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”Det er vores andet hjem, 
VORES SPANSKE HJEM”

Bag den rustrøde facade på hjørnet af en livlig gade i Palma i 
Mallorcas gamle fiskerkvarter gemmer sig et moderne skandinavisk  

hjem tilsat iberisk charme. Her har Tine og Jacob Kjeldsen, ejere  
af interiørfirmaet Tine K Home, indrettet deres sommerlejlighed  

med dansk minimalisme og originale detajler.

HVEM
Tine Kjeldsen, 43 år, kreativ  direktør og ejer af 
Tine K Home, hendes mand, Jacob Fossum, 
som er medejer af forretningen og deres tre 
børn, Klara på 16,  Tilde på 14 år og Konrad på 
10 år.

HVAD
3-værelses ferielejlighed på 85 kvadratmeter i 
Palma på Mallorca. Kunne du tænke dig at bo 
som Tine, kan du leje lejligheden i Palma. Se 
mere på Tinekhomepalma.dk.

Tine  køber friske 
 planter, hver gang  

 familien ankommer 
til lejligheden. Favo-
ritten er figentræet.

Allerede når man træder ind i entreen 
mærker man en imødekommende  
og afslappende nordisk indretning.  
Det er tydeligt at Tines personlige  

stil er kommet med til Mallorca, og  
at lejligheden er blevet et sted hvor 

hele familien føler sig hjemme.
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”Det betyder meget, at der er sjæl i lejligheden, og at 
her er rart at være. Det skal kunne mærkes, at her 
bor nogen, og for mig bliver det tydeligt, når der er 

planter i krukkerne og blomster i vaserne”

Tine og den  
dejlige børneflok 
nyder en skygge-
stund i Palma.

Lejligheden i Carrer 
Dameto er en hjørne-
lejlighed, og stuen  
har to altandøre ud  
til gaderne.  

Indretningen i stuen er 
 enkel, og bambusmøbler 

går smukt i spænd med de 
originale fliser på gulvet. De 
originale spanske  gulvfliser 

dukkede frem, da parret 
 renoverede lejligheden. 

et var en varm og solrig decem-
berdag, da Tine og Jacob besøgte 
en af deres forhandlere i en gade 
i Palmas gamle fiskerkvarter 
Santa Catalina tæt på vandet. På 
en førstesalslejlighed på hjørnet 
hang et håndskrevet skilt på en 
smedejernsaltan, hvor der stod 
Se Vende, til salg på spansk.  

De blev nysgerrige og gik op 
i lejligheden, der viste sig at være et dødsbo, og som havde stået 
tom i længere tid. Så snart de trådte ind i lejligheden, var Tine og 
Jacob solgt. Allerede ved fremvisningen sørgede de for, at til salg- 
skiltet blev taget ned, og tre måneder efter kunne de gå i gang 
med renoveringen. Ambitionen var fra begyndelsen at skabe en 
stilmæssig balance mellem nordisk minimalisme og det spanske 
 klima – og at indrette en rar feriebolig, der inviterer til afslapning. 

– Det var vigtigt for mig at bibeholde lejlighedens autenticitet, 
og bevare så meget sjæl som muligt i en lejlighed, der var slidt og 
ikke havde været i brug i lang tid. Det hele trængte til en kærlig 
hånd. Den første udfordring, der meldte sig, var det gamle gulv.  

– Hele lejligheden var belagt med slidte gamle klinker i falme-
de gule og blå farver. Vi var ikke i tvivl om, at gulvet skulle skiftes. 
Vores plan var, at lejligheden skulle indrettes med marokkanske 
fliser, men vi vidste også, at det ville blive en udfordring at skulle 
transportere så stor en mængde fliser fra Marokko til Palma. Men 
en forårsdag, hvor Jacob arbejder i lejligheden, og Tine er hjem-
me på kontoret, går han i gang med at rive gulvet op. 

– Til hans store overraskelse finder han de originale fliser under 
klinkerne, og han sender med det samme et billede af dem til mig. 
Jeg bliver så glad, over at de originale fliser er intakte, og at de har 
nogle skønne farvenuancer og mønstre. 

