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EN HÄFTIG  
FÖRÄLSKELSE!
Daniel och Fanny längtade 
ut på landet och sökte efter 
ett hem med historia och själ. 

När Spannarboda  
prästgård blev till salu blev  
de förälskade i rymden,  
trägolven, kakelugnarna  
och ljuset.

Nu fylls det hundraåriga 
huset med gamla möbler och 
prylar, små barn och goda 
vänner.
TEXT KERSTIN SCHÖNSTRÖM  
FOTO MALIN AF KLEEN

F anny Karlsson och Daniel Körkkö 
bodde i ett litet hus i ett mindre sam
hälle utanför Köping. Men det unga 
paret hade en längtan om att bo lantligt 
och sökte aktivt inom några mils radie 

efter något annat.
– När jag såg prästgården på Hemnet tänkte jag 

att här vill jag bo. Daniel tyckte också om det så vi 
åkte hit på visning och sen var det ingen tvekan. 
Det kändes helt rätt på en gång, berättar Fanny.

I JUNI 2019 GICK flyttlasset till det gamla huset där 
det finns både historik och möjligheter.

– I Kolsva bodde vi i ett vanligt tråkigt hus, men 
vi renoverade ytskikten och gjorde det till vårt eget 
ändå. Det var helt olikt det här så vi får tänka om 
rätt mycket när det gäller möbler och tavlor och 
inte minst lampor. Till exempel är fönstren mycket 
större, och så den här takhöjden, säger Fanny.

För att få till balansen ställer hon saker ovanpå 
skåpen och hänger amplar i en del fönster.
Från hallen, med en plastbyggd bänk som många 
suttit på genom åren, ser man genom salen ut 
genom fönstren mot ängarna och skogsbrynet.

– Bänken är rena lyxen, den använder vi hela 
tiden, kommenterar Fanny.

DEN STORA SALEN har allrum i ena änden och mat
sal i andra. Mellan matsalen och köksdelen har 
tidigare ägare satt in en fönstervägg av stora gam
la spröjsade fönster och mitt på den står dubbel
dörrarna öppna in mot den väl tilltagna köksön.

– Den är fantastisk, det är där man samlas och 
hänger, kommenterar Fanny.

Köket är från Ikea och går i mellangrått. I ena 
hörnet har en diskmaskin i retrostil monterats på 
snedden med hyllor omkring. I ett annat hörn står 
det originella skafferiet – ett gammalt skåp i gusta
viansk stil.

– Det är så vackert och det fungerar ju hur bra 
som helst till specerierna, säger Fanny.

HEMMA HOS! 

Mellan köket och matsalen står dubbel
dörrarna alltid öppna. Gamla spröjsade 
fönster i väggen ökar på känslan av rymd. 
Stolar, bord och kökssoffa är köpta begag
nade från olika håll. Soffan var vitmålad men 
Daniel har skrapat och betsat den.
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Det är hon som har intresset för inredning och 
som står för färger och tapetval.

– Ibland kan Daniel vara tveksam till mina idéer 
men när det är på plats tycker han oftast att det blir 
bra, säger hon och skrattar.

SPANNARBODA PRÄSTGÅRD stod klar 1925 och var 
bostad för församlingens präster fram till 1983, för
utom några år på 70talet då den hyrdes ut som pri
vatbostad. Även pastorsexpeditionen fanns i huset 
så hit har bygdens folk kommit i samband med livs
händelser som födsel, giftermål och dödsfall. 

När sista prästen flyttat ut började huset använ
das som församlingshem med bland annat vävstuga 
och barnverksamhet. Vid en renovering 1990 bygg
des pigkammaren om till kapprum och toalett och 
lokalerna anpassades bättre till kyrkkaffe, festlighe
ter och syföreningsträffar. 2012 såldes kyrkan präst
gården och den omvandlades till privatbostad.

Fanny visar ett fotografi från byggtiden på 
1920talet som hänger i hallen.

– Vi hoppas få veta mer om sådant som hänt här 
under åren, det måste finnas många berättelser. 

– Jag älskar att bo i ett gammalt hus där det pas

VEM BOR  
HÄR?
Här bor: Fanny Karlsson 
27 år, och Daniel Körkkö 
31 år med döttrarna 
Wiola 4 år och Edith 1 år. 
Samt tre katter och ett 
gäng höns.
Yrken: Fanny är tand
sköterska och Daniel 
maskinoperatör.
Huset: En före detta 
prästgård med 180 
kvm boyta och 130 
kvm biyta byggd 1925 
i Spannarboda utanför 
Lindesberg.

’’IBLAND KAN DANIEL 
VARA TVEKSAM TILL 

MINA IDÉER’’

Spannarboda prästgård 
ligger intill den lilla 
kyrkan med utsikt över 
kohagar och nära till 
skogen.

Fanny Karlsson och Daniel Körkkö med döttrarna Edith och 
Wiola stortrivs med att bo på landet, de fann precis vad de 

sökte i den gamla prästgården.

Bästa platsen för en 
diskmaskin blev ett hörn. 
Hyllan på väggen ovan
för har suttit i ett kafé i 
Riddarhyttan där Fanny 
växte upp.

Mellan köket och matsalen står dubbeldör
rarna alltid öppna. Gamla spröjsade fönster i 
väggen ökar på känslan av rymd. Stolar, bord 
och kökssoffa är köpta begagnade från olika 
håll. Fanny Karlsson älskar gamla saker, så 
nästan allt hon har är återbrukat, eller nygjort 
i gammal stil så som termosen från Søstrene 
Grene.

