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For to år siden fik familien bygget et spritnyt hus på
deres grund i Faxe Ladeplads. Huset har otte sovepladser.

Nyt sommerhus med
gammel sjæl
For to år siden fik familien Appel bygget et nyt sommerhus på deres grund gennem 15 år. De har
indrettet huset, så teenagedatteren gider med på weekendtur, og venneparret har deres eget værelse.
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or to år siden lavede Pia og Niels
Appel en post-it-øvelse sammen med
deres nu 14-årige datter Olivia. De
skulle hver især skrive ned på en
post-it, hvordan deres drømmesommerhus var. Parret drømte om store,
lyse rum, flere sovepladser og det helt
rigtige køkken.
»Vi ønskede os et hus, der var større og mere
moderne med nogle lækre badeværelser, som det
gamle hus ikke havde. Og så skulle vores grund
med havudsigt udnyttes meget bedre,« siger Pia
Appel, der til daglig er HR-direktør i virksomheden Haldor Topsøe A/S.
Senere på året fik de besøg af en arkitekt tilknyttet EBK Huse på deres grund i Fakse Ladeplads, som de købte for 15 år siden.
De viste arkitekten post-it-øvelsen som inspiration til planlægningen af deres kommende
sommerhus, der endte med at stå klar i juli 2014.
De havde sat to millioner kroner som budget,
men endte med at bruge 2,8 millioner – og det
har de bestemt ikke fortrudt.
Sommerhus med sjæl
Pia og Niels havde i lang tid leget med tanken om

at rive deres sommerhus fra 1954 ned for at bygge
et nyt, men frygtede, at et nyt hus ikke ville
kunne få samme særlige atmosfære.
»Vi elskede den gamle stue, og det holdt os tilbage fra at bygge et nyt hus. Vi var bange for, at vi
ikke kunne få den samme sjæl,« forklarer Pia
Appel.
Det var en stor prioritet for parret, at det nye
hus skulle give den samme følelse af hygge og
afslapning, som det gamle gjorde.
»Stuen var meget mindre, end den vi har nu,
men der var en dejlig stemning. Der var hvidt,
lyst og lækkert med højt til loftet. Vi sagde til
arkitekten, at vi gerne ville videreføre den sjæl,
der var i stuen,« siger hun og tager en slurk af sin
espresso ved det aflange spisebord midt i stuen.
Den nye stue har også højt til loftet med hvide
trævægge, der giver en let og luftig atmosfære,
når solen skinner ind af de store vinduespartier. I
det kølige forårsvejr føles det som juli måned,
når strålerne spejler sig i havudsigten og rammer
spisebordet i den varme stuen.
Pia og Niels Appel var opsat på, at arkitekturen
og indretningen skulle passe til beliggenheden –
og være noget andet end deres helårsbolig i
København.
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»Vi har formået at bevare en følelse af, at det
er et sommerhus, selvom det er helt nyt,« fortæller hun.
For at undgå at det lyse udtryk skulle blive for
koldt, har parret bevidst valgt, at dele af indretningen bryder med det hvide look.
»Vi har med vilje valgt at få bordplader i teaktræ i køkkenet og at have vinduer i mørkt træ. Vi
vil ikke have et sommerhus, der ser koldt ud,«
siger Pia Appel.
Parret valgte også at få en muret pejs magen til
den, de havde det første sommerhus. For dem er
det en del af den autentiske sommerhusstemning, som gør det nuværende hus lige så hyggeligt som det gamle, selv om det er spritnyt.
»Det er ren hygge,« siger Niels Appel, der er
direktør i 3D-printerfirmaet Blueprinter.
»Det er super hyggeligt at sidde foran pejsen
og nyde havudsigten,« siger han og peger hen på
den hvide pejs, der bliver rammet ind af en cremehvid hjørnesofa, en gyngestol og et par lænestole.
På siden af sofaen står en kasse med garn og
strikketøj. For at fuldende sommerhusstemninFortsættes E
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Plads til privatliv
Familien Appel har altid brugt deres sommerhus
meget. Om sommeren har de tidligere boet i deres hus i Fakse Ladeplads i længere perioder, og
om vinteren tager de i gennemsnit op i huset
hver tredje weekend.
Tidligere inviterede deres datter Olivia ofte
nogle veninder med, men da hun begyndte at
nærme sig teenageårene, holdt hun så småt op
med at tage pigerne med på weekendturene.
»Det gamle hus var simpelthen for lille, til at
pigerne følte, at de kunne være sig selv. Uanset
hvor man var i det gamle hus, var vi sammen alle
sammen. Det behøver vi ikke at være i det nye,«
fortæller Pia Appel.
Da de skulle bygge det nye hus, var plads til
privatliv derfor en stor prioritet. I håb om at deres datter vil bevare lysten til at tage med i sommerhus, har Pia og Niels Appel indrettet huset,
så hun har eget badeværelse og egen udgang til
terrassen.
Sommerhuset er nemlig et H-hus med stuen i
centrum og to ”vinger” i hver ende af stuen, hvor
der er to soveværelser med dobbeltsenge og et
badeværelse i hver ende.
»Rummene ligger på hver sin side af badeværelserne. Der er ikke to rum, der støder op til
hinanden, fordi der er et badeværelse imellem,«
fortæller Pia Appel, som er glad for løsningen,
der giver datteren mulighed for at have eget
værelse i den modsatte ende af forældrenes soveværelse.
»Hun er teenager og skal føle, at hun også har
privatliv her. Hun skal kunne have sit eget rum
og gide at være her med sine veninder,« siger Pia
Appel.

