”Huset blev
fantastiskt”
Huset i Vik är som en fantastisk dröm, vackert rödputsat
med en trädgård som känns som om den alltid varit där.
Men det är en villfarelse. Allt är skapat av Frida och Henriks
varsamma händer.
Av ANNA MÅRD Foto SOFI SYKFONT
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”Det har varit svårare att renovera
till oss själva än till andra. Det kan vara
svårt att hålla en röd tråd”

F

RIDA OCH HENRIK driver tillsammans ett

företag som renoverar skånegårdar i gammal
stil. Deras egen gård i Vik köpte de för ungefär
sju år sedan då deras Österlengård blev för
liten för den växande familjen.
Att det blev just Vik berodde på läget, nära havet men
ändå med lä från den lilla äppelodlingen på baksidan av
huset och närliggande skog.
–Varken hus eller trädgård var vackra, men
hade potential att utvecklas till något fantastiskt,
säger Frida.
NÄR FRIDA OCH Henrik renoverar hus försöker de

använda gedigna naturmaterial, som natursten, tegel,
massivt trä, så långt det är möjligt.
–Det är slitstarka material som åldras vackert. Vi
jobbar ju med hus, trädgård och inredning och har med
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tiden hittat en stil som vi trivs med. Men det betyder
inte att man inte förändrar och förnyar hela tiden. Men
grundstilen med de genuina naturmaterialen finns
alltid kvar.
–Folk undrade hur vi någonsin skulle kunna få
ordning på det fula huset med tre lägenheter, berättar
Frida.
–Och visst har det varit mycket svårare att renovera
till oss själva än till andra. Här blir man ju så personlig,
det kan vara svårt att hålla en röd tråd. Valen är plötsligt
inte lika självklara, säger Frida.
HUSET ÄR STORT och planerat för umgänge. Det är
oömt och enkelt att ha gäster
–Vi har gärna många gäster och vill att de ska känna
sig välkomna och trivas.
Inspirationen får de genom att titta på många hus,

HUSET

1 Den vackra Bornholmsröda
patriciervillan. Inte ett spår
kvar av det som kallades Viks
fulaste hus.

HALLEN

2 Trappen och de vackra dubbeldörrarna är målade med
grå linoljefärg.

KÖKET

3 Att återbruka gamla delar
och att använda gedigna
material är en del i Frida och
Henriks byggfilosofi. Den
gamla köpmansdisken och
det platsbyggda köket passar
varandra perfekt.
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Varma toner. Matplatsen har ett gammalt
fällbord köpt på auktion, stolarna är
nyproducerade Leksandsstolar i engelskt rött.
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”Visst blir det mer gummistövlar och ylletröjor och
mindre cocktailklänningar, men det blir stjärnklarare
nätter, mer fågelkvitter och fler fjärilar i lavendeln”
läsa, resa mycket och umgås med kreativa människor.
Inredningen till hemmet hittas allt som oftast på en
loppis eller i en antikaffär. Men även på en klassisk
designbutik. En av Fridas favoritbutiker är Karossgården
i Gladsax.
– Där hittar man alltid roliga saker, säger Frida.
– Vårt absoluta favoritrum är terrassen under tak. Där
mer eller mindre bor vi halva året. Annars gillar vi det
gemensamma köket och vardagsrummet.
Köket har en gammal köpmansdisk som Frida och

Henrik hittat i en antikaffär i Simrishamn. Lantköket,
med sitt mjukt slitna tegelgolv och med de antika över
skåpen från en affär i Kivik, är något som både Frida och
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Henrik värdesätter. Resten av köket är handgjort av en
lokal snickare.
– Visst viner höststormarna runt öronen ibland,

och visst kan mörkret vara kompakt i avsaknad av
gatlampor och lysande reklamskyltar. Men då värmer
vår Bornholmskamin gott. Och visst blir det mer
gummistövlar och ylletröjor och mindre cocktail
klänningar, men det blir också stjärnklarare nätter,
mer fågelkvitter om morgnarna och fler fjärilar
i lavendeln. Vi lever den livsstil vi drömt om, och
vi bygger hus där vi hoppas andra som när samma
dröm kan bo och få utlopp för sina egna fantasier,
precis som vi, säger Frida.

