Vanha porvaritalo
Ruotsissa on säilynyt monta linna- ja herraskartanoidylliä. Sitä vastoin on
harvanaista että vanhoja porvarikoteja on pysynyt muuttumattomina
meidän aikakauteemme saakka. Lundströmska gården Sigtunassa tekee
kuitenkin poikkeuksen. Täällä voi yhä nähdä ja kokea kuinka porvariperhe
eli ja asui vuosisadan 1900-vaihteessa.
Monitominen C A Lundström osti talon 1873. Hän oli koulutettu
puusepäksi, mutta toimi myös kauppiaana, huutokaupan pitäjänä,
kaupungin kassanhoitajana ja lainoppineena neuvonantajana Sigtuna
asukkaille. Jo samana vuonna kun talo ostettiin Lundström antoi valmistaa
pienen työpajan pihaan. Seuraavana vuonna hän laajensi asuntotalon ja
avasi ”myymälän”, nk sekatavarakaupan.
C A Lundström ja hänen vaimonsa Johanna sisustivat kotinsa ajanmukaisesti. Tyylikkäitä huonekaluja sekoitettiin vuonna 1800-luvulla muodissa
olevien huonekalujen sisustusyksityiskohtien kanssa.
C A Lundström kuoli 1904. Sekatavarakauppa suljettiin lopullisesti tavara
varasto myyttiin. Vaimo Johanna asui talossa kuolemaansa saakka 1923.
Ainoa poika Wilhelm, klassillisien kielien professori Göteborgissa, peri
äidiltään talon. Wilhelm hänen vaimonsa Ennie ja heidän
taloudenhoitajansa Signe Kjellberg viettivät lomat talossa mutta antoivat
suurimmaksi osaksi kaiken olla niin kuin vahempien aikana.
Kun Wilhelm kuoli 1940 testamentoi hän talon Signe Kjellbergille. Hän
vietti lomat talossa niin kuin ennenkin mutta ei antanut tehdä mitään
muutoksia. Hänen kuolemansa yhteydessä Sigtunan kaupunki osti Lundströmska gården tavaroineen 1958. Siitä lähtien talo on ollut museona.
Stora gatanilta tullaan kauppaan, jossa on myyty kaikkia; siirtomaantavaroita, nuuska, sikareita , kankaita, työvatteita ja tapetteja.

Kaupasta tullaan keittiöön missä talonväki eli, söi ja nukkui. Keittiön
vallittaa suuri valkaistu hella uunineen ja sen lisäksi rautahella.
Keittiötä lähimpänä on salonki. Kolmijalkaisen englantilaisen
mahonkilipas ton molemmin puolin on kaksi punaisella plyysillä
päällystettyä leposohvaa. Lipasto 1700-luvan loppupuolelta, ompelupöytä
ja tuolit täydentävät sisustuksen. Päätyseinällä riippuvat C A Lundström ja
hänen poikansa Wilhelmin valokuvat.
Rivissä salongin kanssa on sali; suuri huone jossa sisustuksen suurin osa
on huonekaluja 1800-luvan loppupuolelta. Kaappi, korkea kirjoituslipasto
ja mustat tuolit ovat kuitenkin vanhemmat.
Salista tullaan porstuaan, josta jyrkät portaat vievät yläkerran halliin.
Vasemmalla on Ennie Lundströmin makuuhuone ja hallin sisäpuolella
Wilhelm Lundströmin makuu- ja työhuone. Syvimmällä on pieni huone
jossa Wilhelm asui poikavuosinaan.
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