E gen er Pia Appel i gang med at hækle spraglede sengetæpper til alle sovepladser i huset.
»Det ville jeg nok ikke have derhjemme på
Østerbro, men det hører til i et sommerhus,«
siger hun, mens hun viser et sengetæppe frem.
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Alle rum i huset fører ud til træterrassen, der snor sig hele vejen rundt om huset.
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Kilde: EBK HUSE

Byggefirmaer som EBK
Huse tilbyder gratis
grundbesigtigelsesservice, hvor en erfaren byggerådgiver besøger sommerhusgrunde og giver
gode råd til en evt. udskiftning af sommerhus.

Mange nye sommerhuse
bliver opført på grunde,
ejerne har haft i flere år,
hvor et gammelt sommerhus bliver revet ned.

Antallet af nybyggede
sommerhuse er steget
de senere år. I øjeblikket
bliver der bygget omkring 1.300 nye sommerhuse om året fordelt
med 600 på Sjælland og
700 i Jylland.

NYBYGGEDE
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Den lyse stue er husets centrum. Her nyder familien gode middage med venner
og familie.
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Plads til god mad, vin og gæster
Et krav til det nye hus var, at det skulle kunne
rumme både familie og venner på en gang: Udover deres 14-årige datter Olivia har parret den 29årige søn Jakob, der bor på Malta. Han have sit
eget værelse, når han hjemme på besøg.
Desuden skulle der være plads nok til at have
overnattende gæster.
I samme ende af H-huset, som datterens
værelse, ligger Trine og Flemmings værelse, fortæller Niels Appel. Det er et vennepar, der ofte
kommer på besøg og er i huset med familien flere
dage ad gangen.
»Vi kan godt lide at lave mad og drikke vin, så
vores gæster kan typisk ikke køre hjem. Derfor er
det vigtigt, at de kan overnatte her,« siger han og
fortæller, at der er otte sovepladser i huset foruden sofaen.
Pia og Niels’ sommerhus er blevet et samlepunkt i deres vennekreds. De har omtrent gæster

E
Der er træterrasse hele vejen rundt om
huset, som alle rum har deres egen udgang til.
»Vi er også gået meget op i, at vores datter kan
gå ud med veninderne og sætte sig på terrassen
og bade på stranden, uden at hun skal forbi os,«
tilføjer hun.

Fortsættes E

Havudsigt fra alle sider
Niels Appel beskriver det gamle hus som en klassisk og meget charmerende sorttjæret model.
Familien kunne enormt godt lide stilen og overvejede i mange år, om de skulle nøjes med renovere.

på besøg hver anden weekend. Derfor skulle det
åbne køkken, der går i et med spisestuen, også
være veludstyret.
»Vi tænkte meget over, hvordan vi gerne ville
bruge det. Der er meget mad, vin og gæster i
vores liv. Vi ville have et ordentligt køkken og et
ordentligt komfur,« siger Niels Appel, der sidder
med ryggen til det store køkken.
Pia Appel beskriver det marineblå gaskomfur
med to ovne og en grill som Niels’ drøm, mens
de romantiske blålige kakler over komfuret var
hendes drøm for deres sommerhuskøkken.
Parret lægger ikke skjul på, at de sætter pris på
god mad og dertilhørende god vin.
»Vi har også fået lavet et vinkølerum,« siger
Niels Appel og åbner en dør bagved spisebordet,
hvor temperaturen er indstillet til den helt rette
temperatur for en god flaske hvidvin.
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Med den hvide, murede pejs har parret bevaret den samme sommerhusstemning,
som de havde i deres gamle hus.

Pia og Niels Appel bor til dagligt på Østerbro i København, men hver anden
weekend skifter de omgivelserne ud med sommerhuset i Faxe Ladeplads.

Niels Appels store drøm var at have et veludstyret køkken med i sommerhuset. Det nye køkken har to ovne,
en grill samt emhætte.

Det nye hus blev rykket længere ind på grunden, da det gamle ikke udnyttede
grunden fuldt ud.

