min mamma hatade allt som var vitt och 
avskalat, hon hyste något slags agg mot människor som 
hade det tomt och minimalistiskt hemma. Vi har alltid gil-
lat samma färgskala, men hon hade inte en enda vit vägg, 
vilket jag har.
du har ju besökt många hem för elle. Vad tittar du på själv 
när du kommer hem till någon?

– Detaljer! Och jag går i gång på egensinniga hopplock. 
Jag älskar folk som har stilleben i konstiga konstellationer. 
Till exempel designern Karin Södergren, som då bodde 
i en etta i Alvik, och hade samlat kapsyler för att göra ett 
mosaikgolv på sin balkong eller hårstylisten Peter Anders-
sons underbart galna Gotlandshem. Sådant tycker jag är 
väldigt roligt!
Har din inredningsstil förändrats sedan du fick barn?

– Ja, jag sorterar saker på ett annat sätt nu. Allt blir så 
mycket enklare om alla vet var saker och ting finns. Det 
låter tråkigt, men så är det.
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”Mina barn har alltid fått åka skateboard och inlines  
        inomhus. Jag vill att de ska få ta plats, jag gillar det.”
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Hur tycker du att man ska tänka när man inreder för en 
familj?

– Mina barn har alltid fått åka skateboard och inlines 
inomhus och vi har haft ett fotbollsmål inne. Jag vill att de 
ska få ta plats, jag gillar det.
Hjälps ni åt när ni ska inreda hemma?

– Ja, vi är ett bra team. Min man Per gillar mer möbler 
och jag gillar saker. Sedan litar han på mig och låter mig 
oftast få bestämma i slutändan. 
Och barnen?

– De är ganska intresserade, men det är farligt att släppa 
in dem för mycket, haha. Det är kul när de kommer med 
idéer, det försöker jag uppmuntra. Eller om de vill möblera 
om. Ibland kan de ha möblerat om hemma i Saltis när jag 
kommer hem från jobbet!

Vad finns det för för- och nackdelar med att ha lägenhet på 
mallorca?

– Det finns bara fördelar än så länge. Den enda nackde-
len är att jag är lite flygrädd.

Har du någon favoritmöbel i lägenheten?
– Det måste vara matbordet som vi köpte innan vi hade 

bestämt oss för lägenheten. Det var dyrt, men det passade 
så perfekt med träväggen i vardagsrummet. Ett galet och 
roligt köp. Det var ju tur att lägenhetsköpet gick igenom, 
annars hade det varit lite jobbigt att ha ett bord på Mal-
lorca …
Samlar du på något?

– En massa saker! Men något jag har lagt väldigt mycket 
tid på är hjärtformade stenar, de har jag letat länge efter. 
Jag har samlat i kanske tio år. Jag har väl en tio, 15 stycken 
från olika resor. Det blir att man går och tittar nedåt väldigt 
mycket och skrapar med foten. 
Var shoppar du helst inredningssaker?

– Jag älskar marknader! På Mallorca finns en marknad i 
Consell, där finns allt från krucifix till bildäck. Den är väl-
digt rolig! Men jag gillar även matmarknader, som den i 
Santa Maria.

Vilka är dina bästa inredningstips?
– Jag tycker inte att det behövs så mycket saker för att 

skapa ett mysigt hem, det handlar om kontraster och att 
våga vara personlig, då kan det inte bli fel. 
Hur skulle du beskriva din klädstil?
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”Det ljusblå badrummet lockade mig mer än takterrassen på 300 kvadrat.”
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