Rummen i huset är 
stora och bjuder på 
gott om plats för 
vackra gamla skåp. 
Här har Wiola fång
at in Diesel, en av 
familjens tre katter.
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Köket är rymligt och köksön, 
som är en samlingsplats, är 
extra stor och rymmer lådor 
åt båda håll samt spis. Köks
inredningen är från Ikea.

Vad är ditt bästa köp? 
– Hängvaggan, när Edith vuxit ur den ska 
den användas till filtar.
Och sämsta köp?
– Med inredningsköp har jag hittills alltid 
blivit nöjd, men aldrig när jag köper en 
jacka.
Guilty pleasure?

– Jag är svag för gamla flaskor och 
böcker, eller flaskor överlag. Det finns i 
nästa varje rum, jag kan inte få nog. 
Vad kommer aldrig in i ditt hem?
– Belysning med kallt sken, det blir 
alldeles för stelt. 
Hur får du härligt hemma?
– Med massor av tända ljus och filtar.

Fanny:  
”JAG ÄR SVAG FÖR GAMLA 
FLASKOR OCH BÖCKER”
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sar att ha gamla saker och möbler, säger Fanny och 
berättar hur i stort sett allt i hemmet har haft ett 
tidigare liv. 

MYCKET KOMMER FRÅN mormor och farmor, annat 
från auktioner, loppisar, secondhandbutiker eller 
andrahandsmarknaden på internet.

– Jag drar mig för att köpa nya grejer, säger hon.
Oftast går det bra och hon blir nöjd.
– Men när jag hittade den här stora kistan på nät

auktion blev det lite krångligt. Det var sommar så 
vi åkte dit med vår Mustang för att hämta den, men 
gick den ju inte alls in i bilen, skrattar Fanny.

ALLA RUM, BÅDE PÅ nedervåningen och en trap
pa upp, hålls samman av att brädgolven målats i en 
grå ton och panelbröstningen i vitt. De stora ytorna 
behöver mer färg tycker Fanny så paret har tapet
serat vissa målade väggar, och fler blir det.

När det ska fixas i hemmet skriver Fanny listor 
och planerar medan Daniel mer vill köra igång och 
gå på känsla. De konstaterar att det krävs att tänka 
igenom vad som behövs eftersom det är några mil 
till närmaste affär.

’’VI HOPPAS FÅ VETA MER 
OM SÅDANT SOM HÄNT 

HÄR UNDER ÅREN’’

Daniel och Fanny blev direkt 
förälskade i rymden och trä
golven i före detta prästgår
den i Spannarboda. De visste 
direkt att här ville de bo.

Det är något särskilt med 
Fanny och flaskor. I snart 
sagt varje rum finns 
gamla flaskor, en del av 
dem med ljus i. Här en 
samling i en gammal 
bryggerilåda.

Det charmiga vitrinskåpet i furu med sneda 
gavlar var utlagt med rubriken Bortskänkes. 
Med vit färg och gamla vackra föremål fick det 
ett nytt liv. Klänningen från gymnasiebalen ger 
en färgklick mot den vita väggen.

Som ett smycke i vardags
rummet står kakelugnen. Den 
används dagligen under vintern 
både för värmens och känslans 
skull.
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 hallarna på de två våningarna finns väggfasta 
bänkar som berättar om alla människor som 
under första hälften av 1900talet satt här och 
väntade på att besöka prästen. Kanske för att 
skriva in en nyfödd, beställa begravning eller få 
ett själavårdande samtal.

’’DET KÄNNS SOM JAG HAR HITTAT HEM, 
 JAG VILL BLI GAMMAL HÄR’’

– Vi lär oss av misstagen, säger Fanny.
Hon är uppväxt med renoveringar omkring sig, 

och Daniel tycker det är roligt att lära sig. Till stöd 
och hjälp har han sin svärfar som är både händig 
och erfaren.

– Jag gillar källaren, för den var ogjord, det är så 
jag ville ha det så man kan börja om som man vill, 
säger Daniel.

HANS KÄLLARPLANER omfattar såväl en bar som 
en relax och där ska den vedeldade bakugnen få 

komma till använd
ning. 

– Men det ligger 
långt fram, tilläg
ger han.

Att han fick ett par 
mil längre till jobbet 

tycker han inte spelar någon roll. Känslan av trivsel 
betyder mer.

– I början var det overkligt, är det här verkligen 
vårat, tänkte jag då när jag kom hem.

PARET KARLSSON/KÖRKKÖ stortrivs i prästgården 
med sina flickor, katter och höns, och så utsikten 
över kohagar och ängar.

– Här finns gott om utrymme för barnen att leka 
på, och för släkt och vänner, och tänk bara att vi 
kunde ställa en stor julgran mitt i salen, säger  
Fanny nöjt.

– Det känns som jag har hittat hem, jag vill bli 
gammal här.

”I BÖRJAN VAR DET 
OVERKLIGT, ÄR DET HÄR 

VERKLIGEN VÅRAT”

 Här kan barnen pyssla och samtidigt ha koll på 
vad som händer i köket. Skolbänken och dock

vagnen är kvar sedan Fanny var liten.

Kranarna från Camargue ger 
badrummet en lyxig känsla

Edith sover gärna i den häng
ande naturvaggan som Fanny 
hittade på begagnatmarknaden. 
När hon vuxit ur den ska den 
användas till filtar och annat.
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Till sovrummets valde Fanny mjuka  
och vilsamma färger. Tapet ur serien 

Decorama Easy up från Boråstapeter. 
Sänggaveln har Fanny gjort själv.


