På en magisk plats i skogen hittade Anna Starrén och Martin Josefsson det
lilla 1930-talshuset Gryssnäs. Ett nytt hem och på samma gång ett
gemensamt projekt att ta hand om när barnen just lämnat boet. I dag lever
de ett kreativt liv på landet, bland odlingslådor, hönor och bin.
AV JILL WINDAHL FOTO LINA ÖSTLING

”HÖNORNA ÄR BRA
SÄLLSKAP”

44

Lekfullheten finns överallt. I byttor, bunkar och krukor prunkar kryddor, blommor och grönt i en härlig mix.
Morgonkaffet dricks gärna i solstolarna, som har fått nytt tyg från Spira Design.
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I det gamla bondköket är den vackra originalinredningen kvar, varsamt renoverad och målad
i gröna toner. Eftersom Anna älskar rutiga mönster fick det även bli en grönrutig tapet från Sandbergs.

HÖNORNA ÄR BRA SÄLLSKAP

I

ett hus vid skogens slut. Där den gamla slingriga vägen
möter sjön, där gammelgranarna delar plats med hundkexen
och där bina surrar extra fröjdefullt. Där kommer en cykel
farande, och på den sitter Anna Starrén, stylist, florist och kreatör.
Det röda håret är utsläppt och fladdrar lika vilt som vinden.
– Hönan har rymt! ropar hon och nästan flyger förbi.
– Jag kommer snart!
Hon är borta och det blir tyst igen. Inte så konstigt att den vill på
utflykt, tänker jag. Hönan alltså. Hon vill väl se sjön, den som är
som tagen ur den vackraste John Bauer-sagan. Kanske kommer hon
att möta prinsessan Tuvstarr eller snubbla över ett solägg på sin tur.
Det dröjer inte många minuter förrän man hör både hönan och ett
bubblande skratt genom skogen. Med ena handen på styret och den
andra runt hönan trampar Anna på.
– Så där! Välkomna, utbrister hon och släpper ner hönan på gräset.
Den springer bort till sina systrar och verkar nöjd med sin lilla utflykt.
Anna bor i den lilla byn Sjötofta i Västra Götaland tillsammans
med sin man Martin, två katter, tio hönor, två tuppar och bin. Två
utflugna barn bor inte långt därifrån.
Annas energi hänger kvar i luften, samtidigt som lugnet från skogen omsluter oss. Det är en magisk plats. Anna berättar att huset
heter Gryssnäs och byggdes 1934 för familjen Ernst och Kristina
Johansson. De fick två döttrar, GullBritt och Kristina. När Ernst
gick bort 1966 flyttade Kristina från huset och GullBritt och Kris46

tina nyttjade det som sommarbostad med barn och barnbarn. När
Anna och Martin hittade huset en aprildag 2013 hade det varit
obebott i nästan 40 år. Då fanns här varken vatten, el eller avlopp.
Övervåningen var en oisolerad råvind.
– Jag kände så starkt att det var rätt hus för mig. Jag pratade länge
med ägaren, och ju mer vi samtalade, desto mer kände jag att det
var här jag skulle vara.
Anna och Martin har under åren bott i flera större hus. Med tiden
växte drömmen om ett mindre ställe, på en mer enskild plats, något
som kunde bli deras gemensamma projekt.
– Självklart var det jättemycket jobb med det här huset, men det
var ändå begränsat eftersom det är så litet. Det blev ett gemensamt
projekt för mig och maken, vilket var bra eftersom vi hittade det
precis när barnen flyttade ut. Jag tror att det är viktigt att hitta ett
gemensamt projekt vid den tiden i livet, förklarar hon.
Hönorna lunkar omkring på tomten. Då och då ropar tuppen
glatt att han är här, se mig! Gammelgäddan, som faktiskt är en katt
och inte en fisk, spanar åt hans håll men verkar inte särskilt intresserad. Anna berättar att hon lever sin lantlivsdröm.
– Jag gillar att leka. Hönsen och allt innefattas i det. Det är egentligen ingen större skillnad mot när jag var barn. Jag tar på mig stövlar
och kofta och leker att jag är med i en feelgoodfilm, säger hon.
Runt huset sträcker sig en bred altan med utekök, matplats, kaffe
hörna och med massor av härliga växter i krukor, urnor och →

Ofta går Anna ner till
sjön, en fin plats att
bara vara, för
återhämtning eller
bad.

Grönt, gult och rött blandas i köket och bildar ett härligt
kulörmöte. Katten Gammelgäddan håller nog med.

”JAG TAR PÅ MIG STÖVLAR OCH KOFTA OCH LEKER
ATT JAG ÄR MED I EN FEELGOODFILM”
På altanen finns ett platsbyggt utekök och en ordentlig
matplats för middagar med familjen – allt man
behöver för ett skönt uteliv. Extra mysigt blir det
när hönorna pickar i gräset intill.

