
Ensligt mEn  
intE ödsligt
Tomten hittade Eva och Gustav på  
en klippbrant på nordöstra Gotland.  
Efter många renoveringar visste de  
precis vad de ville ha. Nu var det bara  
att  bygga drömstället som gällde.
Av ANNA BJELKHOLM  Foto REBECCA MARTYN 

Huset ligger 20 meter från en 
klippbrant, med utsikt över skog, 
ängar och hav. På ena sidan betar 
kossor ända fram till tomtgränsen. 

Köksö av råa träplank med utskjutande betongskiva skapar ett skönt 
barhäng och funkar fint ihop till vita kakelväggar med svarta fogar och 
liggande panel. Tolixpallar och loppisstolar draperade med fårskinn.
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et var på Gotland de träffa
des en gång, Eva och Gustav 
Kvie. Tillsammans väckte de 
liv i en rad gamla kalkstens

gårdar, folkskolor och trähus på ön. 
Tills de en dag fick nog av renoverings
slit. Nu visste de hur deras perfekta 
hem skulle se ut – drömhuset – och då 
krävdes inte bara ett nybygge. Då kräv
des också att de hittade den perfekta 
tomten.

– Det tär på själen att flytta runt och 
renovera hela tiden. Nu ville vi slå rot 

någonstans och fortsätta växa med hu
set, förklarar Gustav.

tomten hittade de på Lergravsber
get på nordöstra Gotland, tjugo meter 
från en klippkant. Huset ritades i samar
bete med byggfirman.

– Vi ville ha en industriell känsla, stora 
ytor och råa material. Samtidigt som det 
ändå skulle kännas varmt och ombonat, 
säger Eva.

Parallellt med det gotländska hus
bygget, byggde de upp en semesteran

d»Vi ville ha en industrikänsla,  stora ytor 
och råa material. Samtidigt som det 
skulle  kännas varmt och ombonat.« 

Det enorma köksbordet har Gustav själv 
gjutit av betong, och glasfiberstolarna är av 

formgivarparet Charles och Ray Eames. 
Gammal kökssoffa och gotländska fårskinn 

mildrar den ruffa industrikänslan.

Eva och Gustav njuter av stillheten, 
i kontrast till vintertillvaron i indiska Goa.

Trädäcket löper runt hela huset. Fasaden  
är stående furupanel behandlad med 
tjärvatten.

Den röda fåtöljen är en klenod från Silja 
line, köpt i en 60-talsbutik i Stockholm. 
Militärens gamla förbandslådor hittade de 
på en återvinningscentral, och den stora 
skinnpuffen är hemtagen från Indien.
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läggning i indiska Goa, och kunde inte 
vara på plats.

– Efter tre års problem med diffusa av
tal och budgetar som inte hölls, avbröt 
vi samarbetet med byggfirman och 
byggde klart huset med andra hantver
kare. Hade vi byggt hus i dag skulle vi 
ha gjort det själva från början, säger 
Gustav.

Trots problemen, och för att ändå 
förknippa huset med något positivt, 
döptes det till Happy hill. 

Sommartid driver Eva en butik i Lär

bro för möbler, kläder och indiska tyger 
– Happy hippie. Under vintern driver 
paret två resortanläggningar i Goa.

– Det är så skönt att landa på Gotland 
efter ett halvår i Indien. Vi har det bästa 
av två världar, kontrasten är total men 
helt underbar! 

Huset på 150 kvadratmeter är i 1,5 
plan och har en tydlig uppdelning mel
lan privat och socialt. Från entrén kom
mer man via en ljus hall in det stora kö
ket som tillåter middagar med barn och 

Ovan: Buddhafigur, levande ljus och radband 
skapar en sakral känsla i badrummet. 

Kommoden är byggd av gamla plankor och 
tvättstället är från Ikea. 

Ovan t h: Köket med svarta skåp och 
matchande takbrädor. Den L-formade 

köksbänken av pigmenterad betong är 
gjuten på plats. Skåpstommarna är från 

Ikea, och luckorna av svart mdf behandlad 
med hårdvaxolja för ett matt och tåligt 

ytskikt. Spisen från Smeg och övriga rostfria 
vitvaror förstärker industrikänslan. 

T v: Från varje rum finns glasdörrar 
så att det alltid är nära att gå ut.

» Gotland och Indien – vi har det     
bästa av två världar, kontrasten  
är total men helt underbar«
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Hänggungan i rotting är en av många 
saker som Eva och Gustav släpat med 

sig hem från Indien.

Framför garaget syns en av Gustavs 
många motorcyklar, en gammal 

engelsk Royal Enfield köpt i Indien. 

barnbarn. På nedre planet finns även 
gästrum och vardagsrum, medan deras 
eget sovrum ligger en trappa upp – med 
utsikt över ängarna och havet. 

– Det har vi saknat i våra tidigare hem, 
ett sovrum med anslutande badrum som 
ligger lite avskilt från de övriga ytorna, 
säger Eva. 

Väggarna är ljusa och golv och 
snickerier mörka. Materialen – betong, 
stål och trä – binder ihop rummen, men 
här och där möts liggande och stående 

panel, vitt slakthuskakel och råa brädor, 
putsade väggar och betongblock. I kö
ket överraskar det svarta taket, ibland 
varierar även takhöjden. Utsikten har 
fått styra placeringen av fönstren. 

Möblerna är en mix av egentillverkat, 
vintage och fynd från loppis eller skro
ten – kompletterat med gotländska får
skinn och indiska tyger.

– Det absolut bästa med huset är plat
sen. Huset i sig kan vem som helst byg
ga, men läget är unikt. Här är ensligt 
men inte ödsligt.  n

I övervåningens hall med svartmålad 
väggpanel och platsbyggda garderober  
av mdf, börjar den privata sfären. 
Glasdörrarna leder till balkongen med 
milsvid utsikt. Grön fåtölj av okänd dansk 
formgivare, köpt i Köpenhamn.

Sovrummet, liksom övriga rum,  
är sparsamt möblerat, vilket ger ett lugn.  
På sängen och golvet indiska textilier.  
Här finns också ett stort, anslutande 
badrum och utgång till balkongen.

»Det absolut bästa med huset är 
platsen. Huset kan vem som helst 

bygga, men läget är unikt.« 
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