hemma-hos

En badrumsdröm
från förr
Gedigna material
och en stor känsla för
detaljer kännetecknar Pias och Anders
badrum – en romantisk dröm i ljuvaste vitt
med utsikt över trädgård och skog!

Pia och Anders Petersson med
sonen Fredrik.
Yrke:
Både Pia och Anders arbetar i
reklambranschen.
Huset:
En hästgård från 1925.
Läge:
Romeleåsen i Skåne.
Badrum: Ett romantiskt badrum på 9,5
kvadratmeter med putsade
väggar och bubbelbad.
Familj:

Text, foto & styling: Maria-Isabel Hansson

M

itt i den skånska myllan ligger Pias och Anders gård Trolleberg,
med en trädgård anlagd av Ulla Molin, en av Sveriges mest
välkända trädgårdsarkitekter. Runt omkring gården ligger vidsträckta hästhagar och skogar. Pia berättar att de behövde hjälp av traktens
barn för att hitta hit första gången.
En gång i tiden tillhörde marken Trollebergs Gods som ligger utanför
Lund, därav namnet Trolleberg. Då drevs ett sågverk på platsen som sedan
förvandlades till en dansbana. 1925 byggdes gården och den intilliggande
marken uppodlades.
– Det räckte med att stiga in på gårdsplanen för att veta att det var här vi
ville bo, berättar Pia och Anders med inlevelse.
Detta trots att de egentligen inte var på jakt efter ett nytt hem, och trots
att deras andra hem precis hade blivit färdigrenoverat!
Pia berättar att huset köptes i princip innan de sett det invändigt och tur
var kanske det, för med sitt sänkta tak påminde det mer om en skokartong
än ett hem!
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En totalrenovering påbörjades omedelbart efter köpet, bottenvåningen
hade varken kök eller värme och familjen fick bo på ovanvåningen det
första halvåret.
– Det gäller att hela tiden behålla visionen om hur det kommer att se ut
annars orkar du inte, menar Pia som är en erfaren ”renoverare”.
Resultatet efter renoveringen var anmärkningsvärt – skokartongen blev
ett minne blott.
Hela huset är noggrant renoverat med stor känsla för detaljer. Sobra
färger, gedigna material och lek med kontraster kännetecknar hemmet.
Romantiskt, men samtidigt sparsmakat inrett.
– Alla hem på landet behöver inte se ut som de är spunna ur en Carl
Larsson-tavla, menar både Pia och Anders.
Båda tilltalas mer av den kontinentala inredningsstilen.
När familjen köpte gården hade badrummet renoverats på 1970-talet
med den tidens ideal.
– Men också med en misstänkt doft av svampskog, beskriver Pia.
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Badrummet från 1970-talet hade ”en misstänkt doft
av svampskog”. Allt revs ut och det 9,5 kvadratmeter
stora badrummet ﬁck putsade väggar, tak av pärlspont och en härlig kristallkrona.
Badlakan med vackert franskt monogram, 165
kronor, Västa Strö39. Löpare i siden, 95 kronor, SIA.
Ljusstaken i betong från Fafner, 350 kronor, oval tvål,
40 kronor, Miljögården. Tvättpåse med hålsöm, 160
kronor, Västra Strö39. I bakgrunden syns en tavla
i plåt, 30x30 centimeter, ﬁnns i ﬂera motiv, 140 kr,
Västra Strö39.
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Allt revs ut, endast naturliga och gedigna material
som trä, sten och puts fick komma över tröskeln. Det
9,5 kvadratmeter stora badrummet fick putsade väggar,
tak av pärlspont och en inredning som bättre matchar
resten av hemmet. De gamla takbjälkarna plockades
fram under gipsskivorna och målades gråa liksom det
gamla fönstret.
– Tanken var att inte bara skapa ett badrum där
man blir ren, utan också en plats som fungerar som ett
hemma-spa för avkoppling, säger Pia.

