
mina älsklingsställen

mons kallentoft:

» Jag vill suga  
musten ur livet!«

Hemma hos deckarkungen Mons Kallentoft 
samsas ordning med kaos. Den loftliknande 
lägenheten i Vasastan i Stockholm är sprängfylld 
av storslagen samtidskonst och designikoner  
– men också frikostigt kryddad med personliga 
och humoristiska inslag. 
Av Gertrud Dahlberg  Foto Madeleine Söder

Hkjsdhfk jsdhf dfdfg fgdsdfg   dsfgdsfg ddsfg dfgsdfg dsfgs gsdfg 
sdfgs dfgsd gf ksdhfkjahsdf kjshdfksa djhfsa dfdfgdgsf gdsfg 

jdfskajdfhkdjfghdkfsgjhdkfsjghsdkfljghdskjfghdsk jfgh sdfgkjhsdfgk 
jhdgfkjhsdfg ksjdfghkdsjhfg kdjsfhgkdfjghkjsdhfgkjhsdfg sdkjfhg 
lkjsdhfgkjhsdfg khsd gkfjhsd fgkjhsdfg  dkfgjhs dfgj dfgkjhdkjfg 

hkdjhfgk shjdfgk sdhfg hdfgj dfgsdfg dfg dfgdsfgd fsgsdfg.

”Tegnérlunden 
ligger tvärs över 
gatan och känns 
som hemma. Jag 
hänger ofta vid 
plaskdammen, 
jag  gillar 
historiens 
vingslag och 
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et är rått, rätt och raka rör. 
Jo, det finns tydliga likheter mellan Mons Kal-

lentofts bästsäljande deckare och hans sparsma-
kat inredda etagevåning. Varken här eller i Mons 

hårdkokta kriminalromaner är något lämnat åt slumpen. 
Allt hänger ihop och är uttänkt in i minsta detalj. Hemma 
hos familjen Kallentoft råder en avvägd mix av designiko-
ner, storslagen samtidskonst och diverse resefynd.

– När det gäller inredning gillar jag fina former, den be-
prövade enkelheten i designklassiker och inga konstigheter. 
Helst 50- 60- och 70-tal men det får inte bli för stelt, förklarar 
deckarkungen, som för dagen är klädd i en ny, snofsig svid, 
uppsydd hos anrika skrädderiet A.W. Bauer & Co. Det ex-
klusiva kostymtyget är i en säregen mjukt lilablå nyans, vil-
ken Kallentoft själv benämner ”svetslågeblå”.

Bakom stora glasdörrar ut mot innergården har han sitt 
hemmakontor i vad som ursprungligen varit ett gammalt 
stall för arbetshästar. Här på lägenhetens nedre plan har 

älsklingsställen/MonS Kallentoft

» Det var inte tal om någon lyxrenovering.  
Allt sprutlackerades i kritvitt.«

Hkjhdfs sdfkjhsdf kjssadfhdfks jdhf askjdhfkjsahdfkj 
hasdfkjhasdf kjsdfh sd fkjsahdf ksajhdfkjsahdf ksajdhfk 

sajhdfkjh skdsdfs adfasdf sdasdfa sdffsdfjhksjdf.

”Restaurangen 
Franzén och 
Lindberg har den 
mest avancerade 
gastronomin som 
finns att uppbringa 
i Stockholm.”

D

nAMn: Mons Kallentoft
ÅLDeR: 44 år. 
BoR: I etagelägenhet  
i Vasastan i Stockholm.
FAMiLJ: Gift med Karolina, 
dottern Karla, 9, och sonen, 
Nick, 6.
GöR: Författare och  
gastronominörd.
BAkGRunD: Jobbade tidi-
gare som copywriter i re-
klambranschen. Skrev där-
efter tre rosade samtids- 
romaner: Pesetas, Marbella 
club och Fräsch, frisk och 
spontan samt matboken 
Food Noir. Fick 2007 sitt 
publika genombrott med 
deckaren Midvinterblot och 
fyra böcker om kriminalin-
spektör Malin Fors. 
AkTueLL: Med deckaren 
Vattenänglar. En ny mat-
bok, Food Junkie, utkommer 
i januari.

Mons Kallentoft, under de senaste åren skrivit fem spän-
ningsromaner, som hittills översatts till 25 språk.

I anslutning till arbetsrummet, bakom Mies van der Rohes 
läderklädda dagbädd Barcelona, finns också två sovkabysser 
för barnen, Karla och Nick, samt ett skinande nytt badrum. 

en originaltrappa leder upp till ovanvåningen, 
som tidigare varit en mekanisk verkstad. Och industrikäns-
lan går inte att ta miste på: En bastant betongpelare mitt på 
golvet, synliga takbjälkar och rör, fönster från golv till tak åt 
två håll och en takhöjd på nära fyra meter. 

