









EN FLÄKT FRÅN SVUNNA TIDER
Av Bettina Bieberstein Lee Foto Klas Sjöberg
Den stora trävillan från förra sekelskiftet kunde inte hamnat i bättre händer än hos Eva
Halfwordson och hennes familj. Med ett brinnande intresse för trädgård och byggnadsvård har
hon gett huset dess skönhet och själ tillbaka.
DET STORA HUSET i Storängen utanför Stockholm omges av ett gammaldags staket med en fin grind.
Höga träd ramar in hörntomten och innanför skymtar ett vitt växthus i trä.
Eva Halfwordson står med en spade i handen när vi kliver in i växthuset.
– Jag odlar det mesta, men bara till husbehov, säger hon medan hon rensar mellan de skira
grönsaksplantorna som sticker upp ur platsbyggda odlingsbäddar. I den varma miljön trivs inte bara
gurka, tomat och örtkryddor, utan också ett vackert aprikosträd.

Eva jobbar halvtid som byggnadsantikvarie och driver dessutom Sweden Green House som säljer växthus
i trä efter gammal förebild.
Det är nu trettio år sedan Evas man Anders en sen kväll såg skylten ”Till salu” i ett av de äldsta
villaområdena i Nacka. Morgonen därpå hade familjen, som då hade tre skolbarn, bestämt sig och huset
blev deras.
En lång period av renoveringar väntade och nu kom Evas kunskaper om byggnadsvård väl till pass.
– Hela fasaden var täckt av eternitplattor. Som tur var fanns den ursprungliga linoljefärgen kvar under och
gick att borsta bort. Sedan målade vi om med samma typ av färg i en ljusgrön kulör, berättar Eva.
En krattad grusgång leder förbi kökslandet och fram till förstukvisten. Innanför dörren öppnar en stor hall
upp sig och välkomnar besökaren med en sprakande brasa kyliga dagar. Väggarna är täckta med ljust
grönmålad pärlspont, en kulör som hittades bakom ett element och förmodligen härstammar från husets
byggnadsår 1903. På hela undervåningen ligger vitsåpade furugolv.
– Jag har velat bevara husets stil, men också hitta på egna lösningar som inte behöver bli dyra, säger Eva
och pekar på de höga inbyggda bokhyllorna.
– Det är faktiskt vanliga Billyhyllor från Ikea som jag har klätt in med tidsenliga lister och målat i en
kulör som matchar husets övriga färger. Med några enkla utsmyckningar från hobbyaffären kan man
återskapa en gammal stil.
Hallen leder till Evas favoritrum som kallas den ”vita salongen”, just för att rummet är inrett i enbart vita
toner. Här slår man sig ner i mjuka Gripsholmsstolar och genom burspråkets spröjsade fönster anas en
stor ek utanför. Grova linnegardiner silar ljuset som fångas av en pampig guldspegel i hörnet. En
fungerande kakelugn i gräddvitt är ytterligare ett smycke i rummet.
I anslutning till matrummet ligger köket med utgång till trädgården.
Köket är totalrenoverat, trots att inredningen ser ut att vara i original. Väggarna är tapetserade med
beigevitrandiga tapeter, förutom ena kortväggen som är täckt med en hög bröstpanel, målad i samma
milda färg.
Köksskåpen är platsbyggda av en snickare, bland annat med skåpdörrar från Nacka Byggnadsvård, och
målade med linoljefärg. En modern svart spis smälter in bredvid den gamla vedspisen från Bolinder som
används flitigt. Runt det stora matbordet står fyra stolar från Solgården. Även här har Eva använt sig av
egna idéer och klätt dynorna med tyg från gamla franska mjölsäckar.
Genom en öppning når man ett gammaldags serveringsrum med stora glaspartier som byggdes till för tio
år sedan. Här finns plats för kyl och frys och ett ståtligt platsbyggt porslinsskåp.
Solen flödar in genom den öppna köksdörren som leder ut på en trappa och ner till syrenbersån som ramar
in uteplatsen. Här kan man lapa morgonsol vid den lilla vita möbelgruppen som är formgiven av Evas
kompanjon, Magnus Wiström.
– Vi ville skapa möbler i samma stil som växthuset, så det kändes självklart med en nätt trädgårdsgrupp,
säger Eva.
Krukor med örtkryddor står nära till hands för kvällens middag: grönsakssoppa med egenodlat från
landet. Purjolök, squash, potatis och bönor ligger upplagda på bänken och väntar på att putsas.
– Jag tycker om att använda mig av det som finns i trädgården, både grönsaker och blommor. En tistel
eller några vackra löv kan också bli ett fint blickfång.
Det är Evas filosofi när det gäller det mesta: Man tager vad man haver. Det handlar också om att gå
tillbaka till rötterna, till det genuina hantverket så som man gjorde i Arts and Craftsrörelsen kring förra
sekelskiftet då huset byggdes i nationalromantisk stil. Något man värnade mycket om redan då var att
integrera trädgården med hemmet.
– Det bästa med vårt hus är ljuset och att naturens grönska syns genom de många fönstren, säger Eva.
Nackdelen är att det kan bli rätt så kallt på vintern.
Från den stora hallen svänger en vitmålad trätrappa upp till övervåningen. Övervåningen rymmer en hall,
två arbetsrum, ett TV-rum, badrum och sovrum. Den gröna färgskalan fortsätter även här. Till exempel är
Anders arbetsrum inrett i en mildgrön färg som paret fick inspiration till när de såg Selma Lagerlöfs hem
Mårbacka.

