Koselig
med peis
en gammel gård kan også bli
drømmehjem for en famiilie med
typisk urban stil.
Tekst og styling: Carola Sahlén Foto: Bodil Davidson
bearbeidet av: eva høydalsvik
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Det store, buede vinduet
slipper lyset inn i stuen. Midt i
rommet står en stor lyslykt
fra Marrakech Design.
Saueskinnene erkjøpt
på reise til Visby.
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Stuen er stor, med flere
sittegrupper. De hvite
stolene var bruktfunn
som er blitt nye med
lasur og flott tekstil. Den
store puffen gjør jobben
som sofabord.

^
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Skjenken var gammel og slitt, men har fått nytt liv med litt svartmaling. Prydes
nå av barnas gipsavtrykk og to lekre sølvlamper. På veggen henger tre akvareller
av kunstneren Carole Book. Saueskinn varmer gulvene om vinteren.

Å

^

lete etter den perfekte beliggenheten for ditt
neste hjem kan være en heltidsjobb. Særlig om
du vil bo på landet, men fortsatt nær byen. Det
oppdaget Tomas og Carola raskt.
– Det var viktig for oss med et lite sentrum
og en skole i nærheten, slik at de tre jentene
våre har et godt nærområde, sier Carola.
Dessuten var det viktig med hage som ikke var helt nyanlagt.
Derfor lette de etter et renoveringsobjekt, eller et bygg som kunne
rives. Etter lang tids leting fant familien nettopp det: en gammel
gård som kunne rives, nær Vellinge, litt sør for Malmö i Sverige.
– Den var så vakker der den lå og badet i solen, omgitt av
blomstrende rapsmarker, og med en vidunderlig hage. Der sto flere
hundre år gamle kastanjetrær. Det var kjærlighet ved første blikk.

Den gamle kjøpmannsdisken sto en gang i tiden i Lindesbergs jernvarehandel, men ble med familien hjem etter en sommerauksjon. I dag
fungerer den som oppbevaring for ymse småsaker.
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Glassplaten i konsollbordet gir et ekstra utstillingsvindu for lekre magasiner
og interessante bøker. De svarte kurvene skjuler fjernkontrollene.

Favorittlenestolene har sin
faste plass foran peisen og
er deilige å krype opp i.
Det slitte skinnet vitner
om at de har vært
favoritter også før
familien kjøpte dem
på auksjon.

Noen
porselenskuler i en skål
er enkel og
effektiv pynt.

Vi ønsket følelsen av
litt hotell eller lounge.

^

Men først da letingen var fullført, started den virkelige jobben:
å rive og bygge nytt, uten å ødelegge den fine hagen. De store
trærne skulle få stå slik at de kastet skygge over de riktige stedene
når det nye huset var på plass.
– Vi begynte med å skrive ønskeliste over absolutt alt vi ønsket
oss. Det skulle være et gedigent steinhus, slik at det i prinsippet
skulle se ut som om det alltid hadde stått der. Men på innsiden
skulle det være moderne, slik at alle som kom inn, ville bli overrasket. Vi ønsket oss også muligheten til å gjøre boligen om til
generasjonsbolig, eller separat tenåringskrypinn, med tid og
stunder, sier Carola.
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Sofaen fra Living har vært med familien i så mange
år at den er for et klenodium å regne. Familiebilder
og andre småting settes på rekke og rad på enkle
lister fra Ikea. Påden måten kan de stadig byttes ut
uten at man må lage nye hull i veggen.
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Kjøkkenet er enkelt og stramt. Benkeplatene er
10 cm dypere enn standard og gir derfor godt
med plass. Det er plass til tolv personer rundt det
store spisebordet, som ble kjøpt brukt for 500
kroner. Stolene er arvegods og har fått nytt stoff.
Noen er malt hvite for å bryte helheten og skape
liv. Industrilampene er fra Ljusihus i Malmö
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I andre enden av kjøkkenet står en kjøpmannsdisk fra en landhandel på Österlen.
Den skal få nye håndtak, men får ellers beholde sin patina.

