4 hem
• huset vid havet
• romantisk villa
• familjevänligt
• sekelskifteshem
Sommarhuset
är en riktig dröm, med
utsikt över havet och alla
moderna bekvämligheter.
Thomas och Helen har
inrett i New England-stil.

4 hem – Drömläge vid havet

”Vi älskar New
England-stilen”
Efter några år i USA flyttade Thomas och Helen
hem till svenska västkusten. Med sig hade de
kärleken till den amerikanska New Englandstilen, som genomsyrar deras nybyggda sommarhus med fantastiskt läge i norra Bohuslän.
Av Charlotte Frey Svidén Foto Carl Dahlstedt

sid 32
30-talsvillan
har Bibbi inrett med
massor av romantiska och
personliga detaljer. Hon är
en mästare på att hitta
fynd i loppisbutikerna!

sid 44
Hela familjen
är nöjda med flytten till
Stockholmsförorten – en
bonus är förstås att ha släkt
och vänner som grannar.

sid 56
I sekelskiftesvåningen
syns Mette Grønlykkes
favoritföremål, som hon
även säljer i sin egen butik.

På den välkomnande
verandan står korgstolar
från Ikea. Planterings
bordet är egentligen en
slaktarbänk. Trälådor,
zinkföremål, korgar och
krukor är ett hopplock från
olika småbutiker och
handelsträdgårdar.
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4 hem – Drömläge vid havet

hemarkiv

På trädäcket vid stranden sitter man
skönt i Adirondackinspirerade ligg
stolar, från Grandmas i Göteborg.

HÄR BOR: Thomas och Helen,
samt ibland de numera vuxna
barnen Philip och Jennifer.
FAKTA OM HUSET: Nybyggt hus
på 140 kvm från Willa Nordic,
med fasad av liggande träpanel.
Används som sommarboende.
BÄST MED VÅRT SOMMARHEM:
”Den öppna planlösningen i de
sociala rummen – kök, matplats,
vardagsrum – som gör det lätt
att umgås, samt utsikten mot
havet!”

Sommarens godaste mellan
mål: färska jordgubbar!

Uteplats

Ovan: Den vackra naturen här i norra
Bohuslän känns igen från populära
tv-serien Saltön, baserad på Viveca
Lärns böcker, liksom Camilla Läck
bergs deckare.
Till vänster: Helen och Thomas ville
kombinera svenska västkusten med
amerikanska östkusten när de bygg
de sitt sommarhus.

Bra idé

Nedan: En gammal
fruklåda har fått patina av väder och
vind, och är fin som blomlåda. Här
med en blå lobelia.

Uteplats

Det nybyggda huset har ärvt
placeringen från sommarstu
gan som fanns här tidigare.
Enda skillnaden är att det nya
huset är ännu bättre anpassat
till omgivande natur och till
utsikten.

sig att huset var i alltför dåligt skick, så beslutet blev att istället riva och bygga ett nytt
sommarställe.
– Vi älskar New England-arkitekturen
och ville hitta ett sätt att kombinera den
med den svenska västkusten. Det blev utgångspunkten för vårt nya hus. Vi ville ha
liggande panel och flera verandor, men
ändå något som passade bland klippor, öar
och hav, berättar Helen.

Till sin hjälp med bygget anlitade de husföretaget Willa Nordic. Deras moderna
sommarstuga har året runt-standard, även
om familjen brukar vänta till påskhelgen
med att inviga den för säsongen – då ska
trädgårdsmöblerna tas ut, vårblommorna
planteras och de vuxna barnen, som bor i
varsin ände av Sverige, anländer.
Sedan tillbringas hela sommaren här, huset brukar vara fullt av gäster, grillen an-

vänds flitigt och om det regnar dukas det
upp under verandataket.
– Vi tycker mycket om trädgårdsarbete
men tyvärr äter rådjuren upp det mesta här,
säger Helen och ler.
Även invändigt har Helens och Thomas
alla önskemål förverkligats.
– Vi ville ha en öppen planlösning mellan
de sociala rummen – kök, matplats och vardagsrum, för att kunna umgås och prata
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recis vid havet, omgivet av klippor, ligger Helens och Thomas nybyggda
sommarhus. Tomten i norra Bohuslän
köpte Helens föräldrar 1966. Helens
far, som var arkitekt, byggde en stuga där utsikten mot havet och öarna fick avgöra läget.
Det var den stugan som Helen och Thomas
fick ta över när de 1997 återvände till Sverige
efter att ha bott ett antal år i USA. Planen
var att renovera, men efter ett tag visade det

”Huset passar bland
klippor och öar”

4 hem – Drömläge vid havet
Köksinredningen i shakerstil är anpassad
efter Helens och Thomas idéer, och
platsbyggd av ett snickeri i Fjärås. Bänk
skivorna är av mörkbetsad ek och de vita
luckorna är handmålade. Kring gas
spisen, som kommer från Ilve, valdes 
en slitstark arbetsyta av svart skiffer.