E
»Vi kom frem til, at det aldrig ville blive
godt nok, hvis vi renoverede huset, fordi det lå
forkert på grunden,« siger han.
Sommerhusgrunden ligger helt ude til vandet
og har privat strand, som de forbipasserende
gerne må bade fra, men ikke må tage ophold på.
Det gamle sommerhus var placeret, så man ikke
kunne nyde udsigten fra huset. Det nye hus
skulle derfor helt grundlæggende udnytte beliggenheden og gøre vandet til sit omdrejningspunkt.
»Det er flyttet bedre ind på grunden, så man
har bedre havudsigt. I det gamle havde vi kun
havudsigt, når vi stod op. Det nye hus er løftet 60
cm, så nu har vi også havudsigt, når vi sidder
ned,« fortæller Pia Appel, mens hun peger mod
glasvæggen i retningen af det bølgende vand, der
reflekterer middagssolen.
Stuen er udstyret med vinduer fra gulv til loft,
så sollyset står direkte ind fra siden:
»Uanset hvor du er i denne side af huset, kigger du ud på vandet,« siger hun.
Huset har terrasse hele vejen rundt, hvorfor
det er et såkaldt transparent hus: Man kan også
se havudsigten på den del af terrassen, der ligger
på den anden side af stuen. På den måde kan man
altid nyde udsigten af vandet i læ.
Den lange terrasse snor sig om hele huset, og
er med indgange til alle rum en integreret del af
boligen.
»Man kan gå på terrasse hele vejen rundt om
huset. Så uanset om det blæser eller er skyet, så
kan man altid finde et godt sted på terrassen,«
siger Niels Appel.
Fra stuen kan man se ud til havet over en
uslået græsplæne. Pia og Niels Appel blev rådet
af en havearkitekt til at lade græsset bagved

Men nu står
det råt ved
havudsigten
som en kontrast
til den trimmede græsplæne,
hvor man kører
ind på grunden.

huset gro vildt og kun slå plænen i foran huset.
»Jeg købte ideen om at lade græsset stå ret
hurtigt, men Niels var mere tøvende,« griner Pia
Appel.
»Men nu står det råt ved havudsigten som en
kontrast til den trimmede græsplæne, hvor man
kører ind på grunden.«
Afslapning i en stresset hverdag
Pia og Niels Appel tager i sommerhuset hver
anden weekend. De kan lide kontrasten til deres
helårsbolig og får et pusterum fra en travl hverdag i København.
»Det er meget anderledes at komme herned. Vi
bor i en lejlighed på Østerbro, hvor der er hipt og
trendy. Noget af det, vi synes er fantastisk, er, at
du ikke kan lave andet end at slappe af, når du er
her,« siger hun.
Tidligere har familien også boet i sommerhuset hele sommeren.
»Normalt flytter vi herned, når skoleferien
starter, fordi så tager det kun en time at komme
på arbejde. Så pendler vi frem og tilbage hele
skoleferien,« siger Niels, men fortæller, at det
synes deres datter ikke længere er sjovt, så nu
har de lavet et kompromis om, at familien tager i
sommerhus hver anden weekend i sommerperioden.
»Når hun begynder at kunne være alene
hjemme, så går vi tilbage til den rytme,« fortsætter Pia Appel.
»Selv om man har været på arbejde, er det ferieagtigt, når man kører ind på grunden og kommer ind og tager klipklapperne på,« siger hun.
Parret har også et princip om ikke at have
fjernsyn i deres sommerhus.
»Hjemme på Østerbro er tv’et altid tændt. Her

Pia Appel

bliver vi jo faktisk nødt til at tale med hinanden,«
griner Niels Appel.
Velværen i sommerhuset er en anden end i
København. Og det samme er morgenrutinen.
Udover de to badeværelser er sommerhuset også
udstyret med en udebruser, der har en indgang
til Pia og Niels’ soveværelse. Om sommeren
tager familien kun bad udendørs.
»Når man står ude under udebruseren, kigger
man direkte ud på havet. Det er virkelig lækkert
at bade i den kølige løft og kunne se ud på vandet. Det er noget helt særligt,« fortæller Pia
Appel.
Selv om udebruseren er en trend hos mange
sommerhusejere, fandt Pia og Niels inspirationen
til at få indlejret en efter en rejse til Vietnam.
»I Vietnam tager man på grund af klimaet kun
bad udenfor. Det, synes vi, var fantastisk, og vi
lovede os selv, at det skulle vi have, når vi fik et
nyt sommerhus,« husker Pia Appel.
På spørgsmålet om der kommer flere tilføjelser
til sommerhuset i fremtiden, svarer parret, at de
er mere end tilfredse med deres sommerhus.
»Da vi fortalte arkitekten, hvordan vores
drømmesommer hus så ud, turde vi slet ikke
håbe på, at det ville blive sådan her. Det endte
med at blive helt rigtigt,« fortæller Pia Appel.
De har stadig nogle små projekter for fremtiden for at lave nogle rum på grunden - som f.eks.
at ligge en flisegang fra indkørslen op til huset.
Den eneste store udvidelse af ferieboligen,
som parret drømmer om, er en udendørs spa.
»Det eneste, jeg kunne ønske mig, er sådan en
svensk udendørsspa med varmt vand, hvor man
kunne sidde en aften og nyde stjernehimlen med
et glas champagne,« siger Pia Appel drømmende. N

