hem skärgårdsoas ivinjett
östergötland
vinjett

”vi vaknar gärna
här på lördagen”
Bilfritt, prylfritt, bekymmersfritt. Håkan och Karina Lindblad lät bygga
ut fiskestugan till en samlingsplats för hela släkten. Ett hus som suddar
ut gränsen mellan ute och inne, omgivet av oändlig östgötsk skärgård.
av Annelie Sylvan foto Ken Pils

Här bor
Karina, 57, och Håkan Lindblad,
56, samt fyra mopsar. Paret har
fyra utflugna barn. Karina och
Håkan äger och driver livsmedelskedjan Östenssons. Håkan är
vd och Karina personalchef.
Om hemmet
Arkitektritat sommarställe på
en ö i östgötska skärgården.
Byggår: Ursprunget är en fiskestuga med okänt byggår.
Boyta: Från början 60 kvm, nu
120 kvm genom tillbyggnader.
Antal rum: 8 (inklusive uthus).
Inflyttningsår: 2006.

Huvudbyggnaden
och annexet med
gästrum och bastu
bildar en sammanhållen enhet.
Fasaderna har fått
sin gråbruna nyans
genom behandling
med järnvitriol.
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hem sKärgårdsoas i östErgötLand

hem vinjEtt
TILL HÖGER: ”Dörren till höger
om diskbänken fanns inte med på
arkitektens ritning, men eftersom
vi har vår förrådsbod ditåt var
den nödvändig. Det är den vi
använder mest”, säger Karina.
Fårskinn från Håkans syster som
har fåruppfödning i Järnemåla,
nära Valdemarsvik.

Livet hos Karina
och Håkan

trappräcket
är kn ute t av
segelrep.

Karina, vad gör ni en fredagskväll?
– Ofta sitter vi i bilen på väg till skärgårdshuset efter en intensiv arbetsvecka. Det kan bli sent, men vi tycker
att det är skönt att vakna här på
lördagen. Vi lagar mat tillsammans
och myser i tv-soffan, om vi inte är
bortbjudna eller har gäster.
Vad finns på era nattduksbord?
– Varsin Ipad och travar med böcker,
och för min del inrednings- och
modemagasin.
Vad är ni mest nöjda med?
– Vårt öppna kök mitt i huset! Här
är det lätt att vara många, både i
matlagningen och runt bordet. Det
är lika många steg till bords oavsett
om vi sitter ute eller inne, tack vare
de funktionella trädäcken med flera
uteplatser. Här suddas gränsen
mellan ute och inne ut på ett bra sätt.

NEDAN: I det här sommarhuset
trivs flera generationer.

V
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del i sceneriet av berg, skog och vatten.
Det har snart gått tio år sedan Håkan och
Karina fick möjlighet att köpa stället. Då såg
allt helt annorlunda ut. På berget stod ett
litet fritidshus på ett par rum och kök, reno
verat på 1990talet i konventionell villastil.
– Inget ont i det, men vi ville ha ett hus
som kommunicerade med miljön runt
omkring, säger Håkan.
– Och framförallt behövde vi ett större
hus. Det här är en oas även för våra barn
med familjer som ofta kommer och hälsar
på. Och vi älskar att ha kalas och gäster,
säger Karina.
Paret bestämde sig ganska omgående för
att vända sig till en arkitektbyrå för att få ett
helhetsgrepp.
– Tanken var inte så långt borta eftersom
vi har arbetat med arkitekter som vi fått
förtroende för när vi har byggt nya butiker,
säger Håkan som tillsammans med sin fru
driver livsmedelskedjan Östenssons.
– Vi kände att vi inte skulle få till det, till
hundra procent, på egen hand. Att anlita en
arkitekt gav oss lösningar som vi aldrig hade

▲

Trappräcket knutet av segelrep är husets utropstecken.
En lösning som kom till när
det beställda räcket av smide
aldrig dök upp. Den bastanta
matgruppen av ek är inköpt på
Room, förutom en av bänkarna
som tillverkats av en lokal
snickare. Handsmidd ljuskrona
från Svenska presenter och
spotlights Kvist ritade av
Jonas Bohlin.

ardagsvänligt. Enkelt och
genomtänkt. En plats för vila
och samvaro, med rum som tål
barn och lek. Så tänkte Håkan och
Karina Lindblad när de skapade sitt fritidspa
radis i den östgötska skärgården.
– Vi ville ha så få prylar som möjligt och
ifrågasatte varenda liten osthyvel först. Men
jag har smugglat med både det ena och det
andra, medger Karina.
– Här finns ingenting som bara står och
fyller en tom yta. Vi byter ut det vi inte
gillar. Rummen är precis som livet, ständigt
i förändring.
Håkan kommer gående över klipphäll
arna med blåbär plockade längs stigen
mellan grusvägen och huset. Närmare än ett
par hundra meter kommer man inte huset
ute på berghällen, med bil.
– Vi kånkar och bär och kör grejer på en
kärra sista biten. Det är så skönt att slippa
ha bilar vid huset. Där råder naturens frid,
säger Håkan.
Husen på de rundslipade hällarna ropar
inte ut sin existens, utan de tar plats som en

Håkan och Karina är båda lika roade av den
kreativa inredningsprocessen. Sittgrupp
från danska Cane-line.
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praktiska
smågardin er som
enkelt hakas upp
som sol skydd.