I dag er lejligheden indrettet med de originale fliser, bortset fra 
børneværelset og badeværelset, som har fliser fra Tines egen  

d
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”Jeg bliver så glad, over at 
de originale fliser er  intakte, 

og at de har nogle skønne 
 farvenuancer og mønstre”

◆ TINES TIPS TIL GADEN CARRER 
 DAMETO I PALMA

 1  Få minutter fra lejligheden ligger byens 
 madmarked Mercat, hvor man finder alt,  
hvad hjertet begærer inden for mad og 
 drikke. Det er også her, Tine går hen og   
henter figentræer, lavendler, krydderurter og 
blomster, når familien ankommer til Palma. 

2       2 min fra lejligheden ligger den nyåbnede 
 Palma Sport & Tennis Club. Tine fandt den 
 tilfældigt, da hun skulle bruge en ekstra 
 location til det seneste katalog for sit firma. 
I tennisklubben kan man få massage,  dyrke 
sport og yoga, og spise en dejlig middag i 
 restauranten. En skøn oase midt i byen.

3   I samme gade som lejligheden ligger  byens 
bedste thairestaurant Koh, hvor  familien ofte 
spiser. 

4  Længere oppe ad gaden ligger juicebaren 
 Zivas, hvor der er et stort udvalg af lækre 
 juicer og  raw food. 

5  Tine anbefaler, at man nyder sin morgenmad 
på  taget af Hotel Cuba. De har den skønneste 
udsigt over vandet og Palmas katedral. 

Kurve er praktiske og hjæl-
per til at skabe en sommer-
stemning. For Tine er kurve 
uundværlige, og man finder 
dem i stort set alle rum. Her 

er ingen lukkede skabe, hvor 
ting kan gemmes væk. 

Bambusmøblerne og 
den store, lyse lounge- 

sofa spreder en  afslappet 
form for  hygge i lejlig- 

heden. Alt, der ses på bil-
ledet, er fra Tine K Home.

Køkkenet er holdt i et rent 
og enkelt design, så de møn-
strede fliser får fokus. Her er 

hverken  opvaskemaskine 
 eller ovn, for på Mallorca 

 spiser man gerne ude. 

kollektion. Det første, man lægger mærke til, 
når man træder ind i lejligheden, er det ele-
gante gulv, som varierer i mønster fra rum til 
rum, men binder lejlighedens rum sammen 
visuelt. 

Noget af det første, Tine gør, når familien 
ankommer til Mallorca og rykker ind i lejlig-
heden, er at hente friske planter og blomster 
ved det lokale madmarked lidt længere nede 
ad gaden.

– Det betyder meget, at der er sjæl i lejlig-
heden, og at her er rart at være. Det skal kun-
ne mærkes, at her bor nogen, og for mig  bliver 
det tydeligt, når der er planter i krukkerne 
og blomster i vaserne. Man skal have lyst til 
at være i lejligheden – man gider jo ikke hele 
 tiden gå på restaurant. Nogle gange skal det 
bare være simpelt og hyggeligt, og så sidder  
vi og spiser på de små altaner med udsigt til 
livet i gaden.

– For os er det ikke bare en ferielejlighed, vi 
besøger. Det er vores andet hjem, vores span-
ske hjem, og et sted, hvor hele familien slap-
per af, og hvor ungerne hygger sig, og selv kan 
suse rundt på løbehjul i byen og i parken. ■
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”Det var vigtigt for mig at bevare så meget sjæl som 
muligt i en lejlighed, der var slidt og ikke havde været 
i brug i lang tid. Det hele trængte til en kærlig hånd”

Sengen er pyntet med 
 Liberty-puder. Spejlene 
over sengen skaber et 
samspil mellem gulv, dør 
og vindue. I loftet hænger 
en lampeskærm i bam-
bus. Alt fra Tine K Home. 

I børneværelset er der 
en alkove med plads til 
to.  Lyset fra vinduet fal-
der hen over det grafiske 
gulv og laver et fint lys-
spil. Stigen, lampen og 
 vitrineskabet er fra Tine 
K Home, fliserne er ori-
ginale. 

Gulvet i badeværelset  
er belagt med fliser fra 
 Tines kollektion. Øverst på 
væggen er indsat vinduer, 
så lyset falder ind i rum-
met og får det til at  virke 
større.