Ovan: Att ha en
barbänk som delar
av kök och mat
plats var ett önske
mål som förverkli
gades. Barstolarna
kommer från Södra
vägens glas i
Göteborg.

Till höger: Blåmus
selskal är dekora
tiva, som här i en
skål på fönster
brädet.

forts.

”Barbänken är
perfekt att hänga vid
när det lagas mat”

s
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även om en person står i köket och en sitter
i soffan, berättar Helen.
Köksinredningen är byggd efter familjens
egna idéer, med bänkskivor i mörkbetsad
ek och handmålade vita luckor. Det nya husets planlösning är nästan identisk med den
gamla 60-talsstugans.
– Men här i köket valde vi fönster mot
havet där det var skåp i det gamla huset. Vi
ville ha det öppet och ljust, berättar Helen
och fortsätter:
– Barbänken som delar av kök och matplats är perfekt att hänga vid när det är
matlagning på gång. Den funkar även för
dem som inte lagar mat utan bara smakar
på vinet.
Inredningsintresset är numer även Helens
levebröd, genom att hon tillsammans med
en kompanjon driver Fired earth-butikerna,
specialiserade på unikt kakel, klinker och
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4 hem – Drömläge vid havet

”Vi vill kunna ta
emot släkt och
vänner på besök”

Numera är även barnrum
men för det mesta tillgäng
liga som gästrum för vänner
som vill tillbringa en helg i
skärgården. I Jennifers rum
är möblemanget äldre och
överkastet kommer från
Lexington.

Ovan: Helen och Thomas tycker för det mesta
lika när det gäller inredning, men det är Helen
som hittar på nya projekt att genomföra hela
tiden. Thomas brukar enligt Helen motvilligt
hålla med om att det faktiskt blev väldigt bra när
allt är färdigt. Stolarna kommer från Ikea och
bordet är engelskt och antikt, inköpt i Göteborg.

De flesta möblerna är köpta i
Sverige, men med tydlig inspi
ration från USA och England.
Howardsoffan kommer från
Lilla soffbutiken i Göteborg.

Till vänster: Den inramade amerikanska
flaggan köptes på en loppmarknad i Florida.
Den är gammal och samtliga stjärnor är
handbroderade.

forts.
färg, i Sverige och Danmark. Det märks även
att familjens år i USA har präglat deras inredningstankar. Som att de har valt att ha
ett badrum i direkt anslutning till det stora
sovrummet.
– Att ha ett ”master bathroom” som tillhör sovrummet är typiskt amerikanskt,
men det börjar bli vanligare i Sverige också.
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Det är väldigt bekvämt att ha sitt eget badrum så nära, säger Helen.
Hon tycker också att gästrum är viktigt.
– Vi vill kunna ta emot släkt och vänner,
både på sommaren och vintern. Det är trevligt när man är flera stycken som vill åka
hit, till exempel en helg på hösten, avslutar
Helen.				
l
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4 hem – Drömläge vid havet

Helen och Thomas
sovrum är vilsamt
och mysigt och med
en härlig takhöjd.
Säng och gavel från
Ikea, överkast från
Lexington. Lamporna
är köpta på NK för
trettio år sedan.

Stora
sovrummet
har ett eget
badrum
Till höger: Badrum
met som tillhör
förädrasovrummet
har träpanel kombi
nerat med kalk
stensgolv från Fired
earth. Underskåpet
är platsbyggt av
samma snickeri
som byggt köket.

Ovan och till vänster: Den genomgående färgskalan är
marinblått, vitt och rött – som till vänster i numera vuxne
sonen Phlips rum där överkastet är från Ralph Lauren,
och ovan i gästrummet med de robusta träsängarna. Det
är Philips och Jennifers gamla barnsängar som köptes i
en antikaffär i Göteborg.
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