– Jag inreder gärna med sådant som känns lite roligt. Jag har en hel del skulpturer av olika djur – som en
seg råtta i betong. Sedan tycker jag om att blanda ljust och mörkt så att det blir lite olika uttryck i varje
rum, säger Eva.
Tomten var totalt förvildad när familjen köpte huset, bara ett hjulspår rätt in och inga stenläggningar.
Arbetet med att anlägga trädgården har tagit lång tid.
– Så här i efterhand hade jag velat anlita en trädgårdsarkitekt. Man gör så många misstag, det lönar sig att
tänka till från början, säger Eva och visar oss runt bland knotiga äppelträd och grönskande rabatter.
I grönsakslandet, som med inspiration från klosterträdgårdar anlagts i fyra delar med en rundel i mitten,
växer jordärtskockor, sparris, bönor, purjolök, brysselkål, sallad och jordgubbar. De samsas fint med
blommor som rosenskära, aster, kryddtagetes och solrosor. I fonden tronar det vita växthuset ur Evas egen
tillverkning.
– Det hela började med att jag inte hittade ett växthus i trä som man hade förr i tiden. Så jag fick köpa
delar av ett gammalt växthus som blev prototypen till det som står här, säger Eva och bjuder in till det
mysiga uterummet där bordet står dukat och dekorerat med blommor från trädgården.
Här sitter hon och Anders med goda vänner och njuter av en härlig middag oavsett årstid. Blir det riktigt
ruggigt tänder hon i kaminen som är inbyggd i betongstommen.
Men denna dag lyser solen över Storängen och det trivsamma huset med den lummiga trädgården.

Eva Halfwordson
Yrke: Byggnadsantikvarie och driver tillsammans med Magnus Wiström Sweden Green House, som
tillverkar bland annat växthus och trädgårdsmöbler.
Ålder: 61 år.
Familj: Maken Anders och tre utflugna barn.
Bor: I ett hus från 1903 i Storängen, Nacka.
Just nu: Njuter av vårsolen och funderar på vilken tomatsort jag ska prova i år.

Evas 5 tips för grönsakslandet:
1. Blanda perenner och ettåringar. När man inte orkar odla ettåringar är det alltid något som blommar i
alla fall.
2. Fynda spillvirke på brädgården och gör dina egna växtskyltar av långa pinnar. Måla i valfri färg och
skriv växtens namn med vit penna.
3. Använd rostigt armeringsjärn till växtstöd – både snyggt, återvunnet och hållbart.
4. Ett växthus förlänger säsongen avsevärt. Prova att odla till exempel aprikos, som trivs i växthus och ger
fin frukt.
5. Förläng också skördeperioden genom att så asiatiska grönsaker som pak choi i augusti. Kan skördas
långt in på hösten.

Den gamla grosshandlarvillan i Nacka ligger inbäddad i grönska. Genom dubbeldörrarna kommer man till Evas
favoritrum: den så kallade vita salongen.

I växthuset trivs aprikoser, gurka och passionsblomma långt in på hösten. Golvet är täckt med grus.

Växthuset utgör en vacker fond åt grönsakslandet, som är anlagt som en klosterträdgård med fyra gångar som möts i
mitten. Här frodas bland annat blomsterböna, mangold, sallad, brysselkål, jordärtskockor, sparris, jordgubbar och
rabarber.

Kulören i hallen hittade Eva bakom ett element och målade om pärlsponten i den. Trappans blyinfattade glasfönster
är typiska för nationalromantiken.

Platsbyggda bänkar och skåp ger en genuin känsla. Kaklet är av standardmodell, inköpt på ett byggvaruhus.
Fläktkåpan ritade Eva själv och lät elever på Nacka gymnasium bygga den.

Utanför övervåningens allrum finns en balkong. Fåtölj i tyget Stensöta från Svenskt Tenn. Soffbord från
Betonggruvan.

Eva Halfwordson framför sitt fina växthus från sin egna firma Sweden Green House. Även filten i ekologisk ull är
Evas egen design.

Uteplatsen vid poolen är samlingspunkt under ljumma sommarkvällar.

Vid poolkanten sitter man skönt i gammaldags rottingfåtöljer, i lagom skugga från höga lövträd och ett parasoll.

Utanför köket står en liten möbelgrupp i design av Magnus Wiström, Sweden Green House. Den gröna karaffen
hittade Eva på en resa till Venedig.

Här sköljs nyplockad sallat. Planteringsbänk från Betonggruvan. Korg från Korbo.
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