FAMILJENS FAVORITER
■
■
■
■

De danska blandarna i mässing.
De putsade väggarna eftersom de bryter
ljuset på ett vackert sätt.
Badrumsskänken, den är egentligen en
del av ett matsalsmöblemang.
Helheten, det är ett harmoniskt rum.

Det gamla fönstret behölls efter
renoveringen, men målades
grått. Från fönstret går det
ibland att se hjortar mumsa på
trädgårdens fruktträd. Det inkaklade bubbelbadet Epsom kommer från VVS Varuhuset i Malmö.
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Den romantiska stilen kom sig naturligt i ett hus från
förra sekelskiftet med bjälkar i tak och spröjsade fönster.
Detaljerna som de vackra danska blandarna i mässing,
ventiler i gjutjärn och såklart den härliga skänken som
egentligen är en matsalsmöbel, sätter karaktär åt badrummet. Allt är utvalt med eftertanke, vilket inte var en
plåga för en familj som älskar att gå på loppmarknader,
prylbodar och auktioner!
– Badkaret är den enda kompromissen i badrummet,
egentligen skulle det vara ett badkar med lejontassar, men
det var svårt att kombinera med bubblorna, säger Pia.
En av Trollebergs längor är idag inrett för att kunna
inhysa övernattande gäster och fungerar både som ”Bed & breakfast” och
kursverksamhet. Det lilla gästbadrummet renoverades nyligen i samma
romantiska stil som det större badrummet.
– Det lilla badrummet var från början en duschkabin i hallen! Vi byggde
en kupa, slängde ut kabinen och hoppades att det skulle få plats ett badrum,
säger Pia med ett skratt.
Hon fortsätter:

”

Nedan: Att leta prylar på okonventionella ställen har nästan blivit en sport
för familjen, skänken är egentligen
en matsalsmöbel som sågades av
på höjden. Två handfat och en specialbeställd marmorskiva var allt som
behövdes för att förvandla den till en
badrumsmöbel.
De vägghängda blandarna är danska
och kommer från Toni Armatur. Den
stora spegeln är en hallspegel från
Indiska, som är upphängd på fel håll!

Allt ﬁck plats, till och med en
dusch, och tre kvadratmeter
kan du värma upp med handdukstorken.
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I bakgrunden syns den rymliga,
helkaklade duschutrymmet.
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Bänken är fylld av
kuddar och dynor
från Västra Strö39.

”

Alla hem på landet behöver
inte se ut som de är spunna ur
en Carl Larsson-tavla.

När familjen renoverade gården byggde de även en gästtoalett som
är inredd med härlig sommarhuskänsla. Toaletten är bara tre kvadratmeter stor. Det gamla tvättstället hittade Pia och Anders i ett av sovrummen när de ﬂyttade in.

– Ett måste, var dock att tvättstället, som är en del av en sängkammarmöbel som hittades i ett av sovrummen, skulle få plats. Tyvärr tog säljarna
med resten av möblemanget, men orkade väl inte koppla från vattnet och
baxa ut det, berättar Pia.
Badrummet fick väggar av pärlspont och golv av oslipad marmor köpt
från ett restparti för 200 kronor.
– Allt fick plats, till och med en dusch, och tre kvadratmeter kan du värma
upp med handdukstorken, konstaterar Pia.
■

MATERIALFAKTA
Väggar och tak: Putsade väggar
och tak av pärlspont.
Badkar: Bubbelbadkaret Epsom,
VVS Varuhuset i Malmö.
Tvättställsblandare:
Vägghängda, från danska Toni
Armatur.
Tvättställskommod: En gammal
matsalsmöbel som gjordes om till
badrumsmöbel.
Bänkskiva: Specialbeställd marmorskiva.
Spegel: Upphängd upp och ner,
från Indiska.
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Fotnot: Är du nyfiken på
Pias och Anders Bed &
Breakfast? Kika in på deras
hemsida: www.trolleberg.se!