Planlösningen är öppen med ett allrum som kombinerar 
kök och vardagsrum men här finns också ett avskilt sovrum 
för Mons och Karolina samt ett badrum. Den loftliknande 
lägenheten på 196 kvadratmeter känns mer som New York 
än som ett fridfullt gårdshus i Vasastan i Stockholm.

– Lägenheten är det bästa jag gjort i affärsväg. Den såldes 
under 90-talets it-kris när bostadspriserna var i botten. Jag 
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»Jag fastnar ofta för konst som är estetisk men 
samtidigt aningen hotfull«

älsklingsställen/MonS Kallentoft

Hkjsdhfk jsdhf dfdfg fgdsdfg   dsfgdsfg 
ddsfg dfgsdfg dsfgs gsdfg sdfgs dfg 
dfgsdfgsd  j dfgsdfg dfgdfg dfgdsfgd 
fsgsda sd asd asdas dsf dasda sdasd asd 
sasdsdfasdfasdfasdf sfdfg.

”Galleri Magnus 
karlsson är det 
bästa 
konstgalleriet i 
stan. en annan 
favorit är Angelica 
knäpper Gallery.”

Hkjhfg dfgkhdfgkj 
df ldkfjghdfkgjh 

dfkghjdsf gkdsfhg 
dkjfghdshfgkjdsfhg 
dkfjghkjdfhgdfgklj  
kdljfghksdjh kjdhfg 

kdjfgsdf sdfasdf 
sdfsaasdfdf ssdf 

jksh skdf ksdj fhsdf 
sdfasasdfdf sdfsadf 

sdfasdf sdfasdf 
sdfasdf sadsa dkfg.

högg direkt. Men det var inte tal om någon lyxrenovering.  
Allt sprutlackerades i kritvitt och så fixade vi ett badrum. 
Sedan hade jag inte råd med mer, förklarar han.

Efter det har ekonomin förbättrats avsevärt. Något som 
inte minst märks på den anslående samlingen av konst, av 
företrädelsevis unga svenskar, som numera finns i bostaden. 

ett av inköpen är oljemålningen Cool Pool av Martin 
Wickström som verkar närmast måttbeställd på den stora 
väggen bakom en matgrupp. Tavlan på väggen föreställer 
två pooler, en i Los Angeles och en i Kambodja. På motsatt 
vägg hänger en målning av Carl Hammoud föreställande en 
hög stolar som står huller om buller i ett slags matematisk 
precision.

– Det är ordning och kaos på samma gång ungefär som när 
jag skriver mina böcker. Jag fastnar ofta för konst som är estetisk 
men samtidigt aningen hotfull. Det ska finnas något störande 
och dessutom gärna även inslag av humor, förklarar han.

Ett tydligt exempel på vad han menar är den bisarra 
bronsskulpturen Guds vrede av Oskar Korsár, som är skräck-
injagande men komisk på samma gång. Innan den stora ska-
pelsen kom in i huset fick barnen säga sitt. Om de tyckte han 
var otäck skulle det inte bli någon affär. Men de sa ja.
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» Barnen kallar honom skelettis och 
hänger julprydnader på honom» 

kkljfsjsdf lskdfjsd 
fsjdhfs hdfjshdfs 

dfjkhsdf kjhdsf 
kjsdf skdjfhs kdjf 

sdkfjhs adfhsd fhs 
dfjsdkfjsdjfhskdfjhs 

dfh shdfskjdhf 
sfdhsadfhsdf hsfd 

sjdhf ksjdfhjsdfh 
kjshdfsjkfdh kjsdhf 

skjdhf sdhfshdf 
sdhfjshsdf sdfs.

älsklingsställen/MonS Kallentoft

”Skrädderiet A.W. 
Bauer & Co är 
nordens enda 
bevarade skrädderi 
som fortfarande 
sömmar efter den 
gamla skolans 
kompromisslösa 
hantverk.”

– Barnen utan kallar honom ”skelettis” och hänger pryd-
nader på honom till jul.  Jag tror han är en skyddande sha-
man. Sedan skulpturen kom in huset har det hänt många 
bra saker, säger Mons Kallentoft. 

Han besöker ofta gallerier som Magnus Karlsson och 
Angelika Knäpper men förhastar sig inte. Även om det hänt 
en gång att han köpt en tavla osedd per telefon. 

– Jag har alltid älskat konst och nu är det kul att ha möj-
lighet att leva ut det intresset. Men jag väntar och slår inte 
till förrän det känns helt rätt. 

Mons Kallentoft verkar leva ett liv ljusår från Malin Fors, 
den knepiga men knivskarpa kriminalkommissarien i Lin-
köping, som är huvudperson i hans deckare. Till skillnad 
från Mons går Malin inte igång på vare sig konst, design 
eller gastronomi. Och hon lever defintivit inget stabilt fa-
miljliv utan brottas med krångliga relationer och ett stän-
digt alkoholsug. Men kanske är Kallentofts romanhjältinna 
trots allt en skuggsida av honom själv. 

– Ibland tänker jag att Malin Fors är den jag själv hade 
kunnat vara om jag blivit kvar på Östgötaslätten och inte 
flyttat därifrån.

