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“Vi var trods benspænd så

tændte på området, at vi bare
ville have den grund.”
DITTE JAKOBSEN

Drømmen om et sommerhus med masser af dagslys og kig til
himmel og hav blev til virkelighed, da Ditte og Niclas Jakobsen
valgte at bygge selv. Stilen er klassisk og nordisk og lige til at
blive inspireret af hjemme i helårshuset.
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SOMMERHUSCHARME
ÅRET RUNDT

De stejle skrænter får
kysten ved Liseleje til at
virke helt sydlandsk.
Den brede trappe giver
lidt ekstra siddepladser
udenfor. Familiens engelske
bulldog hedder Sofie.
Vælg en vild beplantning,
det er kønt og kræver ikke
timevis af havearbejde at
holde. De vilde græssorter
hjælper med til at skabe
illusion om, at huset har
ligget midt i naturen i
mange år.

S

elv om det er nybygget, så ser sommerhuset ud, som om det har ligget der i årtier. Både
ude og inde er det lykkedes Ditte og Niclas Jakobsen at bygge en bolig med charme og
sjæl takket være et arkitektonisk udtryk, der trækker tråde til de gamle dages fiskerhuse.
Stilen oser af klassisk dansk sommerhus. Facaden er malet sort. Sprossevinduerne er
hvide. Og på taget ligger der tagpap. Indretningen er som på et badehotel anno 2017.
Sommerhuset favner tre generationer og deres forskellige behov, nemlig Ditte og Niclas
Jakobsen, deres to børn og hendes forældre, der er medejere af sommerhuset. Derfor er der
god gulvplads til, at børnene kan lege, og møblerne er et mix af stilarter som fx nostalgiske
gamle vitrineskabe, ældre Le Klint-lamper, klassiske Wegner-stole – og nyere design som køkkenet fra Københavns Møbelsnedkeri. Samtidig er huset fuldt af hyggelige kroge, hvor alle
kan være sammen eller trække sig tilbage.

BENSPÆND INSPIREREDE
Ditte og Niclas Jakobsen havde i mange måneder trevlet sommerlandet igennem for at finde
det perfekte sommerhus med havkig – der vel at mærke var til at betale.
Men intet dukkede op.
Indtil de en dag faldt over en udstykket grund i det gamle fiskerleje i Liseleje på nettet. Prisen på
grunden, og på hvad et nyt sommerhus kunne bygges for, blev tastet ind på lommeregneren. ❯
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Stuen er på så høj
grund, at der er udsigt
til havet fra sofaen og
Eames-gyngestolen.
Brug fyrretræ på gulve,
vægge og lofter, det understreger stemningen af klassisk sommerhus. Flere niveauer i store rum får det til
at føles mere hyggeligt, som
her hvor stuen er placereret
højere end spiseafdelingen.
Mange ældre huse i det
gamle fiskeleje har rombeformede gavlvinduer, og
det inspirerede til vinduet
i gavlen på det nye hus.
Brændeovnen fra Morsø er
med til at gøre selv vinteraftener i huset behagelige.
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HVEM
Ditte Jakobsen, konsulent,
Niclas Jakobsen, børnene
Filippa på 6 år, August på 3 år
og hunden Sofie.
HVAD
96 m² nybygget sommerhus
fra 2013 på en 1200 m² stor
grund i Liseleje.
STIL
Nordisk sommerhusstil i
lyse farver.

