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FØR: Først og fremmest 
manglede køkkenet bordplads. 
Dernæst var der mange ekstra 
m2 bag væggen til indgangen, 
men de blev dårligt udnyttet. 
Endelig virkede indretningen 
noget tilfældig. EFTER: Ved at 
fjerne væggen blev der plads 
til en bred bordplade. Malingen 
af loftet har gjort, at man nu får 
en helt anden rumfornemmelse. 
Endelig blev gardinerne 
erstattet af rullegardiner, og 
det lukkede for alvor lyset ind. 

bo bedre hjælper læserne

1. Hvad fik jer til at kontakte Bo Bedre?
Vi læser bladet og synes, det er nogle helt fantastiske forvandlinger, der 
kommer ud af Mit Nye Rum. Det gav os inspiration til at få gjort noget ved 
vores køkken. Vi føler os meget privilegerede over at være med.

2. Hvad er i Blevet mest glade for?
At vi har fået udnyttet de m2, der var bag køkkenet. Det var et rum, vi ikke 
rigtigt vidste, hvad vi skulle bruge til og derfor blev det mest brugt til 
opbevaring. Desuden var der så dårligt lys, at der slet ikke var hyggeligt.

3. Hvad Havde i aldrig selv fundet på?
At male væggen sort. Vi foreslog selv, at det blot blev den lille væg ved siden 
af køleskabet, der blev malet, fordi vi var bange for, at rummet ville virke for 
mørkt. Men vi er simpelthen så glade for farven, at vi allerede har besluttet
også at bruge den i vores anden stue. Vi havde heller ikke fundet på at fjerne 
gardiner og sætte et simpelt rullegardin op. Selvom det ikke er sjældent 
med rullegardiner, så har det haft en kæmpe effekt for rummet. Vi havde heller 
aldrig fundet på at skille vores gamle skab ad, så toppen kom op på væggen 
over køkkenbordet og nederste del ind under vinduet. Sidst, men ikke mindst 
havde vi heller aldrig kastet os ud i at male loftet – det havde vi ikke haft mod 
til. Men det er blevet så pænt og er med til at gøre rummet større.

om mit nye rum
månedens læserpar er anita og peter klar

de

sommerhusets stilrene stålkøkken
Familien elsker deres nordsjællandske sommerhus, og med kun en god times 

kørsel dertil bruges det ofte i ferier og weekender sammen med familie og venner. 

Men køkkenet manglede plads, og alrummet var i det hele taget ikke optimalt 

tilpasset til parrets sommerhusliv. Det lavede vores indretningsekspert om på.  

Sommerhusets køkkenalrum er ikke 
kun gjort større på kvadratmetre, men 
virker også større og med en mere 
luftig rumfornemmelse efter, lofterne 
er blevet malet hvide og indretningen 
blev mere enkel og tilpasset parret. 

stol

brændeovn

køkkenbord

spise- 
bord
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mere i samme stil 

– Mange forsøger at skabe en stil, der slet ikke passer til den type hus, 
de har, og det er en skam. En gennemført indretning er, når hus og 
interiør taler samme sprog. Her var det vigtigt at bevare den hyggelige 
sommerhusstil, men samtidig få tilført en mere urban indretning, der 
kunne passe til det unge par og deres livsstil. Jeg synes, husets nye 
ekstra brede køkkenbord, der rækker ind i spiseområdet, fungerer rigtigt 
godt i den sammenhæng, siger indretningsekspert Marina Lykkesteen. 
For at samle rummet mere, også ifht. dets mange funktioner, blev den 
ene væg malet sort. Derved blev også noget af husets udvendige farve 
trukket indenfor, og  der blev skabt en sammenhæng mellem ude og inde. 

1. I et mindre rum, der trods størrelsen 
alligevel skal rumme mange funktioner, er 
fleksible lamper essentielle. Fx giver en 
arkitektlampe med bøjelig stang rig mulighed 
for at vinkle lyset i den retning, du ønsker det, 
eller som her med et lampehoved, der kan 
drejes i flere retninger. Ogle-pendel, med syv 
watt LED, fås i sort og hvid, 1995 kr. pr. stk., 
Ateljé Lyktan/Mekavi. 
3. Fyrfadsholder, Match Tealight Holder,  
designet af Form Us With Love, tænd lyset 
ved at bruge slidsen i siden på stagen til at 
få tændstikken ned til vægen, fås i grå, grøn, 
lilla og lys blå, h 8 cm, 99 kr. pr. stk., Muuto. 
2. Stabelstole er praktiske i sommerhuset, 
og vælger du en, der fås i flere farver, er 
det en nem måde at pifte indretningen op på. 
Stol, Mundo, designet af Susanne Grønlund, 
fås i flere farver, fra 2012 kr., Fredericia. 

“Mine kodeord var at skabe en storrums-
fornemmelse med plads til fællesskab. 
Jeg synes, det var en skam, at der dels var 
så lidt plads i køkkenet, når der lå flere gode 
kvadratmetre lige bag rummet. Dels at familien 
ikke havde et rum, hvor der var plads til den 
livsstil, man typisk gerne vil udleve i dag. Livet 
i et sommerhus er jo netop lagt op til forskellige 
aktiviteter og gerne sammen - i samme rum. 

