husesyn

Inspireras av hur andra bor och inreder
– vi gör hembesök runt om i Sverige!

Ståtlig gammal dam
Villa Nord byggdes som pensionat
för det närliggande sanatoriets
patienter och deras anhöriga. Idag
bor Anna och Per här med
döttrarna Clara och Ida. Huset
rymmer även Annas verksamhet
i det egna företaget.

nybakat på verandan
Det blir många måltider på den
ljusa verandan. Clara och Ida sitter
också gärna här och spelar spel.

Familjen fick anpassa
inredningen efter huset

– Huset längtade
efter gamla möbler
När Anna och Per flyttade in i den gamla pensionatsvillan
insåg de snabbt att deras orientaliska inredningsstil inte
passade in. ”Loppisshopping” blev familjens nya helgnöje,
och idag är det gamla huset inrett i en romantisk,
gammaldags stil med möbler och ting från olika epoker.
text: Åsa Langefors foto: Monika norrby
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husesyn
om villan

harmonisk blandning
Köket är från 1970-talet men den
enkla, lantliga stilen känns tidlös. Familjen
tycker att det fungerar bra med det lilla
köksbordet eftersom det finns ytterligare två
matplatser: på verandan och i matsalen.

a idé!
BrAnvänd
utrymmet
ovanför köksskåpen
för att visa en samling
fina saker.

Ägare: Anna Wickström och Per Andersson
med döttrarna Clara, 11 år, och Ida, 9 år.
Plats: Ulricehamn.
fakta om huset: Trähus byggt 1914
i två plan med vind, boyta 230 kvm.
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”Vi ser hela tiden spår
efter omgörningar som
skett under årens lopp.”
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BULLBAK
Familjen valde att
behålla köksinredningen
men la in en ny, fräsch
plastmatta i schackrutigt.

Vindsplan

sovrum

ljusinsläpp
Fint litet fönster
mellan matsal
och kök.
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tåtliga villa Nord i Ulricehamn
byggdes för snart 100 år sedan
som pensionat för patienter från
det gamla sanatoriet strax intill.
Pensionatsvärdinnan fröken Nord, som lät
bygga den 230 kvadratmeter stora patriciervillan 1914, lär ha varit både förmögen
och modern för sin tid och installerade
vattenburen värme istället för kakelugnar.
Men även om huset byggdes med gedigna
material och med moderna tekniker har
det förstås genomgått en hel del renoveringar under åren.
Sedan 2008 bor Anna Wickström och
Per Andersson med döttrarna Ida och

Clara här och de ser hela tiden spår efter
omgörningar, där mycket förstås varit till
det bättre men inte allt.
– De senaste ägarna – som bara bodde
här i 10 månader – hann också påbörja en
del renovering, till exempel tog de bort
plastmattan i trappan, berättar Anna. Fast
slipa bort limmet hann de inte med. Det
har vi gjort, och vilket hästjobb det var!
Främst är det bottenvåningen som fått
genomgå den ena förvandlingen efter den
andra. Serveringsgången, som tidigare förband köket med matrummet och delade
av matrummet mot vardagsrumsdelen,
ersattes på 1970-talet med ett valv.

husesyn
– Då tog man också upp en öppning i
väggen ut mot hallen invid verandan, vilket
ger ett bra ljusinsläpp, berättar Anna.
Alla husets originalfönster byttes också
ut på 1970-talet.
– Till burspråket lyckades jag få tag på
liknande från samma tid, på Blocket. De
har jag renoverat från grunden själv.
Ovanvåningen, som lämnats tämligen
orörd genom åren, har fått behålla sina
fyra små rum kring den lilla hallen och
trappan.

Anna fick ett ultimatum

speglar ljuset
De gamla fönstren försågs med spegelglas och
blev en fin inredningsdetalj som även ljusar upp
serveringsgången. Renoveringen av trappan var
påbörjad när familjen flyttade in, nu är den fint
slipad och vitlaserad.

Anna och Per flyttade från en betydligt
mindre villa i Ulricehamn till den stora
patriciervillan på grund av Annas företag.
Av pappersspill från ett tryckeri gör
Anna vackra, exklusiva pappersprodukter
i romantisk stil.
– Tillverkningen tog till slut alldeles
för stor plats i vår lilla villa, säger hon. Så
Per ställde ultimatum, antingen flytta till
större hus eller hyra lokal till min verksamhet. Jag ville jobba hemma för att få
så mycket tid med flickorna som möjligt,

så det blev till att börja leta hus.
Nu har hon plats både till verkstad i
källaren och kontor på bottenvåningen,
som också fungerar som lager. Inredningen i familjens förra hem gick i den
orientaliska, mustiga stilen, och paret
hade inga tankar på att byta inredningsstil när de flyttade till villa Nord. Men det
gamla huset ville annorlunda.
– Jag hade faktiskt tänkt köra vidare
med samma stil, men insåg snart att huset
inte ville ha det så. Det stora, luftiga
gamla huset längtade efter äldre möbler
och ljusa färger.
– Jag funderade och forskade lite i hur
det kan ha sett ut här på fröken Nords
tid, säger Anna. Jag har alltid fascinerats
av gamla svartvita foton och studerade
sådana när jag inredde här. Nu älskar
jag den här gammaldags stilen. Det är
verkligen jag nu! Det gjorde också att
mina pappersprodukter utvecklades mot
den stilen.
Familjen kompletterade sitt befintliga
bohag med gamla prylar som de hittade
på loppisar, Blocket och auktioner.