“Beplantningen er åben med

mange lave hybenbuske, så man
hele tiden kan dufte havet og
fornemme lyset.”
DITTE JAKOBSEN

Tilbage stod et tal, der pludselig bragte parrets drøm inden for rækkevidde. Der var dog et lille men. En række klausuler satte nogle meget
klare regler for, hvor det nye sommerhus skulle ligge på grunden, hvilken størrelse det måtte have i bredden, længden og højden, og hvilke
materialer der skulle anvendes. Klausuler, som dog ikke skræmte Ditte
og Niclas Jakobsen.
De valgte at se dem som udfordrende benspænd. Og det skærpede kun
kreativiteten.
– Vi var trods benspænd allerede så tændte på området, at vi bare ville
have den grund. Liseleje er dejlig afslappet og fyldt med gamle sommerhuse, der giver en autentisk stemning. Beplantningen er åben med
blandt andet mange lave hybenbuske, så hvert hus ikke er lukket om
sig selv, men fungerer som en del af lokalmiljøet. Det gør også, at man
hele tiden kan dufte havet og fornemme lyset, fortæller Ditte Jakobsen.

KLASSISK, TIDLØS STIL
Når tre generationer skal bo under samme tag, kan det nemt betyde,
at der skal tages hensyn til mange forskellige ønsker arkitektonisk og

indretningsmæssigt. Men alle var enige om, at Niclas Jakobsen skulle
styre tegninger, byggeri og indretning.
– Jeg var nemlig den, der syntes, at det var sjovt at gå fuldkommen ind i
processen. Jeg brugte oceaner af tid på at finde inspiration i magasiner
og på nettet og gjorde det til en sport at indhente gode tilbud, fortæller
Niclas Jakobsen.
Niclas Jakobsen tegnede også det meste af huset selv i samarbejde med
typehusfirmaet EBK Huse A/S. Firmaet har et koncept, hvor bygherren har flere valgmuligheder i forhold til husdesignet. Det betød, at
familien blandt andet fik plads til et stort opholdsrum, en ekstra hems
og masser af vinduer og døre, så alle kroge i huset er badet i lys og har
kig til naturen lige udenfor.
– Det kan varmt anbefales at samarbejde med et typehusfirma, der har
en rutine i at levere til tiden og massefabrikere de største dele, men som
samtidig er fleksibelt i forhold til individuelle løsninger. Det betød fx, at
vores hus kun tog fem uger at opføre, på trods af at vi havde lavet en del
tilretninger, siger Niclas Jakobsen. n
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6 TIPS TIL AT FÅ SOMMERHUSSTEMNING I DIN HELÅRSBOLIG
1. LYSE OG DOUCE NUANCER på vægge, lofter, gulve og møbler giver øjet
og dermed sjælen ro – fuldstændig som når man holder sommerferie.
2. VÆLG BLØDE MØBLER. Eller fyld dine møbler op med puder og tæpper.
Det giver dig lyst til at slappe af præcis som i et sommerhus.
3. NATURLIGT LYS SKAL DER TIL – og mest muligt af det. Tænk i lyse,
transparente gardiner, store vinduespartier og ovenlysvinduer.
4. MASSER AF GRØNNE PLANTER i alle rum leder tankerne hen på sol og
sommer.
5. GÅ EFTER NATURMATERIALER som rå træstammer og planker, hvad
enten du selv bygger møbler til boligen eller køber dem. Træ bringer
naturen og en sommerlig stemning indenfor.
6. INDRET TERRASSEN så du har lyst til at bruge den på kølige dage
og mørke aftener. Tænk i varme plaider, skind, lyskæder, ildsted og
loungemøbler.
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Gå efter simpelt interiør
som køkkenet her. Det har
kun lidt skabsplads, og
det tvinger familien til at
føre det enkle sommerhusliv og bruge tiden til
samvær fremfor oprydning
og elektroniske gadgets.
Køkkenet er fra Københavns
Møbelsnedkeri.

Bland gerne flere stilarter
for et afslappet og personligt sommerhusagtigt
udtryk. Wegners spisebordsstole blev hentet op i
sommerlandet fra familiens
helårsbolig, der i stedet
fik nogle nyere modeller.
Spisebordet er købt på auktion, og over bordet hænger
en pendel fra Ikea.

