Väggar med historia
Familjen Lindborg fick till slut sitt drömhus i
Åhus när de köpte det magiska gamla huset från
1865. För över hundra år sedan räddades det av en
blöt presenning. I dag bär väggarna på historia
och trädgården är full av hemliga små vrår.

av PIER ERLANDSSON Foto PEtER ERLANDSSON
text JONNA DAGLIDEN

Vardagsrummet rymmer två
sällskapsytor. Soffa från
Flexform och kuddar,
Svenskt Tenn. Svanenstolar,
Fritz Hansen. Soffbord Big
Island, Blå Station. Vas,
Svenskt Tenn. Takkronor
från Flos. Den vackra
kakelugnen från 1930
kommer från en gammal
vind. Baljfåtöljen är inropad
på auktion. Golvlampa
Tolomeo, Artemide.
Vägglampa Ariette, Flos.
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Den här delen av huset är en förlängning av vardagsrummet och en plats där familjen ofta samlas. Ägget i
fönstret och vasen på bordet är från Ulrika Hydman
Wallin. Tavlan är från Paris. Bord och stolar, Blå
Station och Bumling-lampa från Ateljé Lyktan.

◊ Köket är den plats som Christina älskar mest i huset. Här är ljuset fantastiskt och
via dörrarna som leder ut mot trädgården har man en mycket vacker utsikt. Christina
valde Kvänums kök Broby i färgen Ren vit. Spis och fläktkåpa i svart kommer från
Ilve. De vita taklamporna är från Caravaggio. Mattor, Pappelina.

O

m det inte vore för den klyftiga
husägaren den där dagen för över
100 år sedan hade Christina Lindborg aldrig suttit där hon sitter just nu, på
balkongen som vetter ut mot den lummiga
trädgården och Helge å som stillsamt rinner förbi. Året var 1897 och S.A. Engström
lyckades täcka huset med en blöt presenning
som räddade huset från att stryka med i
lågorna som tragiskt skördade 23 hem och
18 tobakslängor.
Huset levde således vidare och det ståtliga
valnötsträdet i trädgården växte och såg
nytt liv flytta in. Sedan 1865 har villan dock
varit i samma familjs ägo, tills en dag för fem
år sedan.
– Jag har mina rötter i Åhus. Många här
har genom åren gått förbi huset och tänkt:
”Åh där vill jag bo.” Det är ett mystiskt
ställe, precis vid ån. För tio, tolv år sedan
frågade jag om jag kunde få köpa det. ”Nej”,
var svaret. ”Det ska aldrig säljas.” Men så
för fem år sedan sade min man plötsligt:
”Har du sett vad som är till salu, det gamla
jugendhuset!” Vi bestämde rätt snabbt att
vi ville ha det. Ägaren hade gått bort och
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◊ Christina samlar på keramik.

Familjen
lindborg
Ålder: Christina, 52 år,
barnen Karl-Johan, 23 år,
Nils, 22 år, Sofia, 16 år, samt
hunden Maja, 13 år. Maken
bor och jobbar i Schweiz.
Yrke: Pilatesinstruktör.
Bor: I ett hus från 1865 med
en tillbyggnad från 1920-talet i Åhus. 9 rum på 340
kvadratmeter.
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◊ Christina och familjen har bott utomlands i många år
och fraktat med sig sina fynd hem. Tavlorna från Sydney
kompletterar de mer lokala fynden. Baljfåtöljen är köpt
på auktion och den gröna skänken kommer från
Antikfirman Pierre Månsson i Åhus. Svanenfåtöljer, Fritz
Hansen. Soffbord, Blå Station. Vas, Svenskt Tenn.
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”Huset fick
leva vidare och
det ståtliga
valnötsträdet i
trädgården fick
växa och se nytt
liv flytta in”

◊ Husets andra sällskapsytan har Christina inrett med klassiska Le
Corbusier-fåtöljer, Cassina. Golvlampa Tolomeo, Artemide.
Vägglampa Ariette, Flos. Spegeln är köpt från Gransholms Herrgård.
¸ På övervåningen har Christina en arbetshörna. Skrivbordet och
stolen är från 1700-talet, köpta på auktion.
¸ Christina sitter ofta på
balkongen med balustraden.
Här, i en stol från Tine K.

Christinas sovrum är ett gammalt vindsutrymme, vars takfönster nu ger
ljus. Väggarna slogs ut och de fina bjälkarna togs fram. Sängbordet på
vänster sida är från Zanotti, och det högra från Blå Station. Bordslampa
Archimoon, Flos. Pallen är från Gransholms Herrgård. Taklampa, Tine K.
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hans familj ville sälja, berättar Christina,
som efter att ha varit bosatt utomlands i 15
år med familjen återvände till Åhus två år
innan drömhuset blev till salu. Trots att de
redan hade hittat och renoverat ett hus där
de bosatt sig, fanns det ingen tvekan om att
nu ta sig an ytterligare ett.
– Jag kan säga så här: jag har gjort allt som
står i min makt för att huset ska återställas
i befintligt skick. Inget hade gjorts på det
sedan 1920 då det byggdes om. Några kakelugnar togs bort på 80-talet och en panna och
plastmatta sattes in. Jag har bevarat gammal
stuckatur, satt in de exakta fönsterrutorna,
placerat köket på samma ställe som 1920,
använt mjölkfärg, ja, allt jag kunnat för att
det ska vara försiktigt renoverat.
Det tog två år innan familjen kunde flytta
in. Nu lever de tillsammans i bostaden
som har stor rymd både inomhus och ute i
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trädgården. Ett gammalt hus kommer med
mycket historia i väggarna, i början fanns
här en hel del groll, men nu känns det fritt,
ombonat och varmt, säger Christina.
– Alla som kommer in säger ”Wow vilket
läckert hus”. Det är en väldigt mysig känsla i
hela fastigheten, säger hon.
Och det är verkligen en idyll. Barnen åker
ofta ut med båten och fiskar, eller så är de på
bryggan och spelar schack. Christina älskar
att sitta med sitt morgonkaffe på trappen
som leder ut från köket, eller i sitt lilla krypin en våning upp, i rummet med skrivbordet som har förlängts ut på balkongen. En
sval försommarkväll kan man även hitta
henne i det inredda växthuset.
– Det använder vi flitigt från april till
oktober, det är så läckert vid ån. Tittar man
upp ser man valnötsträdet som vi följer över
årstiderna, säger Christina.
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◊ Trädgårdens valnötsträd har sett en del genom åren. Bland annat
räddades huset från lågorna 1897 och för fem år sedan flyttade familjen
Lindborg in. De stortrivs, inklusive hunden Maja. Den charmiga balkongen
vetter mot den lummiga gården och stillsamma Helge å.
¸ Dottern Sofias rum är ett gammalt vindsutrymme, vars fönster vetter ut
mot ån. Här är skrivbordet och alla garderober platsbyggda. Lampor Fly
från Kartell.
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