
Boligstylistens

Klassisk dansk sommerhusstil møder »Det lille hus på prærien«. 
Boligstylist Trine Boelskifte har renoveret familiens feriehus i 
Odsherred i Nordsjælland ved at forny det oprindelige interiør med 
!otte tapeter, lækre stofrester, masser af maling og egne design.

Køkkenet er en del af det oprindelige hus fra 
1977 og gennemgangsrum mellem soveafde-
ling og stue. Det er for nylig opgraderet med 
ny ovn og opvaskemaskine.

Døren til baderummet ved gæsteværelset 
er beklædt med tapet fra Ralph Lauren, 

mens gardinet er fra Romo.

GENIALE
genbrug

TIP Gør som Trine. Monter 

foldegardiner 20 cm over               

vinduet, så syner det højere. 
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Kun 500 meter fra stranden i 
Ellingelyng i Vig i Nordsjæl-

land ligger det lille sommerhus 
på en stor skøn naturgrund. 63 
kvm plus det løse – lige tilpas 
til Trine Boelskifte og hendes 
mand, Heine Leon Boelskifte 
Sørensen, der gav hinanden 
sommerhuset i bryllupsgave i 
2007. 

– Ingen af os havde prøvet at 
have sommerhus før, så vi blev 
enige om, at det måtte være den 
ideelle model, fortæller Trine 
og Heine, der til hverdag bor i 
en lejlighed på Nørrebro.

Selv om sommerhuset den-
gang var foret med ubehandlet 
træ i cigarkassestil over alt in-
den døre, og der var kokostæp-
per på gulvene og kork i bade-
værelset, så Trine muligheden 
for forandring. På linje med 

det hun anbefaler sine kunder, 
valgte parret at !ytte ind først 
og derefter mærke efter, hvil-
ken stil og hvilke forandringer 
de ville trives bedst med. Resul-
tatet blev, at alt indvendigt træ-
værk blev hvidpigmenterede, 
huset blev malet sort udenpå 
og gulvtæpperne blev fjernet, 
så de originale fyrretræsgulve 
kunne blive slebet af.

Trine og Heine købte huset 
møbleret, og Trine har set det 
som en udfordring at genbru-
ge så meget som muligt. Bam-
bus!etstolene er sprayet grå, en 
sofa er draperet med tæpper, 
og et gammelt sofabord står på 
en ny plads i stuen. Til de tradi-
tionelle plasthavestole på ter-
rassen har Trine syet frakker 
og puder, så stolene har fået et 
helt nyt udseende. 

Sommerhuset er købt møbleret, og Trine 
har bestræbt sig på at genbruge så meget 
som muligt og sætte et personligt præg. 
Alle vægge og lofter er hvidpigmenteret, 
og bambusstolene er spraymalet grå. 

Det gamle skur er blevet 
indrettet til hyggelig 
»morfar-stue«. Her kan 
man tage sig en god lur 
eller få en rolig læsestund. 
På stangen hænger 
slumretæpper, og puden 
er købt i New England.

TIP Brug spejle til at 

gøre små rum større, som 

her på endevæggen.
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Gæsteværelset er opdelt 
med en op!ndsom alkove 
med rund åbning. Den 
malede tallerkenrække 
er fyldt med hyggeligt 
læsestof. Puderne er 
Trines eget design.

På det lille toilet er der opsat 
hylder til dekorativ opbevaring af 
håndklæder og andet toiletudstyr. 

Frokost i det grønne på de klassiske 
hvide bænke med stribede hynder, 

der passer perfekt til det sorte 
træværk og de hvide vinduer.

COUNTRY 
LIVING

Rustik, der passer rigtig 
!nt til sommerhuset eller 

kolonihaven. 49 kr.

FLERE TIPS OG BILLEDER
Få Trines bedste indret-
ningsråd og se endnu "ere 
billeder fra hendes dejlige 
hus på www.soendag.dk/
trineboelskifte

HER BOR: Trine Boelskifte, 
45, boligstylist, og hendes 
mand Heine Leon Boel-
skifte Sørensen, 48. 

AREAl: 63 kvm og 13 kvm 
gæstehus på 1.600 kvm 
grund.

BOLIG: Nyrenoveret som-
merhus oprindeligt fra 
1977 ved Vig i Odsherred i 
Nordsjælland.

– Jeg kan lide at genbruge og få 
noget personligt ud af tingene, 
forklarer hun. 

– Et sommerhus skal være 
funktionelt, og for mig er staf-
fage ikke et fyord, måske fordi 
jeg er udlært dekoratør. For mig 
er der intet galt i at pynte på en 
papdør til toilettet eller beklæ-
de en billig kommode i sovevæ-
relset med tapet, nye greb m.m.

– Jeg hører heller ikke til dem, 
der !ytter om konstant. Vi har 
vores møbler længe og skifter 
ikke ud. Vi vil hellere istand-
sætte det eksisterende frem for 
at rende ud og købe nyt. Men 
vi trænger altså til et nyt spise-
bord af god kvalitet til den an-
tikke slagbænk fra Sverige!  ■
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TIP Lyse hvide vægge 

og lofter skaber en større 

rumfornemmelse.

TIP Hvis pladsen er trang, 

så udnyt højden som her med 

hylder oppe under loftet.
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