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The simple life
På en lille markvej i Rågeleje ligger et charmerende træhus, der  
danner rammen om to generationers meget enkle sommerlykke.   

Styling Lykke Foged Foto Morten Holtum Tekst Camilla Høeg Gade & Anja Hellberg

Her bor Karen Kjeldsen, 59 år, 
ejer af interiør- og blomsterbutikken 
I rosens Navn i Charlottenlund. 
Hun ejer huset sammen med sin 
datter, Tine Kjeldsen, ejer af Tine K 
Home, og hendes mand. Sommer-
huset i rågeleje er på 75 kvm.

Den store terrasse forbinder hovedhuset 
med gæsteannekset. Her vokser grønne 
buske op ad væggene og skaber liv. 
Drømmesengen i bambus er fra Tine K 
Home ligesom hynder, puder og plaid.

Hjørnesofaen fra Ikea har plads til alle, når 
hele familien er samlet i sommerhuset. Indret-
ningen er holdt i hvide nuancer og naturlige 
materialer, hvilket skaber ro og harmoni.
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år man parkerer sin bil foran det sortmalede 50’er-
sommerhus, er det som at træde ind i en helt anden 
tidslomme, hvor dagligdags ting som ure, fjernsyn og 
arbejdsopgaver langsomt bliver slettet fra hukommel-
sen. Her hersker stilhed og sommerstemning tilsat en 
sval brise fra havet – og det er en nøje planlagt strategi 
fra den lykkelige sommerhusejer:

„Det er, som om jeg først slapper rigtigt af, når jeg 
svinger ned ad vejen til huset. Livet er bare mere enkelt 
her; vi har ikke så mange ting, haven vokser vildt, og vi 
skal kun slå græsplænen. Så er der egentlig bare tilbage 
at cykle til stranden og bade, tage hjem og spise frokost 
og sidde på terrassen og nyde livet. Dét er virkelig easy 
living,“ siger Karen.

NatureN som kuNstværk
Karen ejer huset sammen med sin datter og hendes 
mand, og de to familier har ført træhuset gennem en 
stor makeover, hvor der blandt andet blev bygget gæ-
stehus og lavet en stor terrasse. Fokus har hele vejen 
igennem været at bruge naturen som en del af indret-
ningen – fx er der kun gardiner i vinduerne i sovevæ-
relset, så naturens herligheder får lov til at stå som små, 
grønne malerier på væggen i resten af huset. I det hele 
taget bliver naturen brugt helt anderledes heroppe i 
Rågeleje i forhold til hjemme i byen.

„Til jul samler vi ting i skoven og pynter med dem. 
Om sommeren plukker vi skvalderkål i blomst og fin-
der vilde blomster på vej ned til stranden,“ fortæller 
Karen, der også mentalt har glæde af at bo pakket ind i 
høje graner og fyrretræer:

„Jeg kan godt finde på at gå ned på stranden og spise 
morgenmad kl. syv om morgenen, når der ikke er no-
gen dernede. Så bliver man renset helt ud i hovedet og 
får fjernet al storbyens lys og støj,“ siger Karen.  

N

Soveværelse 

Værelse Værelse Stuebad

Spisestue

Køkken

Stuen er indrettet lyst og delikat med 
tæppe fra Meridiani og sofa fra Ikea. 
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KARENS 5 TIPS TIL DET 
ENKLE SOMMERLIV
· Nyd stilheden = ingen  
musik, intet tv og ingen  
mobiltelefon.
· brug cyklen så meget som 
muligt.
· Hold dig til enkel madlavning 
som grillet fisk og kød, og brug 
årstidens friske grøntsager, 
gerne rå. Servér det hele på  
et fad med en god dressing til.
· Spar på inventar og nips,  
så huset er let at holde rent.
· Få en overdækket terasse, så 
du kan spise ude i al slags vejr.

I modsatte ende af stuen ligger 
husets hyggelige spisekrog og 
udgangen til køkkenet. Stolene  
er originale eames i glasfiber  
købt hos Sacré Coeur. 

Der er ikke sat dør  
op mellem køkken  
og spisestue for at  
få en mere åben 
rumfornemmelse. 
Køkkenet er ligesom 
stuen holdt i grå og 
hvide nuancer for at 
skabe sammenhæng 
mellem rummene.

Kommoden har Karen haft med sig i 
mange år. Nu har den fået en gang 
hvid maling og et skønt miks af spejle 
fra I rosens Navn. 