SHoppIng

IndustrIel sommerhushygge  

MARInA LYKKESTEEn 
er indretningsarkitekt 
og en af de faste 
eksperter, vi sender ud 
til læserne. Hun indretter 
hjem og miljøer for 
private og virksomheder. 
Se mere på indret.nu  

1

3

2



78 BO BEDRE   Nr. 6  2013 

bo bedre mit nye rum

1. Brændeovnen var installeret 
i huset i forvejen og sørger for, udover 
opvarming af rummet, en klassisk 
sommerhus-hyggestemning. Den 
sorte kurv er fra Ferm Living, mens 
stålkurven fås hos Casa Casino.  
2. Vægpladsen er optimalt 
udnyttet i køkkenet - her med hylder 
til friske krydderurter, nips, kogebøger 
og ekstra belysning. Lampen er fra 
Gubi. 3. parrets store grønne 
vitrineskab blev delt i to og malet 
sort. Nederste del af skabet ses på 
det store billede ovenover, mens den 
øverste del med glaslåger blev til et 
væghængt skab. 

Har du et sted i din bolig, der er kedeligt, upraktisk eller dårligt udnyttet, kan du skrive til BO BEDREs Mit nye rum. Hver måned vælger vi  
en læser, der får hjælp til at ændre sit problemrum. Send en mail til mitnyerum@bobedre.dk, hvor du beskriver dit problemrum, og send gerne billeder med. 

Vil du Være Med?

Maling, grunder til loft og spisebord farve 74.695, hvid farve 74.642 
glans 35 til trævægge og spisebord, den sorte væg er malet med farve 
77.148, og det sorte møbel med farve 74.456 glans 35, alt fra Flügger. 
Spisebord, diam. 135 cm, 1175 kr., fundet på lauritz.com. Spisestue-
stole, Syveren, designet af Arne Jacobsen, i petroleumsblå, 2742 kr. 
pr. stk., Fritz Hansen. Spisebordslampe, Fly, lyseblå, diam. 50 cm, 
1470 kr., Kartell. plaid, i 100% uld, lysegrå, 140 x 180 cm, 799 kr., Fox 
Ford/Casa Casino. Kurv, wirebasket, i stål, h 40, diam. 50 cm, 499 kr., 
Ferm Living. Kurv, Korbo, i rustfrit stål, h 30 cm, diam. 40 cm, 679 kr., 
Casa Casino. grøn vase, i keramik, h 30 cm, 190 kr., House Doctor. 
gulvlampe, Gräshoppa, designet af Greta Grossman, i petrol, 4995 kr., 
Gubi. pude, med hjort, i grå, 179 kr., Janus. pude, i strik, 30 x 60 cm, 
499 kr., By Nord. pude, Soft Grid, i bomuld, 40 x 60 cm, 599 kr., Muuto. 
Bordlampe, Pedrera, designet af Barba Corsini, hvid, 1495 kr., Gubi. 
Glas med fyrfadslys, drikkeglas, 40 kr. pr. stk., Nordal. Hyacintglas, 
40 kr. pr. stk., glasvase, 30 kr. pr. stk., fyrfadslys, 60 kr. pr. stk., alle 
fra Finnegan & Me. Rullegardin, i 100% polyester, hvide, lavet på mål, 
2221 kr., gardinshoppen.dk. Køkken, Faktum med Rubrik-fronter, 
blandingsbatteri samt bordplade i lys valnød, i alt 25.733 kr., Ikea. 
Højskab, hvidt, 3500 kr., speciallavet af tømrermester Mads Lorenzen 
i Hillerød. Emfang, Thermex, i rustfrit stål, 60 x 105,5 cm, 8384 kr., 
lavprisvarer.dk. Loftlamper over køkken, Lampe Gras, sort, h 95 cm, 
3750 kr. pr. stk., Pabon. Forhæng under køkkenbord, i hør, sort, 
69,95 kr. pr. m, stofogstil.dk. Barstol, natur, h 70 cm, 369 kr. pr. stk., 
Louisiana. Viskestykker, i 100% bomuld, hvid med print, 129 kr., 
By Nord. Forklæde, i 100% økologisk bomuld, sort, 265 kr., Organic 
Company/Ravn. Lænestol i naturlæder og krom, hvid børnebænk, 
vaser på gulvet samt køkkengrej er privateje.

priser og fakta

detaljerne

Under en forvandling må man ikke glemme at beholde og bygge videre på 
de gode ting eller arvestykker, man har. Parrets store grønne skab er et godt 
eksempel på dette. Skabet blev delt i to, og den øveste del blev hængt op på 
væggen over køkkenbordpladen, mens underdelen blev til en kommode under 
det lille vindue i spiseområdet. Begge dele blev malet sorte. Familiens billeder  
er samlet på en væg. I et lille rum med mange funktioner kan det ofte være 
svært at finde tilstrækkelig med vægplads - her er der blevet plads til alle 
familiens fund og egenproduktioner. 

skab nyt af gammelt, og udnyt 
vægpladsen rIgtIgt


