Avkoppling och ljus.
Den grå väggfärgen
tonar ner det starka
ljuset på verandan och
balanseras fint av den
naturfärgade mattan.

TINE KJELDSEN OCH
JACOB FOSSUM ÄR PARET BAKOM
FÖRETAGET TINE K HOME.
HEMMET I DANSKA RYNKEBY
VISAR PRECIS VAD DERAS
INREDNINGSSTIL HANDLAR OM.

NORDISKT BOHEMISKT
AV CAMILLA TANGE PEYLECKE FOTO PETER KRAGBALLE
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P
Tine Kjeldsen
vid dörrarna mot trädgården.
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å danska Fyn bor Tine Kjeldsen, Jacob Fossum och deras
barn Tilde, Klara och Konrad. Tine och Jacob har tillsammans skapat Tine K Home, inredningsföretaget vars
produkter säljs över hela världen, och hemmet i Rynkeby
är själva hjärtat i allt det som Tine K står för: ett slags
bohemisk elegans inspirerad av resor och naturen.
– Jacob och jag har skapat varumärket från grunden
och det bygger till hundra procent på vår egen kraft och
energi. Det är en livsstil och en naturlig del av hela familjens vardag med allt vad det innebär av resor, mässor
och fotograferingar, berättar Tine.
När man kliver över tröskeln till huset möts man
omedelbart av hemtrevnaden och det vackra ljusspelet
i rummen. Det är avslappnat och trevligt, vackert och
inspirerande – en stil man skulle kunna kalla ”nordiskt
bohemisk”.

”HÄR FINNER VI RO I VARDAGEN.”
Det mysiga vardagsrummet med grön sammetssoffa och öppen spis är en favoritplats
för hela familjen på vintern. I hyllan som är byggd kring fönstret står egen design tillsammans med inspirerande föremål, konst och böcker.

”HUR DE ANVÄNDER
HUSET VARIERAR UNDER ÅRET.”
– Vårt hem är platsen där hela familjen ska finna ro i vardagen.
Redan när jag svänger in på uppfarten känner jag hur skönt
det är att vara hemma, säger Tine.
Tine och Jacob föll för husets symmetri och klassiska stil
när de kom hit första gången. En annan fördel var att huset
var i stort behov av renovering, vilket gjorde att de kunde sätta
sin egen prägel på det. Att det dessutom hade en stor tomt
med en vacker rödbok på gårdsplanen gjorde sitt till – det
faktum att det låg på Fyn var egentligen mer en tillfällighet.
Köket och matsalen är de viktigaste rummen i huset och
platsen där familjen samlas, lagar mat och pratar om hur
dagen har varit. Men hur de använder huset varierar under
året. På vintern är det vardagsrummet med den sköna sammetssoffan och den öppna spisen som lockar. På våren är det
glasverandan, där ljuset strömmar in genom de stora fönstren.
– Jag uppskattar blommor och gröna växter i inredningen
eftersom de skapar en naturlig balans, säger Tine.

*

TIPS
Olikformade speglar blir ett roligt blickfång.
Från vardagsrummet ser man in i matsalen och mot glasverandan.
En samling med speglar ger en fin effekt på väggen.

Matbordet är köpt
second hand. Trots att
det är litet är det oftast
här familjen sitter och äter.
Den svarta metalltavlan
används till minneslappar
och meddelanden.
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En lång vit
korridor binder
samman alla rum på
övervåningen.
Hallen är både praktisk
och välkomnande
med en platsbyggd
bänk och korgar
för förvaring, liksom
vackert skulpturala
växter.
Dagbädden ger
en lyxig hotellkänsla
i sovrummet,
där en duk vackert
agerar gardin.
Till höger: Mjukt och
mysigt med kuddar
och plädar i överflöd.
I sovrummet råder en
skönt lugn.

”GRÖNA VÄXTER SKAPAR EN NATURLIG
BALANS I INREDNINGEN.”
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