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MUNKEDAL: Den gamla 
båtverkstaden på Haga-
lund vid Gullmarsfjor-
den har blivit butik och 
i undantagsstugan ser-
veras kafe och lusse-
katter.
Här förverkligar famil-
jen Mjörnstedt sin dröm 
om en handelsträdgård 
med kafé.

På trädgårdsbacken möter 
en flammande brasa och 
tända marschaller. Utsikten 
över Gullmarn är så bedö-
vande vacker att man glöm-
mer bort snålblåsten som 
sniker runt ekar och hus-
knutar. 

Gammal båtverkstad
Bakom de blå dörrarna till 
Karl Olofssons gamla båt-
verkstad finns numera en 
butik där Helen Mjörnstedt 
och dottern Frida Oleander 
står och slår in julklappar 
till kunderna.

Det är snart två år sedan 
som Helen och Lasse 
Mjörnstedt köpte den lilla 

gården Hagalund med bo-
ningshus, magasin, båtverk-
stad, undantagsstuga och 
fyra hektar mark. Till var-
dags bor de i Göteborg där 
de arbetar som lärare och 
läkare. Helen har sina rötter 
i Tossene och Lasse har växt 
upp i Uddevalla.

”Ultimata stället”
Framför allt Helen har alltid 
drömt om att driva en han-
delsträdgård.

– Och så hittar jag det ul-
timata stället av en slump! 
Här fanns både hus och 
mark och det ligger i en 
otroligt vacker trakt, säger 
Helen Mjörnstedt.

Efter köpet satte de igång 
att renovera och hela famil-

jen blev engagerad i allt från 
att snickra och tapetsera till 
att binda enekransar till bu-
tiken och baka lussekatter 
till kaféet.

Mormorsmor
Äldst är mormorsmor Lili-
an Johansson, 90, som står i 
köket eller passar de tre 
barnbarnsbarnen åt dotter-
dottern Frida Oleander. 

Barnen Julia och Filip 
Mjörnstedt är också med i 
jobbet liksom svärsöner 
och svärdotter.

– I höstas hade vi en ar-
betshelg där vi bjöd in släk-
tingar och vänner. Vi hade 
förberett och skafat hem 
material. Några röjde i sko-
gen och några tapetserade 
och sen åt vi tillsammans 
vid långbordet som vi du-

kade upp i butiken, berättar 
Helen Mjörnstedt.

Butiken stod klar redan 
förra året. Det blev premiär 
för Hagalunds julmarknad 
och de höll också öppet i 
påsk. I år har de renoverat 
undantagsstugan i gammal 
stil och byggt om den till ett 
litet kafé.

Gammalt och nytt
Helen och Frida köper in 
produkter som de själva 
tycker om till butiken, både 
gammalt och nytt. De plan-
terar julgrupper och binder 
julkransar och till påsk blir 
det krokus, pärlhyacinter 
och penséer. I kaféet finns 
förstås kafe och fikabröd 
men också en jultallrik i två 

våningar med lax och skin-
ka och till och med små 
skålar med safranspann-
kaka, gjord av gotländske 
svärsonen Emanuel Karl-
sten.

Än så länge har det bara 
blivit julmarknad och påsk-
marknad, men så småning-
om ska verksamheten utö-
kas.

– Om jag får drömma fritt 
blir det en handelsträdgård 
som också fungerar som 
visningsträdgård, kanske 
höns och får i hagen, visaft-
nar och föreläsningar i la-
dan, och en butik med fina 
saker, helst närproducerade 
och en blandning av gam-
malt och nytt, säger Helen 
Mjörnstedt.

Hagalund har blivit butik och kafé
Hela familjen är engagerad i Hagalund trädgård. Dottern Frida Oleander hjälper mamma Helen Mjörnstedt med allt från att köpa in saker 
som de själva gillar till att binda julkransar. 
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–  Butiken var tidigare båtverkstad och vi har sparat saker som 
tillhört båtbyggaren Karl Olofsson. Här står hans rubankar, gamla 
träskor och på en av brädorna har han antecknat några mått med 
blyerts, berättar Frida Oleander och Helen Mjörnstedt.

Luddiga och hjärtevärmande 
julprydnader finns i sortimentet.
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” I höstas 
hade vi en ar-
betshelg där vi 
bjöd in släktingar 
och vänner.”

Helen Mjörnstedt


