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I Mallorcas bjerge ligger Villa Son Font omgivet af 
duftende appelsintræer og med en misundelsesværdig 
udsigt over Middelhavet. Her har det danske par Mikkel 

og Bente Tang skabt en charmerende oase for hele  
familien i en afslappet stil, der er skabt blandt andet  

ved at bruge så få materialer som muligt.

Allerede i entreen 
er den afslappede 
stemning sat med 
et gulvtæppe fra 
Marrakech og en 
lampe fra Muubs. 
Kurv fundet på det 
lokale marked.

Parret har valgt  
at indrette deres  
sommerhus med 
naturlige materi-
aler som træ og 
flet for at give det 
et taktilt look. Bag 
den snedkererede  
låge i irokotræ 
gemmer køle- 
skabet sig. Spise-
bord og bænke  
er købt hos en  
lokal snedker, 
mens lamperne  
er et fund fra Mal-
lorcas markeder.

U N D E R S P I L L E T  
l u k s u s  p å

M A L L O R C A



39ALT INTERIØR  ALT INTERIØR  38

BOLIG M A LLORCA BOLIG M A LLORCA

H
aven er fyldt med blomstrende appelsintræer, fra terrassen er den skønne-
ste udsigt over bjerge, landsbyer og i det fjerne Middelhavets blå bølger. 
Umiddelbart opskriften på et drømmehus, men det var ikke helt den tanke, 
Mikkel Tang-Henriksen fik, da han første gang så huset.

– Mit førstehåndsindtryk var, at huset var alt, alt for stort. Det er 400 kvadratmeter, 
og består af et hovedhus og en separat lejlighed, hvilket er mere plads, end vi har hjem-
me i Danmark, og langt mere end hvad vi har brug for. Men huset havde muligheder  
for at blive helt fantastisk, og min hustru, Bente, og jeg elsker at udvikle og renovere 
huse sammen. Samtidig ligger villaen trukket tilbage fra al larm, gemt væk i bjergene, 
og vi har ikke særlig mange naboer, så stilheden her er helt unik, fortæller Mikkel.  
Så parret slog til og gik i gang med at sætte villaen i stand. En af de første ting, de kastede  
sig over, var de mange forskelligartede gulve. I flere rum var gulvene i rødbrune sten, men  
i en ny variant, så det samlede indtryk blev lidt rodet. Og i stuen lå et marmorgulv, der strit-
tede i en anden retning. Derfor blev samtlige gulve revet op, og et nyt gulv i håndspartlet 
micro-cement blev lagt både inde og ude på den 300 kvadratmeter store terrasse for at  
skabe en flydende overgang mellem inde og ude. Det gav den visuelle ro, som parret søgte.

– Når vi udvikler og indretter vores huse, er vores mål at bruge så få materialer som 
muligt. Når man strammer ind på den måde, er der andre ting, der kommer til udtryk. 
Havde vi beholdt de flammende gulve, havde det taget pusten fuldstændig fra resten  
af vores interiør, forklarer Mikkel.
Og der er da absolut heller ingen grund til at fjerne fokus fra den lækre laidback style, 
som parret har skabt i Villa Son Font. Selv kalder de det for bohemian luxury, og de er 
inspireret af stilen på Ibiza.

– Da vi var hernede første gang, blev vi enige om, at huset her skal være sådan et  
sted, hvor man kan smide skoene og sidde med fødderne oppe i sofaen. Når vi kommer 
herned, skal vi slappe helt af og bare føle os hjemme, siger Mikkel.
Farveskalaen er holdt i jordtoner som rødbrun, beige, grå og sort, der skaber ro, og 
overalt er der vamsede tæpper fra rejser til Marrakech og bløde puder i hør og velour.

De største rum er delt op i mindre afdelinger som i stuen, hvor en stor plantekumme 
er strategisk placeret med en masse kaktusser fra haven. Derudover har parret indrettet 
med en del træ, blandt andet i køkkenet.
 – Køkkenet er snedkeret i den lokale træsort iroko, som går igen flere steder på hylder 
rundt omkring i huset. Naturlige materialer som træ giver i vores øjne et eksklusivt  
udtryk, og det ville ikke være det samme uden. Det er fedt, at du kan mærke på en køle-
skabslåge, at den er lavet af råt træ, der stadig føles lidt ujævnt. Det må gerne være lidt 
uperfekt, når nu vi er i vores sommerhus. Her handler det ikke om de små detaljer, men 
om at hænge ud og bruge hele formiddagen på at slænge sig i sofaen på terrassen med 
et glas appelsinjuice af egen produktion. ■

I køkkenet er der brugt den 
lokale træsort iroko, mens 

gulvet og bordpladen er 
støbt i mikro-cement. Koge-
plade og ovn fra Gaggenau. 

