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Ingemar Sandehult och Marie Kolbengtsson utanför sitt hem i Enånger. De har jobbat mycket med huset och renoverat både ut- och invändigt.
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Ett av rummen är klart, och det ska bli ytterligare två stycken. De
har försökt hitta inredningsdetaljer som passar till huset. Gamla
sänglampor är svåra att hitta, konstaterar Marie Kolbengtsson.
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Tittar man ut genom
fönstret ser man Enångers gamla kyrka, ett populärt turistmål.
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Både Marie och Ingemar är väldigt intresserade av husets historia och vill
gärna veta mer.

historia
ENÅNGER

Mejeri, postkontor, militärt förråd och tjuvgömma - om väggarna kunde tala i huset i Enånger
skulle de säkert kunna
berätta en hel del. De
senaste åren har byggnaden rustats och den
nya ägaren har startat
en bed and breakfastverksamhet.
Ingemar Sandehult och
sambon Marie Kolbengtsson visar runt i huset vid ån,
medEnångers gamla kyrka
på andra sidan vägen. Ett
dubbelrum är redan klart,
och badrum och toalett. Totalt ska det' bli tre gästrum;
och själva bor·d e på övervåningen.
Huset är från förra sekelskiftet, därför försöker
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de renovera det så genuint
som möjligt.
-Vi använder linoljefårg
och forsöker renovera med
gamla tapeter, berättar Marie Kolbengtsson.
De har också letat efter
gamla möbler och inredningsdetaljer, och har till
exempel hyvlat upp lister
med originallister som forebild.
På väggen i det fårdiga
rummet syns gamla foton
och de vill gärna få tag på
fler bilder eller annat som
kan berätta om husets historia
-Vi är jättenyfikna, säger
Ingemar Sandehult.
Huset var från början ett
mejeri, senare har det blivit postkontor, mobilise-

ringsforråd och antikaffår. set upptäckte han att det nära Enångers gamla kyrka
inte fanns riktiga fönster dit många turister kommer
Bland annat.
Ingemar Sandehult köp- i sovrummet, det sakna- och dessutom startar stråte huset for sju år sedan. des fungerande värmesys- sjöleden där. Det är även
Då var det antikloppis i lo- tem och toalett i huset. Så nära till andra aktiviteter,
kalerna. Ingemar och hans det har hänt en hel del un- menar Ingemar Sandehult.
- Häromdagen läste jag
dåvarande sambo var på der åren. På frågan om hur
husbilssemester och hade mycket tid de har lagt ner om kanotleden i Strömsler de.
bruk, det finns Mulle Meck
kommit dit av en slump.
Av någonanledninghade
- Det går inte att mäta. i Hudiksvall, det kanske
de blivit osams och han var Det är en livsstil, säger finns fiskare man kan sampå måttligt bra humör, be- Ingemar.
arbeta med - det finns hur
rättar han. Huset var till
mycket som helst att göra.
salu och han frågade vad Marie Kolbengtsson har en
det skulle kosta. Dagen ef- bakgrund inom hotellbran- Än så länge ser de det hela
ter var stockholmaren schen och tanken att star- som en hobbyverksamIngemar ägare till ett hus i ta bed and breakfast har i het. Marie har kvar jobbet
Hälsingland.
princip funnits med från i Stockholm och pendlar,
- Det var egentligen bara början. Än så länge har gäs- och Ingemar är egen foreett skal, en rivningskåk. Allt terna mest varit bekanta tagare och kan jobba hemihärnere var ett rum. Men eller släkt till folk som bör från.
det fanns potential, ler han. ·i · Enånger, men till som_..... >-< Samtalet glider in på huDet fanns också väldigt maren hoppas de också på sets historia igen. För så
mycket att göra. Första fler spontangäster. Läget är var det ju också saken med
gången han sov över i hu- bra, är de överens om, det är tjuvgömman. Mannen som
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hade haft antikaffåren fick
lagra saker på undervåningen ett tag. Efter ett par
år behövde han inte längre utrymmet, men sa att
han kände någon som var
intresserad av att hyra in
sig. Ingemar träffade mannen, en spanjor, och de kom
överens. Men en dag när
han var i Stockholm ringde
polisen och meddelade att
de gjort en husrannsakan i
huset i Enånger och hittat
en mängd stöldgods på undervåningen. Detvisade sig
att spanjoren var kyrktjuven Jose Arteaga, som
bland annat gjort inbrott i
Enångers gamla kyrka.
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