Så skapar du en
skärgårdsinredning

Karina, hur har ni fått fram känslan
av skärgård och natur inomhus?
– Bland annat genom brädpanelen,
som delvis har råsponten vänd utåt
rummet. Det ger en ruff känsla av
enkel sjöbod. Vitt i alla rum och
mörkbetsat ekgolv i hela huset ger
ett lugn och lyfter fram vyerna från
naturens sceneri utanför de stora
glasdörrarna.

Gäststugans sovrum
har utsikt mot havet
genom glasdörrarna.

Ett av gästrummen i annexet.
Här syns tydligt
hur man vänt
panelens brädor
med råsponten
utåt rummet från
mitten av väggen
och uppåt. Hatthylla från Lindholms interiör.

Vad har styrt ert färgval?
– Färgmässigt har Josef Frank-tyget
i den omklädda Fogiasoffan fått
bestämma accentfärgerna. Klargult,
rött, blått, ceriserosa och grönt går
igen i bruksföremål och detaljer.
Hur har ni valt möbler?
– Vi har blandat gamla minnen med
nya bekantskaper. Funktion är det
viktigaste. Tåligt och rustikt.

Följsamma gardiner av yllemuslin böljar i vinden. Möbler
från Håkans föräldrahem, bland annat en Carl Malmstenfåtölj. Soffan från Fogia är omklädd i ett Josef Frank-tyg.
Soffbord från Room. Mattan, inköpt i en möbelbutik i
Västervik, är en gammal som färgats in. Plädar från Åhléns.

Lampan Moo från Northern lighting, i form av ett
älghuvud, välkomnar ner i det tillbyggda vardagsrummet som ligger ett par trappsteg lägre
än det övriga huset. Nivåskillnaden överraskar
och skapar en spännande vinkel.
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kommit på själva. Exempelvis placeringen
av gästhuset och utbyggnaden. Nu ser man
vatten från alla håll och vi har uteplatser
i flera väderstreck, säger Karina.
Under hösten/vintern 2005–2006 anlita
des två snickare som bosatte sig ute på skä
ret och jobbade fokuserat från start till mål.
– De tyckte att det var ett inspirerande
uppdrag, där de fick chansen att bygga hus
med lösvirke från grunden, säger Håkan.
Till midsommar 2006 stod huset klart,
dubbelt så stort. Här finns nu hela 12 fasta
sängplatser. Den ursprungliga lilla fiskestu
gan är i dag kök och matrum. Genom till
byggnader har ytan utökats från 60 till totalt
120 kvadratmeter. Sovrumsloft och dubbel
takhöjd i köket skapade en helt ny känsla.
Det påbyggda vardagsrummet lades i lägre
nivå än köket och skjuter ut och möter den
fristående gäststugan, så att det bildas ute
rum mellan huskropparna.
Huvudtemat i fritidsboendet är funktion
och rustik enkelhet.
– Vi är en stor familj. Alla ska få plats runt
matbordet. Vi har valt lättskötta material.

Ingen behöver oroa sig för om barnen spil
ler något. Matbordet är ett rejält ekbord
som står stadigt och inte vippar om barnen
sitter på det. Men vi har inte gett avkall på
det estetiska. Jag vill ha det vackert omkring
mig, säger Karina.
Ett lugn präglar valet av färger och mate
rial. Trä, smide och fårskinn i samklang med
naturens nyanser. Ytterväggarnas fasadträ
återkommer i innerväggarna. Stående panel
utomhus, liggande inomhus. En spännande
detalj är att plankorna vänts med den ruffiga
råsidan ut mot rummet från halva väggen
upp till tak, medan nedre halvan är slät.
– Träväggarna är vitmålade i alla rum.
Det känns vilsamt, säger Karina.
Den karga skönheten förstärks av att
rummen saknar såväl golv- som taklister.
Praktiskt också, med tanke på städning.
Bruksföremål, möbler och textilier har klara
färger.
– Det är färgerna i soffans Josef Franktyg som jag har tagit fasta på. På så sätt
hänger färgsättningen ihop i hela huset,
säger Karina. ●

VARDAGSrum

MATPLATS

KÖK

”Det här är en oas
även för våra barn med
familjer som ofta kommer
och hälsar på. ”

SOVrum
BAD
ENTRÉ

ALLT I HEMMET 37

2014-06-10 10:24