Han blev författare mest av en slump, i föräldrahemmet 
fanns ingen litteratur att tala om. Sannolikt hade Mons äg-
nat sig åt något helt annat om han inte som 15-åring fått ett 
ljumskbråck och blivit sängliggande efter operationen.

 – Då upptäckte jag Hemingway och Kafka och började 
läsa världslitteraturen. Så småningom bestämde jag mig för 
att bli författare. Jag är en väldigt rastlös person, och skri-
vandet håller mig förankrad i jorden och det mänskliga.  
Men författandet har inte varit någon räkmacka. Till en början 
var det kantat av många år av trial and errors, framhåller han.

Däremot kanske hans matintresse är genetiskt betingat, 
mormor var nämligen kokerska. Inte nog med det. Han 
växte dessutom upp skuggan av Cloettas fabriksskorstenar  
i lilla Ljungsbro. Något som gjort att han fortfarande blir 
glad över att se en Kexchoklad.

Redan innan tv-kockarna och svenska folkets kollektiva 
mathype lät Mons Kallentoft tala om sig som gastronom 
och matnörd. Han skrev burleska matreportage som samla-

Ytr jsdhfk jsdhf dfdfg fgdsdf 
fgdsfg dds dasd asaas dssd 
asd df jsadfha sjdf sdfjhsdf 
jhjhsdsasd asd hfkjsahdffdg.
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des i boken Food Noir. Efter jul kommer hans andra mat-
bok Food Junkie, där han dissekerar vår tids matfanatism.

Även när det gäller mat så är det raka rör som gäller. Korv 
med bröd, ångad grisnacke eller avancerat och experimen-
tellt. Det gör detsamma, bara råvarorna är prima. Ända se-
dan Mons flyttade till Stockholm för drygt 20 år sedan har 
han varit stammis på krogen Rolfs kök. Och han besöker 
gärna Franzén/Lindberg i Gamla Stan, som har den ”mest 
avancerade gastronomin i Stockholm”. 

Hemma hos mons Kallentoft finns också troféer från le-
gendariska, men numera stängda, restaurangen El Bulli, som 
Mons gästat ett antal gånger. Väntelistan för att få ett bord 
var minst ett år. Mellan diskbänken och spisen hänger några 
fotografier och inramade notor från den spanska kultkrogen. 
På ett bord vid matplatsen tronar en stapel tjocka luntor 
innehållande menyer från El Bullis avantgardistiska kök. 

Det är ingen tvekan om att Mons Kallentoft är en kräsen 
finsmakare, ja rent av en snobb. Men ändå finns det en dis-

tans till världsliga ting.
– Det är lätt att bli lite för upptagen av fina saker även om 

det är roligt, konstaterar han. 
I en familj med barn med kompisar på besök kan det hän-

da överraskningar. Som den dagen då en kamrat till sonen 
gick loss på teakbordet, framför Børge Mogenson-soffan, 
med en liten leksakssåg. Eller då sonen, Nick, vid ett senare 
tillfälle misshandlade en plastbyrå av industridesignern 
Raymond Loewy med ett sandpapper. Till saken hör att by-
rån precis hade renoverats hos en konservator.

– Det var jag halvnöjd med, konstaterar Kallentoft.
Men i nästa andetag förklarar han sig helnöjd och knack-

ar skrockfullt i ett danskdesignat sideboard. 
– Ja, jag har det oförskämt bra, det kan jag inte komma 

ifrån. Det gäller att inte slå sig till ro. Jag älskar att jobba och 
har hela tiden ett driv framåt. Samtidigt är jag medveten om 
hur lätt allt kan ändras. Min bästa vän fick nyligen stroke 
och en annan kompis har haft en hjärtinfarkt. Jag vill suga 
musten ur livet medan det ännu går, säger han. n

» Jag har det oförskämt bra. Det gäller att inte slå sig till ro.» 

Ytr jsdhfk jsdhf dfdfg fgdsdf fgdsfg dds 
dasd asaas dssd asd df jsadfha sjdf 
sdfjhsdf jhjhsdfkjhsd skjsahds dfksdfjhs  
sadfjkhsa kjdf sdkjfsdf sj sdfdfs kjdfsdf 
sjfsdfs sdf sdfs dfsd asdasd kjdfsha 
sdjfhjskdhfdsfjsdfhdfhs.

”Restaurangen 
Rolfs kök är lite av 

min kvarters
restaurang dit jag 

ofta gått under de 
drygt 20 år jag bott 

i Stockholm. Här 
lagas mat med 

kärlek.”

Gertrud:Skriv 
om detta här, jag 
blev tvungen att 
styrka det i 
texten.

runt bord med 
marmorskiva av 
eero Saarinen 
och svarta 
sjuanstolar. 
Läs igenom 
brödtexten där, 
det står att 
bilden föreställer 
två pooler? Jag 
tycker det ser ut 
som ett 
strypmord!!!
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