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I Fryksta har Monica och Leif Carlson hittat det goda livet, en tillvaro av jobb, musik och många spännande
möten.
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Två förråd har fått nytt liv vid Fryksta B&B Sköna rum. Det ena är en
musikscen för andra året och det andra en helt nyöppnad antikhandel.
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Det finns inte en utan tre historier att berätta om paret Carlson, de nya ägarna till
Sköna hem i Fryksta som är ett Bed and Breakfast och vandrarhem vid Fryken i Kil.
Den ena är den om själva huset som är den äldsta bevarade stationsbyggnaden i
Sverige från 1851 då järnvägen drogs fram till Fryken 1849. Det är K-märkt som
byggnadsminne så ingenting kan göras utan länsstyrelsens godkännande.
– Då blev det pensionat här i stationshuset och så var det fram till 1960-talet. Huset
innehöll en tid olika verksamheter och förföll mer och mer. Fram till 1979 då IVL,
Institutet för vatten och luftforskning, knackade på dörren och ville ha sitt statliga
forskningscenter här, säger Leif Carlson.
När stambanorna byggdes 1870 flyttades stationen och Kils centrum byggdes kring
den. Ångbåtarna Gösta Berling, Selma Lagerlöf, Anders Fryxell och Fryksdalen
trafikerade från 1900 Fryken med stopp vid pensionatet i Fryksta.
När forskningsinstitutet flyttade in rotrenoverades huset och de byggde till ett annex
som laboratorium och verkstad och forskningsstationen med bassänger för olika
prover. Den privata Miljöforskargruppen tog över verksamheten och forskningen blev
startskottet för kalkningen av våra sjöar.
– Ångpanneföreningen köpte huset av dem och drev det fram till 2005. Från 2006 har
det drivits som B&B och vandrarhem och vi tog över det för tre år sedan, fortsätter
han.
Paret Carlson, Monica och Leif från Karlstad, kom från helt andra verksamheter. Han
dagpendlade till Stockholm och jobbade på IT-avdelningen för 1177 och hon som
avdelningschef på Västerstrands vårdcentral.

Sköna rum blev mer än ett Bed and Breakfast. Där kan man nu få en afternoon tea eller en musikkväll.
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– Monica höll på med teater och jag med musik i ett hårdrocksband och när barnen
flyttat ut ville vi göra något tillsammans på fritiden. En kollega till Monica tipsade om
en kör i Kil vilket hon inte trodde jag skulle nappa på. Men vi började och kören sjöng
här i Fryksta på Valborg. Innan dess var Fryksta en vit fläck på kartan för oss.
Ett halvår senare kom ett mäklarblad i lådan och Sköna rum var på första sidan. Då
tog de ett livsförändrande beslut.
– På visningen gick vi igång och 1 juni 2016 tog vi över befintligt verksamhet från en
dag till en annan. Vi slängde in alla våra grejer i ett förråd och bodde till en början i de
rum som var lediga när vi gjorde i ordning en trea till oss. Vi hade 96 procents
beläggning första sommaren.
Sedan satte de sig ner och pustade ut och fundera på hur de skulle kunna utöka
verksamheten under resten av säsongen. Det började med konferenser av olika slag.
– Vilket var en utmaning eftersom det krävdes ny ventilation och vi fick inte göra hål i
den K-märkta fasaden. Men det löste sig till slut tack vare duktiga hantverkare.
Målet var att en av dem skulle kunna jobba där på heltid efter två år.

– Det gick två år och tre månader, så nästan! Nu är Monica här på heltid och jag
jobbar 80 procent i Kil. Vi är som mjölkbönder nu och kan inte lämna det här så då får
vi hitta på roligheter på hemmaplan.
En av dem är att ta dit musik.

I Forskningsstationen är det nu musikkvällar och möjlighet att hyra för fest och bröllop.
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– Jag är en meckelpelle som gillar att greja och jag gick verkligen igång på den
övergivna och igenväxta forskningsstationen nere vid vattnet. Efter att ha röjt bort
träd från gården och mossa från taket har vi byggt om den till en scen med loge och
servering. Och det är tack vare att vi fått så mycket hjälp från våra nya vänner i kören.
De är helt otroliga.
Där hade de förra året sex spelningar varav två öppen scen.
– Vi ville skapa lite samma känsla som på Café August i Karlstad. Intimt, mysigt och
med go stämning. Vi har också haft egna fester där inne och hyrt ut till kalas och
bröllop.

I sommar har de nio musikkvällar bokade, med start ikväll torsdag med irländsk
folkmusik av Bert Deivert och Christy O'Leary och avslutas i mitten av augusti med
Comboios kubanska rytmer.
Så fick ett av förråden nytt liv. Det andra är en del av annexet där vandrarhemmet
finns. Där har William Olsson, uppvuxen på en gård utanför Kil, öppnat sin
antikhandel.

William Olsson öppnade sin antikhandel den 6 juni i år.
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– Jag har samlat på mig väldigt mycket eftersom jag älskat det här sedan jag var liten.
Nu är jag 23 och är alltid yngst bland gubbarna på auktionerna för att köpa in nytt. Jag
kan plocka fram nyheter varje dag. Och det blir lite extra biltema här på onsdagar när
motorträffen är vid caféet, säger han.
– Många säger att vi gjort det de själva drömmer om att göra. Men vi har inte tänkt så
eftersom det varit så mycket jobb i början. Men nu njuter vi, säger Leif Carlson som
redan har nya planer på gång.
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