Det sa bara klick. De möttes i en trappuppgång och fann
inte bara kärleken utan också ett stort, gemensamt
intresse för renovering. Snart lämnade Henrik och Frida
Holmsten Malmö för Österlen. Och intresset växte till
det gemensamma företaget Inspiranda.
Av Kristina Olsson Foto Jesper Heimerson

Vännerna
i Vik

Familjeliv. Frida och Henrik
Holmsten med sönerna
Lukas och Oskar njuter av
närheten till havet.
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Vännerna i Vik
Köket är hemmets hjärta. Den
platsbyggda soffan får alla plats
i. Fotot på skåpen är en semesterbild som förstorats upp och
laminerats av ett tryckeri i Vitaby.

Den öppna
spisen
värmer.

”Bor man härute hela året
behöver man varandra och då
blir det en stark gemenskap”

Köket har öppna hyllor och
luckorna av massivt trä har
tillverkats av en lokal snickare.
Massivt trä använder Inspiranda också ofta i sina kök.

D

et var första
gången Frida
skulle besöka
Henrik i hans
lägenhet. De
hade just träffats och hon
tittade nyfiket runt i hans lilla tvåa i
Rörsjöstaden. Efter tre minuter drog
han med henne ut i trappan. Upp på den
mörka och slitna torkvinden, som han
funderade på att köpa. Och så började
han berätta. Om hur bjälkarna skulle se
ut. Var man kunde ta hål för trappan.
Hur takfönstren kunde sitta. Och Frida,
hon bara log. För hon förstod vad som
hade hänt.

E

lva år senare. Våren har kommit
till Vik. Det österlenska landskapet
har återfått sin böljande form efter den
långa vintern. Fruktträdens knoppar
är sprickfärdiga och i trädgårdarna

56 Skåne

blommar tulpaner och pingstliljor. Nere
vid vattnet, i den gamla fiskarlängan,
har Henrik Holmsten precis burit upp
den fyraårige sonen Oskar till sitt rum.
Han är lite hängig efter en dag på dagis.
Vardagsliv för en småbarnsfamilj. Frida
Holmsten har precis berättat om mötet
i trappan. Och hon minns fortfarande
vad som rörde sig i huvudet på henne.
– Jag tänkte bara, jaha, nu har jag
träffat honom som jag vill bli ihop med.
Nu är det klart. Hur går vi vidare?
skrattar hon medan Henrik ser en smula
frågande ut.
– Jaså, du tänkte så?

E

n händelse som ser ut som en
tanke var att Frida, när hon mötte
Henrik, precis hade kommit i gång med
att renovera den 150 år gamla Lövlunda
gård som hon nyss hade köpt. Det sa
helt enkelt klick där i trappan. Två
själar, ett gemensamt intresse.

I veckorna bodde de i Malmö, jobbade
och renoverade råvinden på kvällarna.
På helgerna fyllde de bilen och åkte
ut på Österlen, och fortsatte att renovera gården. Som om det inte var nog
tillbringade de dessutom sin begränsade
fritid med att åka och titta på andra hus
till salu.
Lusten att renovera växte nämligen.
Och bara ett halvår efter att de träffats
registrerade de företaget Inspiranda.
Tanken var att köpa ett hus, renovera
det och sälja det. Henrik tog tjänstledigt
från jobbet på Sony Ericsson och Frida
la översättarjobbet lite på is.
Det egna huset på Österlen var färdigt och valet stod nu mellan landet och
staden.
– Vi tänkte igenom det noga och vi
valde staden. Nära till alla vänner och
till det där livet man vill leva som ung.
Valet visade sig vara fel. För bara kort
tid senare insåg Frida och Henrik att de

Rofylld arbetsplats.

Slitna industrimöbler
från Stiltje mot vitmålad pärlspont.
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Vännerna i Vik
Lukas fiskar gärna från
piren framför huset.

Tavlan målade
Madeleine Pyk när
hon genom Fridas
mamma hörde att
Frida träffat sin
drömman. Därför
är Henrik ritad som
prins på tavlan.

”Vi har ett stort gemensamt intresse och det
tror jag är viktigt för ett bra förhållande”

Den vita
fiskarlängan i Vik.

Utsikten mot Stenshuvud är närvarande i husets alla rum. Brickbordet
kommer från Apotekarns trädgård,
Eilersen-sofforna från Ohlsson & Gerthel och kelimmattan från Italien.

Fransk byrå
från Stiltje på
badrummet.

ändå tillbringade all ledig tid på landet.
Följaktligen sålde de sina lägenheter
i Malmö och flyttade ut till huset på
landet. Till blåsten, leran och en ensam
gård, men också till lugnet och gemenskapen. De lokala frågade lite frostigt
om de skulle bli sommargäster. ”Nej, vi
ska bo här året runt”, svarade de. Och
fick varma leenden till svar.
– Den stora skillnaden härute går inte
mellan österlenare och stockholmare
eller malmöbor. Den går mellan bofasta
och sommargäster. Bor man härute hela
året behöver man varandra och då blir
det en stark gemenskap, där alla hjälper
alla, säger Frida.
	Och det behövs, inte minst när man
har ett företag som Inspiranda. Affärsidén är att köpa gamla, fallfärdiga hus
och renovera dem från grunden, med
hjälp av gedigna naturmaterial och lokala hantverkare. Både hus och trädgård
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görs inflyttningsklara och inreds i Inspirandas särpräglade stil. Milda färger,
som italiensk guldockra på väggarna,
golv av handslaget tegel eller vitoljad
furu, engelska röda fönster. Men också
de möbler, mattor, prydnadssaker och
tavlor som egentligen bara placeras för
att skapa en bebodd känsla ingår ofta i
försäljningen på köparens begäran.
Frida och Henrik fungerar som
projektledare för renoveringen, medan
hantverkare utför arbetet.
– Henrik är den logiske och den som
kanske bromsar. Jag går helt på känsla
och tänker ”det löser vi”, bara det känns
bra, summerar Frida.
Sedan paret träffades hösten 2001 har
de arbetat nästan konstant tillsammans.
Jobb och privatliv flyter ihop, ibland
måste de ta sig i kragen och tänka på
hur mycket jobb de pratar.
– Vi kan sitta i bilen på väg till dagis