TIP bring naturen indenfor på en 
nem og hurtig måde ved at save en 
gren af et birketræ, og sætte den 
store gren op ad en væg.Den gamle sølvbakke på spisebordet  

er pyntet med vilde blomster og en fin 
samling af kugler i forskellige materialer. 

Køkkenet er enkelt og funktionelt. 
Under den hvide bordplade er der  
sat hylder op, og i stedet for køkken-
låger hænger der et stribet gardin. 
Pendlerne i porcelæn er  
fra I rosens Navn. 
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4 gODE gRuNDE TIL AT få ET  
uDEbAD (MED VARMT VAND)
1 Du bliver frisk på en anden måde end ved et bad indenfor.
2 Det er fantastisk at stå ude blandt bøgetræer og grantræer 
og bade.
3 Du slipper for at gøre nær så meget rent indenfor.
4 Det er nemt at skylle sig efter en badetur.

Hvad er det bedste ved  
sommerHuset? 
Lyset er helt specielt – og så nyder især jeg stilhe-
den. Den er der lidt mindre af, når mine børnebørn 
er med heroppe, selvfølgelig, men så nyder jeg dem.

Hvor ofte er i i sommerHuset? 
Hver weekend året rundt, og så flytter jeg herop fra 
maj til september og bor her hele sommeren. Så 
føles det lidt som at have ferie, selv om jeg går på 
arbejde i butikken hver dag.

Hvor tit laver i om på indretningen? 
Meget sjældent. Vi nyder og holder af vores gamle 
ting, så det er kun lidt nye puder, der sniger sig ind 
– måske prøver min datter og jeg ubevidst også at 
holde al nipset til vores arbejdsliv.

Terrassen er stedet, hvor som-
merlivet leves. Møblerne er fra 
bleu Nature. Tørresnorene 
skaber hygge og liv, når tøjet 
blafrer i sommervinden.

Indgangspartiet ligger mellem de to afdelinger 
af huset. Konsolbordet med lanterne er fra Tine 
K Home. Fra huset går en lille grussti de 600 
meter ned til stranden. 

Når sommeren er på sit højeste, er huset næsten 
helt klædt i grønt. Udebruseren bruges som 
badeværelse hele sommeren igennem. Hånd-
klædestativet er fra Tine K Home.

Den gamle stige bruges som håndklædeholder, 
og over håndvasken sidder et antikt spejl og en 
væglampe fra I rosens Navn. I vinduet pynter 
friske syrener fra haven.

Stuen har et væld af vinduer, der lader lyset  
passere frit fra flere vinkler. om sommeren  
står vinduerne næsten altid åbne og skaber  
en flydende overgang mellem inde og ude.

Idyllen huserer i stor stil hjemme hos kunstnerduoen 
No17, der har feriestemning i privaten året rundt.

læs I NæsTe NUmmer

Tæt på
Karen Kjeldsen
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Få den herlige sommerhusstil med 
lyse farver, romantiske ting med  

patina og rustikke træmøbler.

Stjæl
 Karens stil

„Jeg kan godt finde 
på at gå på  

stranden og spise 
morgenmad kl. syv 
om morgenen, når 
der ikke er nogen 

dernede.  
så bliver maN 

reNset helt 
ud i hovedet 

og får fjernet al 
storbyens lys  

og støj“ 

Krukke, 7,5 x  
8 cm, 35 kr., 
Madam Stoltz.

Pudebetræk i hør, 50 x  
50 cm, 79 kr., H&M 
Home. 

spejl, 55 x 65 cm, 
800 kr., Hübsch.

sofa, fås med 50 forskellige, 
aftagelige betræk, ‘Charles’, 
h 90 x l 180 x d 90 cm, 
11.990 kr., livingoodies.dk. 

Bord i bambus, h 45 x b 70 x d 70 cm, 
1.000 kr., Tine K Home.

Pendel i glas, h 
40  x dia 19 cm, 
1.375 kr., Nordal.

Af Caroline Flindt

TIP Lav en billig 
gardinstang med en 
bambusgren eller en 
afklippet birkegren.

De florlette gardiner 
hænger på en bam-
buspind og skaber 
charmerende udtryk 
med den grønne 
udsigt i baggrunden.

Havemøblerne er af 
ældre dato og tilsat 
bløde tekstiler fra 
Tine K Home og 
masser af grønne 
planter.

TIP Få et hyggeligt 
og stilfuldt udemiljø 
med lækre, enkle 
møbler i råt træ.

Fad, ‘Laide’, mangotræ, dia 45 cm, 
728 kr., broste Copenhagen.