Slip lyset ind med vinduer
og døre hele vejen rundt i
huset. Det giver også mulighed for at åbne op til frisk
luft og natur. Vitrineskabet
er købt på auktion og
rummer al den service,
som ikke kan være i de få
køkkenskabe.
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Tag bad udenfor med en
simpel udebruser. Denne
bruges flittigt til at skylle
salt af kroppen efter badeture i havet. Trækarret er
en gammel vintønde, der er
købt brugt. Den bruges som
udendørs børnebadekar.
Udebruseren er fra EBK
Huse A/S.

Vælg træmøbler i et enkelt
design til at trække naturen
indenfor. Her et sofabord
fra Rosmosegård Antik og
en Eames-stol fra Paustian.
Beni Ourain-tæppet er købt
under en rejse til Marokko.

Stråhatte skal der til, når
den rigtige sommerhusstemning skal skabes. Her
er de hængt på væggen
til pynt, en unik og diskret
måde at dekorere de hvide
vægge på. Stråhattene er
købt under rejser i udlandet og minder familien om
mange gode ture.
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10 TING DU SKAL OVERVEJE, FØR DU BYGGER NYT
1. INVESTÉR I EN VARMEPUMPE, der kan
styres elektronisk. Så kan du med mobilen
tænde for varmen i sommerhuset et par
timer før, du ankommer, og dermed slippe for
det klassiske, kolde fritidshus.

4. SAML EN BUNKE GAMLE
INTERIØRMAGASINER, og print inspiration
fra boligsites på nettet. Så er det nemmere
at afstemme med hele familien, hvilken stil
huset skal have.

2. BRUG PAPKASSER TIL AT VISUALISERE,
hvordan skitser tager sig ud i virkeligheden.
Vil du fx opklare, om en køkkenø vil optage
for meget plads i rummet, kan du stille
kasser op i køkkenøens mål.

5. VÆR VILLIG TIL AT INDGÅ
KOMPROMISER, og vælg på forhånd,
hvilke områder der absolut ikke kan gås på
kompromis med.

3. LÆG ET BUDGET OG PRIORITÉR UD FRA
DET. Det giver ro i maven, for så ved både
du og håndværkerne, at der ikke kommer
flere penge op af lommen.
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6. HAV ÉN PROJEKTLEDER I FAMILIEN, og
afgiv ansvaret til den person. Så fylder nybyg
ikke alt hos alle i familien.

7. GÅ EFTER ET TIDLØST, klassisk udtryk.
Det er en investeringsmæssig fordel, hvis du
efter nogle år skal sælge huset.
8. KIG PÅ KVARTERET. Er det gamle huse,
der karakteriserer området, så byg i samme
stil, så dit hus ikke stikker helt ud.
9. TJEK BYGGEFIRMAETS REFERENCER
og andre kunders anmeldelser, før du
underskriver en kontrakt.
10. TÆNK PÅ DETALJERNE, FØR
HÅNDVÆRKERNE går, så du fx ikke for sent
kommer i tanke om, at du gerne vil have
armaturer sat ind i væggene.

På besøg

Tjek ind på badehotellet
hver dag. Sådan vil det
føles, hvis du som her kombinerer træ på væggen med
en porcelænsvask og et
gammeldags baderumsmøbel. Møblet i røget eg er fra
Koch Køkken og fundet på
dba.dk. Travertinfliserne er
fra EBK Huse A/S.

Blå tekstiler signalerer
sol, sommer og badehotel i
soveværelset. Hvis du indretter hvert enkelt rum med
blot tre-fire dominerende
nuancer, får du et roligt
resultat. Det lille bord er
fundet på et loppemarked.
Sengelinned, puder, hylde
og væglampe er fra Ikea.

Udstil ferieminder i vindueskarmene, så bliver du
glad, hver gang du kigger på
dem. Familien Jakobsen har
i årevis taget et par strandskaller med hjem, hver gang
de har været ude at rejse.
Og nu skal glasbeholderen
snart skiftes ud med en
større.

APRIL 2017 MAD & BOLIG

67

