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HEMMA HOS

Nedre hall:
Fåtöljer, 

ROOM. Bord, 
från Kristinas 
farfar. Matta, 

kuddar och 
plädar, alla 
Lexington. 

Att bygga bolag 
och renovera 
hus är inte helt 
enkelt att göra 
samtidigt.

ETT HEM ÄR i bästa fall en del av familjen, det växer 
upp och mognar i takt med de övriga medlemmar-
na. Ornäsvillan i Bromma i västra Stockholm är ett 
fint exempel på det. Huset har tillsammans med fa-
miljen Lindhe gjort en spännande livsresa genom 
tid och rum, från ett skrämmande kråkslott till en 
imponerande inredningsjuvel. 

– Vi flyttade in här 1994. Min första känsla var:   ”Så 
här kommer jag inte att bo länge! Men att bygga bo-
lag och renovera hus är inte helt enkelt att göra 
samtidigt, ler Kristina Lindhe, vd på Lexington. 

Nu har det gått över tjugo år och barnen som ur-
sprungligen var anledningen till att makarna köpte 
villan är nu utflugna. 

– Huset var så hemskt att redan första veckan vi 
bodde här ringde det på dörren. SVT sökte något 
riktigt ruggigt ställe för ett mord i en deckare. Så jag 
har haft en ”död” kvinna uppe på vinden, skrattar 
Kristina Lindhe. 

Nu är inte huset mest känt som en ruggig ”movie 

location”. Visst, huset har möjligen vissa arkitekto-
niska likheter med den berömda villan i Alfred 
Hitchcocks rysare Psycho, men det är en helt annan 
bit av USA än filmens Arizona som andas i famil-
jens Lindhes hus. Här glänser en vacker bit av New 
England. Inte helt förvånande. Kristina är vd på och 
grundare av Lexington. 

IDAG RESER SIG villan stolt och spanar uppe på höj-
den mot horisonten, troligen långt västerut, mot 
USA:s östkust. Interiört vilar här en klädsam läng-
tan till New England, huset är ju rikt inrett med just 
Lexington. 1997 grundade Kristina företaget till-
sammans med några vänner och maken Tommy. 
Även huset har bidragit till företaget, precis som sig 
bör av en kär familjemedlem. 

– I början hade vi lager i källaren, minns Kristina. 
Idag finns Lexington på drygt 20 marknader, från 

Kina i öst till – ”no  surprice” – USA i väst. Kristina 
åker varannan månad till Amerika. Brooklyn och 

"

Gästrum. Headboard Lexington. Bäddlinne, 
överkast, kuddar, pläd och matta – Lexington. 

”Foton, farfar 
Leonard John-
son som var 
med och star-
tade NK Verk-
städer, Nykö-
ping. Broderad 
tavla, USA. 


