hem & gårdar
Den klassiska
skånelängan har
över hundra år
på nacken.

Familjens matsal känns
välkomnande med
sitt röda innertak och
intressanta inredning.
Rummen ligger majestätiskt i fil, när dörrarna
står öppna förstärks
känslan av rymd i huset.

Gården
är vår oas
Sökandet efter den perfekta gården slutade
till sist på Österlen i Skåne. Här har Johan och
Lena låtit bygga om och renovera ett gammalt
hus till fulländning. Allt är genomtänkt och
planerat in i minsta detalj.
AV C A R O L A S A H L ÉN F OTO B O D IL DAV ID S O N
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som slingrar sig i landskapet. Genom pittoreska små byar och över
vida slätter går vår väg till utkanten av den
lilla byn på Österlen där Johans och Lenas
gård ligger. Morgonsolens tidiga strålar silas
genom lövverket mot den vita husfasaden.
Dimmorna dansar stilla över de vida fälten
och vidare ut mot horisonten.
Den mer än hundra år gamla gården ligger där så självklar med sitt pampiga vårdträd på den grusade gårdsplanen. Det är
alldeles stilla i luften.
– Vi arbetar båda mycket och reser en del
så det känns verkligen som en lisa för själen
att komma hem till denna vackra bostad, vår
gård är vår oas, säger Lena. Vi trivs otroligt

Vi följe r väge n

bra med lugnet och friden här på landet.
Johan och Lena köpte huset 2006. De
hade bestämt att de ville bo i just denna del
av Sverige och ägnade en del tid åt att hitta
ett hus med det lilla extra. Och eftersom familjen är utspridd över världen var det viktigt att bo där det finns bra kommunikationer inom räckhåll. Från gården är det nära
till både Sturups och Kastrups flygplatser.
– Vi reser mycket hela familjen, säger
Lena. Själv jobbar jag mycket utomlands
och vill kunna ta mig hem på ett enkelt
sätt. Här har vi faktiskt allt; det är nära till
storstan, flygplatser och arbeten, samtidigt
finns friden och stillheten som naturen och
Österlen erbjuder.

Biblioteket är en plats för både
umgänge och rekreation. På det
antika ekbordet står konstnären
William Sweetloves gula get som
tillsammans med bordslampan från
Kartell och den sittande skulpturen
av Ilona Benczedi, skapar en härlig
kontrast i den historiska miljön.

Ett handblåst blyinfattat fönster
har sprängts in i den robusta tegelväggen. Den stora gummikorgen är
tillverkad av återvunna bildäck.
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Känslan i den lilla matsalen
är hemtrevlig och rustik. På
golvet ligger stenplattor från
Stiltje. De spröjsade teakfönstren är gjorda av en lokal
snickare. Dagbädden med
fårskinn och kuddar inbjuder
till en tupplur efter maten.

I byarna runt omkring finns allt man kan
önska av kultur, en storslagen natur och förstås den goda skånska maten. Här finns också gott om konstgallerier och restauranger,
kaféer och pittoreska butiker som säljer allt
från silversmide till vackra handsydda kläder.
Hemmet har tagit många år att bygga
upp. Johan och Lena är båda intresserade av
inredning och har lagt mycket tid på att leta
konst och antikviteter både hemma i Sverige och utomlands. Sakta men säkert har den
stora gården gått från att vara en bedagad
skönhet till en fulländad primadonna.
Bland alla vackra antika föremål finns
här en och annan modern detalj som skön

kontrast. I biblioteket med sittvänliga läderfåtöljer anno 1910 möts vi till exempel av
en modern staty i form av en gul get, skulpterad av den belgiske konstnären William
Sweetlove.
Känslan för färg och form syns i hemmets
alla vrår, vilket kan bero på att Lena är utbildad inredningsarkitekt, även om hon aldrig
har försörjt sig som det.
Nytillverkade elkontakter med gammal
design, skönt slitna originaldörrar – varenda detalj i huset känns självklar.
Gården är grundligt förbättrad för att
möta dagens moderna krav. Alla eldragningar är nya, liksom värmesystem och
vatten. En jordvärmepump förser golven,

Ett stilfullt
stilleben på det
antika bordet.
Många av
inredningsdetaljerna har
ägarna hittat
under sina resor
runt om i världen.
En samling gamla mortlar och aladåbformar.

»Här är nära till allt,
vibrerande storstäder
och naturens lugn«
En egen vrå med utsikt över slätten.
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av massiva stenplattor från Stiltje, med en
behaglig värme.
Familjen har valt ett vitt danskt kvalitetskök, men en del av skåpen har svarta blanka
luckor. Det bryter på ett snyggt vis mot den
äldre stilen och mot takets rustika bjälkar.
På väggen i köket har man satt en stor naturfärgad sandstensplatta som stänkskydd.
Till den stora köksön har har ett företag i
Simrishamn specialtillverkat plåten som är
praktisk yta. En liten detalj som gör mycket i
det inbjudande lantköket är att bänkskivorna är djupare, 70 centimeter, än standard.
Skivorna är i carraramarmor som med lite
extra kärlek och omsorg håller sig vackra i

många, många år.
– Matlagning är ett av våra allra största
intressen, säger Lena .
I den stora salen är fönstren höga och trägolven massiva. Att sitta här framför kakelugnen när det österlenska vädret piskar in
över havet måste kännas speciellt. De knotiga och av hårt väder formade pilträden på
fälten viker sig nästan av den kraftiga blåsten utanför husknuten.
Det är inte alla förunnat att få bo så här
nära naturen och havet, att få uppleva den
så intensivt.
– Vi är verkligen lyckligt lottade, jag och
min man, avslutar Lena. (

Kolonialstolarna är handgjorda i Indonesien.
De tog ett år att tillverka och sedan skeppades
de hem med båt. Tavlan bakom gitarren har
sonen i huset målat. Han utbildar sig till
konstnär utomlands.

»Gården har förvandlats
från bedagad skönhet till
fulländad primadonna«
I sovrummet finns massor av härliga
stora dunbolster och kelimkuddar.
I bakgrunden syns en del av ägarinnans
samlig av gamla promenadkäppar.

i grannskapet

På bordet i vardagsrummet står några
vackra gamla ljusstakar. Under ligger
en bok om ryskt ikonmåleri.
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värt att besöka: Stenshuvuds
Nationalpark med milslånga vita stränder,
lummiga skogar och ett rikt djurliv.
www.lansstyrelsen.se/skane
ät gott på: Brösarps Gästgifveri där det
bjuds på hemlagade köttbullar och skånsk
äggakaka med stekt fläsk och rårörda lingon.
www.brosarpsgastgifveri.se
handla här: Cancan Interiör i Ystad har
vackra handplockade kläder och ting.
cancaninterior.com. I Södra Mellbys gamla
skola finns Mellby 11 som säljer antikviteter
och heminredning. Sommaren 2012 öppnas
även ett bed&breakfast. www.mellby11.se.

Köket kommer från en dansk
tillverkare. Trappan är nytillverkad efter en gammal
förlaga. I hemmet blandas
föremål från många epoker.
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