Å velge bort overskap til fordel for hyller gir en luftig følelse, samtidig
som det gjør det enkelt å få tak i hverdagsserviset.

Svarte, blanke benkeplater står i fin kontrast
til kjøkkeninnredningen i hvit høyglans.
Møblene er en blanding av nyinnkjøpte og brukte objekter fra
Blocket.se (den svenske versjonen av Finn.no) eller auksjoner.
Noe har de også arvet og fått av familiene sine. Chesterfieldsofaen ved den åpne peisen er familiens favoritt. Den ble kjøpt
på auksjon en vakker sommerdag.
– Spisebordet har vi fått av Tomas sine foreldre, og så tok vi
sjansen på å male stolene svarte og trekke dem om med hvitt
stoff.
Stilen er en blanding av rå industri og landlig vintage.
Såpeskurte tregulv i kombinasjon med moderne granitt. Veggene

^

Med tre barn i huset, valgte familien å satse på materialer som
tåler bruk og belastning. De ønsket vegger som kunne tegnes på
uten å bli ødelagte, et hjem som kunne leves i, helt enkelt. De
ville også ha god plass til venner og familie, som måtte kunne
overnatte.
– Vi har fått til nesten alt vi ønsket oss.
Resultatet ble et stort hus, på nesten 500 kvadratmeter, bygget i
mur. Det sto ferdig i 2007. Siden har tiden gått med til å innrede
det i en stil som passer hele familien, også de tre jentene, Bianca
på 13 år, Bella på 11 år og lille Astrid på 4 år.
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Familien bygget et stort badekar, hvor hele
familien får plass samtidig. I forgrunnen står
barnas døpefont, fylt med bomullsdotter.

Sølvtapetet binder rommet sammen på en fin måte. Sømbysten tilhørte i sin tid
en dame som sydde for det svenske hoffet. Kommode og speil fra Ikea.

Det var kjærlighet
ved første blikk.

Badet, som kjøkk
enet,
har stram innre
dning og
benkeplater i sv
art granit.

^

er stort sett i hvitmalt murpuss. Kjøkkeninnredningen i hvit høyglans og blanke, svarte benkeplater gir derfor fine kontraster.
Carola, som driver sitt eget interiørselskap, Style by Carola.
Tomas driver også for seg selv, men med betong.
Jentene har selv fått bestemme hvordan det skal se ut på soverommene. Den ene ville ha røde vegger, mens den andre ville ha
hele rommet i svart-hvitt.
– Det ble fort så vilt, at vi måtte begrense valgfriheten til
fondvegger, ler Carola.
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Foreldresoverommet er holdt i rolige, harmoniske puddernyanser.
Den store sengen er hele 2,10 meter bred og dominerer rommet.
Sengetøyet og de store putene er av lin, akkurat som lakenkappen.
Ved fotenden står en gammel, slitt benk, praktisk som et ekstra bord.
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Uterommet og hagen er i bruk hele året.
Tomtens beliggenhet og solforhold var mye av
grunnen til at familien valgte å bo akkurat her.
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Det tradisjonsrike ytret byr
på overraskelser når dørene
åpnes, gjestene går inn og
oppdager det moderne indre.

De ønsket seg et
gedigent steinhus som
så ut som om det
alltid hadde stått der.
Foreldresoverommet er kjempestort, med eget bad, i rolige,
harmoniske farger, med luksuriøse materialer. Det er god grunn
til det.
– Vi ønsket følelsen av litt hotell eller lounge. Noen ganger tar
barna og vennene helt over i stuen, eller minstemann bestemmer
seg for å sykle en runde i huset og rope: «Her kommer jeg!» Da er
det godt å ha et sted å trekke seg tilbake, sier Carola, som da ofte
lar seg synke ned i det deilige badekaret.
– Da tillater jeg meg å bare være en stund, og hviler ørene.

Gården er stor nok til å være generasjonsbolig, slik
at barna kan få sin egen del når de blir gamle nok.
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