udda blir jämnt
Familjens hem är allt annat än helvitt
eftersom många av möblerna har fått
behålla sin träfinish. Ovanpå den ärvda
sekretären i björk har Anna placerat en
samling fina saker. Runt bordet udda,
vitmålade stolar. På väggen tapeten
Magnolia från Sanderson.

ra idé!
BTvå
gamla fönster
fick bli speglar som
reflekterar ljuset i den
lite mörka gången.

”Jag har alltid fascinerats av
gamla svartvita foton och studerade
sådana när jag inredde här.”
30 villaägaren

villaägaren 31

husesyn
ljust och hemtrevligt
Här sitter familjen gärna och
äter och umgås, i kökssoffan
och på de gamla stolarna som
Pers farfar snickrat. Dynorna har
hans mamma sytt. I fönstren
står pelargonerna på rad.

liten samling
Tavlorna med botaniska motiv
passar bra i den romantiska
stilen. Spetsgardiner ger ett
mjukt ljus.

Bra idé!

Låt fondtapeten pigga
upp en trist garderobsdörr.

som en dröm
Sängkammaren är mycket romantisk
med rosentapeter. Dubbelsängen
är gjord av två enkelsängar som
Anna hittade i sin farfars uthus.
Överkastet har hennes mamma virkat.

”På verandan trivs vi, det är rena ljusterapin att sitta där!”
längtan efter lila
Clara ville ha lila i sitt rum. Det
fina gamla skrivbordet kommer
från Annas barndomshem, stolen
från Pers farfar. Järnsäng, Ikea.

högt på hyllan
Mjukisdjuren är ur vägen och
har en bra utkiksplats från sin
smarta hylla ovanför fönstret.

familjens 5 tips vid RENOVERing av EN
ståtlig gammal VILLA MED MYCKET KARAKTÄR
1. Bo i huset ett tag innan du börjar
renovera så du kan känna in det.
2. Bevara så mycket av de gamla detaljerna som möjligt.
3. I gamla hus finns i princip alltid
gamla trägolv. Bryt upp och titta efter,
är det i fint skick – slipa, vitlasera och
mattlacka så får du utseendet av ett
32 villaägaren

gammalt skurgolv, men skötseln av ett
lackat trägolv!
4. Leta på loppisar och kolla med
bekanta. Ofta uppskattar folk att någon
tar hand om deras gamla saker.
5. Spara hellre ihop till den rätta saken
du verkligen vill ha än att köpa något
som får duga så länge.
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fint flödande ljus
På 1970-talet togs ett valv upp
mellan hall och vardagsrum. Inte
så tidstypiskt, men ljuset flödar
numera fint mellan rummen. De röda
sofforna har följt med från familjens
förra hem som var mer färgstarkt.

”Många uppskattar att man tar
hand om deras gamla prylar.”
Husets ytskikt är till stora delar vita,
medan många möbler är i trä och soffor,
pynt och textilier gärna får ha färg.
Även rummen på övervåningen är inredda i samma romantiska stil som resten
av huset. Här dominerar rosor i sovrummen, lila och rosa i Claras rum och rosa
och vitt i Idas. Endast i det fjärde rummet,
ett extrarum med bokhyllor, träningsutrustning och en liten tv, syns spår av den
orientaliska stilen.
Allra vitast är verandan, med vitmålade
väggar och tak och vitlaserat golv. Här
är även möblemanget, bestående av en
matgrupp och två sköna vilfåtöljer, vitt.
Och i de stora fönstren mot trädgården
står massor av vita krukor på rad. Att
sätta sig i de vita fåtöljerna är som att gå
i ljusterapi, och här sitter husets invånare
gärna länge.
– Ja, på verandan trivs vi väldigt bra, jag
och Per dröjer oss gärna kvar på kvällarna
här med ett glas vin och en bra bok, ler
Anna.
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blandad bukett
Mycket blommor ska
det vara! Men så har
Anna också ett förflutet
i blomsterbranschen.

PRISMA
electronic

Lykta med naturtroget sken
och skymningssensor

Låt småfåglarna
äta ostört!
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