4 Vardagsrummet har en
skön Provence-känsla med de
gedigna stenväggarna och det
vackra stengolvet. Kelimmattan och olivträdet hjälper förstås till. Fårskinnsfällarna gör
det till ett nordiskt Provence.
Soffor från Ikea.

Lila drömmar

5 Sovrummet går i mörkt lila
och guld och har öppet till
nock.

blommor

6 Pelargoner och vackra lyktor
på terrassen.

avkoppling

7 En skön sittgrupp med
korgstolar.
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Fridas & Henriks renoveringstips

VÄLJ ROBUSTA MATERIAL
Välj hållbara naturmaterial som åldras
vackert, gärna återvunna material som
ger huset själ och är bra för miljön.
Tänk inte bara på ytmaterialen, utan välj
robusta material rakt igenom, som andas
naturligt, tål fukt och inte kräver plastfilm.
Låt renoveringen ta tid.
Fokusera inte bara på den initiala byggkostnaden, utan slå ut boendekostnaden
över åren. Att bygga energisnåla hus med
hållbara material blir billigast i längden.
Underskatta inte trädgårdens betydelse
för boendemiljön. Räkna med kostnaden
för trädgården redan från början, det
kostar mer än man tror, speciellt vid
nybyggnation.
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Hemma hos Frida & Henrik

Renovera hus
Här bor: Frida och Henrik
Holmsten, 35 respektive 38,
barnen Lukas, 4, och Oskar, 2.
Gör: Tillsammans driver de
företaget Inspiranda, som
bygger och renoverar
Skånegårdar i gammal stil,
www.inspiranda.se.
Huset: 235 kvadratmeter,
fördelat på 7 rum och kök.
LEVA&BO • 44/2011
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Av MARIANNE BRODDESSON

Guide till stilen
De bästa idéerna från familjen Holmstens hem i Vik.

Skopa mjölet

Stilren våg

Gullig gammaldags
mjölskopa i massivt
bokträ. Den stora,
22 cm, 129 kronor,
countrystyle.se.

Mekanisk köksvåg med
tvålitersskål i rostfritt
stål, max 5 kg, 169 kronor,
clasohlson.se.

Färgstarkt

ste
I KÖKET. Snygga
köpmandisk.
förvaringen i en
Fin i soffan

Mönstrad kudde med rustik
känsla, 149 kronor, hm.com.

Brun väska i flätad
skinn som för tankarna till ett tegelgolv.
Elegant och rustik på
samma gång, festlig
och vardagssnygg.
Med lång och kort
rem. 25 x 25 centimeter, 999 kronor,
ceannis.se.

Häggbomfåtölj i grått
med fårskinn och ben
i bok. Carl Malmsten
ritade den 1943 som ett
beställningsarbete till
dåvarande stadsarkitekten Sven Häggbom
i Gävle. 29 625 kronor,
svenssons.se.

Äkta orientalisk matta,
en persisk hamadan
med kort lugg i blandade färger i måtten
140 x 2000 centimeter,
4 995 kronor, Ikea.se.

SKAPA DITT DRÖMHEM

3 rustika tips
Med trasmattor på golvet känns köket som ett riktigt bondkök.

Bra förvaring
Köpmandisk Tuvan
i fanerad furu från
All In Wood med nio
lådor, i måtten bredd
99, höjd 105 och djup
47 centimeter, från
13 496 kronor,
dennyshome.se.

FÄRGSKALAN I HEMMET

Jordiga toner hos
familjen Holmsten

Fårskinn på stolen och i soffan är skönt när mörkret och kylan
kommer.

Orientaliska mattor med färgstarka mönster höjer mysfaktorn. Mattor i lapptäcksteknik, kallas också patchworkmattor,
är en het inredningstrend. Mattan på bilden ingår i Ikeas nya
kollektion med återanvända turkiska ullmattor för mellan 7 000
kronor och 12 000 kronor.
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Flätad

Klassisk fåtölj

Mysig
stämning

1
2
3

En färgklick livar upp
köksbänken. Röd köksvåg,
mekanisk, väger upp till
5 kg, 299 kronor, ahléns.se.

857 Smörkola

853 Betong

04 Plommon

FÄRGBLANDNINGARNA KOMMER FRÅN ALCRO
DESIGNERS INREDNINGSKOLLEKTION.
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