Anna Starrén & Martin Josefsson
Ålder: Hon är 48, han är 49 år.
Yrke: Hon är stylist, kreatör och florist. Han är vaktmästare och mångsysslare.
Familj: Barnen Vilgot, 24, och Edvin, 21 år. Två katter, tio hönor

och två tuppar.
Bor: I det lilla huset Gryssnäs från 1934,

i Tranemos kommun.
Instagram: @starrensannan
Just nu: Anna längtar efter ett växthus,

Martin efter en bastuflotte med
sovmöjligheter: ”Vi får se vem som vinner.”
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Annas bästa tips för odlingen
Blanda arter. Allt blir roligare om du blandar grönsaker med blommor
i dina odlingslådor. Så varannan rad grönsak eller sallat, varannan rad
blommor. Jag älskar ringblomma och zinnia i blandade färger.
Så extra dill. Kronorna är vackra att plocka in och ha i buketter.
Skaffa höns. Hönor är fantastiska att ha nära sina odlingar; de både
luckrar och göder jorden naturligt helt utan att det luktar. Och så gillar
de att umgås, de är bra sällskap om man är ensam.

Huset i Gryssnäs påminner om ett dockhus. Man lyfter på det lilla taket och inne finner du en mix av färger, möbler, tavlor, växter
och inredning, som tillsammans gör platsen väldigt mysig. Anna finner du däremot oftast i trädgården.

Grön veranda i ordets rätta
bemärkelse. Ett rum som
förenar inneliv med uteliv då
dörrarna ofta står öppna.

Övervåningen var en oinredd vind när
Anna och Martin tog över huset. I dag går
trappan upp till deras sov- och allrum.
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byttor. På gräsmattan står det fina hönshuset, och ett stort antal planteringslådor, allt målat i en faluröd nyans. Det råder inga tvivel om
att Anna har gröna fingrar.
– Jag tycker att det är så fint. Vi odlar många olika sallatssorter,
jag brukar alltid springa ut och ta lite blad till mackan. Vi odlar
också squash, potatis, kål, persilja, och kryddor. Och så en massa
blommor emellan. Salvia, ringblommor och dahlior i en härlig röra,
säger hon med ett skratt och fortsätter.
– I grund och botten är jag florist. Och floristen i mig följer alltid
med på en hörna, oavsett projekt, mina egna eller kundernas.
Hennes skratt smittar av sig, hennes energi vill man ta med
hem och spara, hennes kreativitet sprudlar och idérikedomen
verkar aldrig ta slut. Det är som att alla sinnen jobbar tillsammans. Hon berättar att hon som kreatör och stylist jobbar med
många olika saker.
– Jag älskar kreativa projekt, oavsett storlek. För mig är det viktigast att det vi skapar blir härligt och att jag får hjälpa människor
att förverkliga drömmar. Det handlar mycket om att inspirera och
entusiasmera till kreativitet – och det är lika roligt för mig som det
är för ett barn att inreda sitt dockhus.
Vi talar om livet, om det vackra och om det sorgliga, om minnen
och betydelsefulla relationer. Samtalet går vidare mot hemmets
trygga vrå, om glädjen i att blanda mönster, kulörer och material.
– Jag tycker om att upptäcka, ta hand om och bevara. Det är så
härligt när grannar och vänner kommer hit och blir glada och utbrister: ”Åhh vad fint ni har gjort!” Det är en härlig drivkraft att bli
sedd, säger hon och fortsätter:

– Jag älskar rutor och ränder och hittar kulörer i saker jag tycker
om. Jag älskar färg. Vissa säger att det är modigt, men för mig är det
bara självklart. Sedan försöker jag hitta nyanser mellan alla mönster, som binder ihop dem. Det är ungefär som att brodera.
Anna njuter av allt i sin omgivning. Huset och grödorna i trädgården. Det susande ljudet från skogen, strandkanten vid sjön, där
hon hängt en hängmatta för ensamma stunder och reflektion.
Snirkliga stigar i skogen, där man alltid kan upptäcka något nytt.
Hönorna som precis har fått kycklingar, och inte minst hennes bin.
– Bin har länge varit en naturlig del för mig. Min morfar hade
flera bisamhällen. Han var målare och på somrarna när jag var liten
brukade jag hjälpa honom med bina när han kom hem på sin lunchrast. Han doftade både färg och honung. Det är fortfarande dofter
som gör mig helt lyrisk, berättar hon.
Även Annas pappa Björn började intressera sig för bin och tog så
småningom över morfars samhällen. När Björn drabbades av cancer ville Anna göra något extra med honom.
– Vi anmälde oss till en biodlarförening. En förening som snackar
bin helt enkelt. Under pappas behandling var han ganska svag. Tillsammans med gubbarna i föreningen kände jag mig som en liten
flicka, förklarar hon fundersamt. Vecket i pannan blir lite djupare
när hon fortsätter:
– De sa att jag var modig. Och jag kände mig modig. Bin känner
sådant, precis som alla djur. Pappa och jag skaffade tre samhällen
tillsammans. Så fort vi pratade om bina så fick han livet tillbaka.
Bina blev som en behandling för honom. Han fick tillbaka sin lyster
i blicken. l

Här fanns en gång en oinredd råvind,
en plats som Anna och Martin isolerade
och byggde om. Murstocken går rakt
genom rummet. På baksidan
finns en kamin som sprider både
värme och ljus.
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