Det gamle ildsted har  
stadig den oprindelige  

organiske form, og den  
 parret udnyttet ved at  
opsætte en bænk, der  

følger formen. Spisebord 
og bænke er købt hos  

en lokal snedker, mens  
lamperne er et fund fra  

Mallorcas markeder.

HVEM 
Mikkel Tang-Henriksen, 48 år, 
selvstændig, og Bente Tang, 
45 år, selvstændig og ejer af 
Beta Studio, samt deres tre 
børn.

HVAD 
400 kvadratmeter stor villa,  
bygget i 1986, renoveret i 
2017, på Mallorca.



41ALT INTERIØR  ALT INTERIØR  40

BOLIG M A LLORCA
Terrassen på 300 
kvadratmeter er  
næsten lige så stor 
som selve huset. 
Herfra er der en  
fantastisk udsigt  
ud over Mallorcas  
bjerge, små byer  
og i det fjerne det 
blå hav. Terrassen  
er indrettet med  
havemøbler, hynder, 
puder og lanterner 
fra Tine K Home.

Lange gardiner af va-
sket hør skærmer mod 
solens stråler, mens en 

samling store fletkur-
ve fra Muubs er opbeva-
ringsplads for tæpper til 

kølige dage på terrassen. 
Sofaborde fra Moros-

so, gulvtæppe fra Marra-
kech og sofaen er hjem-

mebygget. Hynder og 
puder fra rejser verden 
rundt. Spejle fra Tine K 

Home.

Mikkel og Bente Tang på 
terrassen i Villa Son Font.

Det store udendørs spise- 
bord fra Tine K Home er 
dækket til seks personer 
med dækkeservietter  
fra Nordal og stel fra en  
lokal keramiker. Stole og 
lanterner er også fra Tine K 
Home, mens pendlerne er 
købt på det lokale marked.
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Kaktusser fra haven har fundet  
vej ind i stuen og skaber en grøn 

rumdeler i den store stue. Selve  
loungesofaen har parret bygget, 

mens hynderne er betrukket med 
fransk bomuldskanvas. Puder fra  

rejser verden rundt, sofaborde  
fra Morosso og gulvtæppe fra  

en rejse til Marrakech.

Den store stue er opdelt i en sofalounge  
og en hyggekrog, der er indrettet med  

fem sommerfuglestole, købt hos Nordal.  
Gulvtæppet er en rejsesouvenir, borde  

er taburetter fra Mallorca, og gulvlamperne  
er fra et antikmarked. 

”Vi blev enige om, at huset her 
skal være sådan et sted, hvor man 

kan smide skoene og sidde med 
fødderne oppe i sofaen.”
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Huset har seks soveværelser,  
der er indrettet forskelligt, men  
i samme boheme-stil. Her er det 
sengetæppe og gulvtæppe fra 
Broste Copenhagen og puder  
fra Marrakech. Sengebordene  
er købt lokalt, pendlerne er  
fra en lokal butik og spejlet fra  
Nordal. Vintagestolen er købt  
på Lauritz.com.

”Villaen er trukket  
tilbage fra al larm, gemt 

væk i bjergene, og vi  
har ikke særlig mange 

naboer, så stilheden  
her er helt unik”
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Villaen har fem  
badeværelser,  
hvor parret har  
vægtet naturlige 
materialer som  
i resten af huset.  
Det åbne bade- 
værelsesmøbel  
er bygget op på  
stedet, mens  
håndvaskene i  
granit og spejlene  
er fra Muubs. Det  
lille vitrineskab  
og taburetten er  
fundet på en rejse  
til Kina, mens gulv-
tæppet er fra  
Broste Copenhagen.

Et ildsted i stuen  
sørger for varme  
på kølige aftener.  

I baggrunden ses  
trappen til første  
sal. Gulvtæppet  

er hentet hjem fra  
en rejse til Marra-

kech, og pendellen 
er fra Muubs.

Bemærk, hvordan  
der er skabt et kig  

igennem trappe- 
væggen her. Pendler 
og spejle fra Muubs. 


