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De startade ett nytt liv på Öland
De båda jubilarerna Alexander
och Julia Kemna i Bredsättra
fyller 50 år, han den 30 september och hon den 2 oktober.
Tillsammans driver de Ölands
Karameller Café & Karamellkokeri och Glas(s)huset Bredsättra.
Bredsättra. Julia och
Alexander ger ett intryck
av harmoni, som att de lever i en lugn tillvaro. Det är
lågsäsong och efter Ölands
Skördefest blir det riktigt
lugnt. Däremot är det ett
högt tempo från midsommar till slutet av augusti.
Då produceras karameller
varje dag.
100-åriga valsar ingår i
Alexanders självkonstruerade karamellmaskin som
används i tillverkningen.
– Det är ett ganska tufft
handarbete, mellan tre
och ett halvt och sju kilo
seg deg som ska dras. Man
slipper träning i gymmet,
säger Alexander.
Julia och Alexander växte upp i Berlin. Genom en
farbror som bodde i Mörbylånga kom Alexander i
tidig ålder till Öland. Där
döptes han i Mörbylånga
kyrka och många somrar
tillbringades på sommarstället i Sörby Tall.

Alexander läste juridik på

Universitet Bayreuth och
blev utexaminerad 1992.
Med vidare studier tog han
advokatexamen lagom till
30-årsdagen. I början arbetade han på faderns advokatbyrå med ett eget
kontor utanför Berlin.
Några år senare startade
Alexander en egen firma
och hade samarbete med
några andra advokater.
Han var specialiserad på
byggrätt och de övriga
inom andra områden så de
kompletterade varandra.

Julia studerade musik och

teaterkonst på högskolan i
Wien, Max-Reinhardt-Seminar, en gammal välrenommerad skola.
– Det kändes som högsta
lottvinsten att få studera
där, säger Julia.
Efter fyra år var hon färdigutbildad.
Hon gick in för sitt arbete som skådespelare, var
med i Nationalteatern och
kom att arbeta på stora teaterscener både i Berlin
och andra städer.

När det blev en återträff
med före detta elever på

”– Det är ett ganska
tufft handarbete, mellan tre och ett halvt och
sju kilo seg deg som ska
dras.”
ALEXANDER KEMNA

skolan i Berlin där både
Alexander och Julia hade
studerat fann de varandra.
1999 vigdes de i samma
skola på Julias 33-årsdag.
I tio år har Julia arbetat
inom teater på professionell nivå och slutade när
hon fick barn.
– I Tyskland går det inte
att jobba kreativt på teater
och sedan ta hand om barnen. Man är gift med teatern. I mitt yrke kan man
inte jobba deltid.
Julia tog hand om hemmet och barnen Charlotte,
Frederike samt tvillingarna Jakob och Kilian.
Alexanders arbete som
advokat inkräktade mer
och mer på fritiden. 2007
gick det så långt att han
inte fick en ordentlig semester. Året därpå var han
och Julia överens om att
flytta till Öland. De ville ha
mera tid till barnen och
flytta medan de var små.

Öland var kända trakter

för dem. På internet följde
de utbudet av fastigheter
och åkte och tittade på
hus. Bredsättra skola lades
ner och kom ut till försäljning. Julia hade som hobby att göra klubbor och något liknande fanns inte på
Öland, affärsidén var klar
och de köpte skolan med
de två byggnaderna.
Alexander avslutade advokatfirman efter 13 år.
Det stora huset i Berlin
hyrdes ut och flera flyttbilar gick till Bredsättra.
– Vi fick ett väldigt
varmt välkomnande, säger
Julia.

I närmare ett år byggde de

om och renoverade i fastigheterna. På midsommarafton 2010 var det

Alexander och Julia Kemna fyller 50 år. För några år sedan etablerade de sig i Bredsättra där de driver Ölands Karameller Café &
Karamellkokeri samt Glas(s)huset Bredsättra.
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bara byggstädningen kvar.
– Från byn var de och
hjälpte till. Vi fick mycket
positiv respons.
På söndagen var allt
klart och caféet öppnade.
Några månader senare
startade karamellkokeriet.
I caféet finns ett gammalt bokskåp med Julias
samling av dockor och andra gamla leksaker som är
uppradade på hyllorna.
Möblerna är av äldre modell med påmålade border
på borden.

Musik är en del av Julias
liv. Hon har tidigare spelat
trummor i flera rockband
och sjungit i dansband.
Numera går hon på kultur-

skolan för att lära sig spela
piano. Ett annat stort intresse är voltige, gymnastiska övningar som utförs
på en häst. Redan som
femåring började hon med
denna sport. I 18-årsåldern blev det uppehåll och
har sedan fortsatt till och
från.
Hemma i Bredsättra
finns två ponnyer och en
voltigehäst. Tre av barnen
tränar och tävlar i voltige.
Julia är ansvarig för den
grenen i Ridsportförbundet i Smålandsdistriktet
och sedan ett par år tillbaka tränare i voltige.
– Den ligger mig varmt
om hjärtat, säger Julia.
Hon har även varit del-

aktig i att utbilda hästar
till voltige. Än idag har
hon kontakt med det tyska
voltigelaget från förr i tiden.

Alexander slår ifrån sig.

Det där med hästar får Julia sköta själv. Han gillar
att simma och tar med barnen till simhallen. Under
lågsäsongen ger han sig ut
på vandringar och utforskar kostigar och byar på
Öland, Skedstad, Nedra
Sandby, Långöre, Skedemosse med flera. Oftast tar
det en halv dag i anspråk.
– Det är fint och roligt,
förr var det vanligtvis Alperna, säger Alexander.
I Glas(s)huset finns

”Vi fick ett väldigt
varmt välkomnande”
JULIA KEMNA

verkstaden där han blästrar sten och glas.
Julia och Alexander är
överens, de trivs på Öland.
Mitt under Skördefesten
infaller deras högtidsdagar med ett öppet karamellkokeri.
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