och prata om något med renoveringen
medan barnen sitter tysta i baksätet. Då
slår det oss plötsligt att om tio minuter
är de på dagis och då har vi all tid i världen. Fram till dess kanske vi ska prata
med barnen i stället, säger Henrik.
Men att ha något eget betyder också
att man kan hämta barnen lite tidigare
och i stället sitta lite med jobbet på
kvällen. Och medan det för vissa par är
dödsstöten att även jobba ihop ser Frida
och Henrik snarare det som en styrka.
– I början när du jobbade på Sony Ericsson kunde du komma hem och vara irriterad över något på jobbet. Då blev jag
irriterad, för jag var inte delaktig, säger
Frida och Henrik håller med.
– Nu förstår vi varandra och kan prata
om de problem som uppstår. Vi har ett
stort gemensamt intresse och det tror
jag är viktigt för ett bra förhållande,
säger han medan vi går ut i trädgården.
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Vännerna i Vik
Sovrummet under
stjärnorna. Takfönster,
råspont och vitsåpat golv
och så några färglada
kläder som accent.

Allt om Frida och Henrik Holmsten
Bakgrund: Frida
kommer ursprungligen från Hudiksvall
och är uppvuxen på

en hästgård. Hon är
utbildad översättare.
Henrik är uppvuxen
på en gård utanför
Landskrona. Sedan
2002 driver de Inspiranda, som köper
gamla hus, renoverar
och säljer vidare.
Ålder: Frida är 37 år,
Henrik är 40 år.
Familj: Sönerna Oskar 4 år och Lukas 6 år.

Fritid: Umgås med
goda vänner, seglar.
Fixar gärna i hemmet
och i trädgården, men
numera på en lustbetonad nivå.
Favoritplats i
huset: Den platsbyggda soffan i köket
med plats för alla.
Bäst i trädgården: Den uppbäddade gamla järnsängen
i växthuset, ljuvlig att
ta igen sig i.

www.inspiranda.se
www.apotekarns.com

D

et är några få meter ner till havet
och en liten pir där man kan fiska
och bada. Trädgården är lagom stor och
har bara några få fruktträd. Så var det
inte innan. När Lukas föddes ville inte
Frida bo kvar i blåshålet ute på slätten.
De sökte sig då till fiskeläget Vik och
flyttade in i ett gammalt hus med 600
fruktträd. Huset, som på byn var känt
som det fulaste i Vik, helrenoverades
och blev en rymlig familjebostad. Samtidigt ville Fridas föräldrar lämna sin
gård med djur och njuta av en lugnare
pensionärstillvaro. De köpte en fiskelänga nere i Vik, som Inspiranda renoverade. Men det dröjde inte länge förrän
den lugna pensionärstillvaron blev för
mycket för föräldrarna. Det kliade i
fingrarna och de längtade tillbaka till
gårdslivet.
– Nu när ni fått ett fint hus nere vid
vattnet? sa jag till dem. Men då kan ni
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ju köpa det, svarade de. Och det gjorde
vi, berättar Frida, medan vi promenerar
längs den stenlagda gången som leder
genom trädgården.
Det visade sig vara helt rätt. För efter
långa dagar med att renovera hus behöver man inte komma hem till ett jättehus och en jätteträdgård och fortsätta
fixa. I stället har de kommit närmare
byn, stranden ligger utanför huset och
barnens kompisar bor några meter bort.
Att hitta återvunnet byggmaterial
är en av de mest tidskrävande delarna
i Inspirandas arbete. Därför är det
fortfarande småskalig verksamhet med
ungefär två hus per år. Man bygger även
ekologiska hus från grunden. Vitputsade
Skånegårdar med en känsla av att de
legat på platsen i hundra år.
Men efter tio års renoveringar, där de
själva stått för lånen på de hus de renoverar, har de så smått börjat längta efter

något annat. Något friare. Ett första
steg har varit att ingå samarbete med
Apotekarn’s Trädgård i Simrishamn.
Tillsammans med Peter Englander ska
Frida och Henrik driva butiken och
trädgården i medelhavsstil och även
jobba mot kunder med trädgårdsdesign.
– Vi har nog bägge ärvt entreprenörsandan från våra föräldrar, som också
bor på landet. Det är inte bara ett jobb
det är en livsstil, förklarar Henrik.
	Och Österlen flyttar de inte ifrån på
länge. Här har de funnit både en arbetsgemenskap och det goda livet. Det som
handlar om att bara vara tillsammans med
sin familj. Varje vinter de senaste åren har
de åkt på en långresa till Karibien för att
segla. Sommartid finns det ingen anledning att lämna huset vid hamnen i Vik.
Då finns ju strandlivet precis utanför dörren. Eller som Frida säger:
– Här finns allt vi behöver. s

”Här finns allt
vi behöver”

Under den varma årstiden är den uppbäddade
sängen i växthuset populär hos hela familjen.
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