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Easy living og
elegant møbelkunst
Huset er omringet af grønt, og fra haven kan man se hele vejen igennem huset på grund af de store ruder på begge sider. På terrassen står loungemøbler fra Karmameju og Wegners Flagline.
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Terrassen binder hus og have
sammen. Her ligger parret på
deres yndlingsspot i solen.

Spiseareal i forlængelse af køkkenet med egetræsbord fra Thomas E. Alken. Stolene er
designet af Wegner, tæppet er fra The Rug Company, og pendlerne er fra Northern
Lightning.

Tæt på både Dyrehaven, Øresund
og København ligger dette
arkitekttegnede hus med sit elegante
og skarptskårne look. Haven er holdt
enkel med få træer og læner sig godt
op ad den smagfuldt indrettede og
minimalistiske bolig

Tekst og foto: Jesper Ray
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Teddy
og
Camilla
Kierkegaards hjem står
klassiske møbler i smuk kontrast
til det funkisinspirerede hus i
Klampenborg tegnet af arkitekterne Wenzel + Tuxen i 2013.
Parret og deres to sønner sagde
farvel til Taarbæk, som havde
været deres platform i mange
år, og flyttede adressen til
Klampenborg.

Fra stuen markerer en lille niveauforskel overgangen til køkkenet. Gaspejsen fra
Faber kan nydes fra alle vinkler. I køkkenet laver familien mad på en
Corian-bordplade, og de mørke mahognilåger står flot til alt det hvide.

“Vi er særligt glade for, at vi
bor i cykelafstand til stranden
og skoven. Det var en høj
prioritet, da valget faldt på
dette område,” fortæller
Teddy Kierkegaard, der også
faldt for det dramatiske og
legende lysindfald, som er
tænkt ind i husets arkitektur.

“Vi er særligt
glade for, at vi
bor i cykelafstand
til stranden og
skoven”

Loungestemning
Havens 800 kvadratmeter emmer af “easy living”
med den cool, overdækkede

terrasse med loungemøbler
og en stor græsplæne, som
ikke kræver det store havear-

bejde. De nærmest skulpturelle træer indhegner haven
og giver en flot kontrast til
det hvide elementhus med
de lækre materialevalg. Store
glasdobbeltdøre åbner huset
op og giver flere boligkvadratmeter, når vejret lokker
udenfor. Her går familien
fra indeliv til udeliv i en glidende overgang, og på terrassen kan de sidde overdækket
Fortsætter side 6

6

bolig

Fredag 4. marts 2016

I stuen hersker en enkel indretning med
farveleg i rosa toner. Sofaen fra
Karmameju er fyldt med puder fra The
Rug Company. Wegners klassiske
cirkelstol med hjul kan let drejes mod
haven, så panoramaudsigten kan nydes.

I den ene ende af stuen står en
Bamsestol af Wegner under
en Jielde-lampe. I hjørnet en
gulvlampe af mundblæst glas
fra Katja K. Agentur.
Sønnen Valdemars værelse har udsigt til det grønne havemiljø, og
i den lille karnap står en Wegner-stol.

... Easy living og
elegant møbelkunst

FaKTa

Hvem, hvad og hvor
i regnvejr omringet af
palmer og oliventræer. Midt
i Klampenborg.

En ønskeetage for drengene,
Frederik og Valdemar, som tit
opholder sig i kælderen.

En ønskeetage

Ro til detaljer

indenfor er gulvet belagt
med brede egetræsplanker,
og der er 196 kvadratmeter
at boltre sig på i overetagen fordelt på fire rum og
148 kvadratmeter i kælderplan, hvor der er indrettet
gæsteværelser, bad, fjernsynsstue og vaskekælder.

Familien
har
indrettet
sig enkelt med eksklusivt
møbeldesign, så de mange
lækre detaljer i huset får lov
til at få plads og ro. Camilla
Norling Kierkegaard og Teddy
Kierkegaard er rørende enige
om indretningen, og det ses
tydeligt i deres interiørvalg.

Det er især de mange lænestole, som gør indretningen
hyggelig og samler husets
store rum.
Camilla Norling Kierkegaard arbejder med indretning,
og det bærer boligen præg af.
Alt er i balance og i pagt med
husets moderne form.
“Her er luft og lys, og det
synes jeg helt klart er et bærende element i en god indretning med et godt indeklima,”
siger hun.

Her bor:
Camilla Norling Kierkegaard og Teddy Kierkegaard samt
deres drenge Frederik og Valdemar.
Beskæftigelse:
Camilla Norling Kierkegaard arbejder med indretning og
Teddy Kierkegaard med ejendomsudvikling.
Bolig:
arkitekttegnet bolig fra 2013 i Klampenborg
i Nordsjælland. tegnet af arkitekterne Wenzel+Tuxen.
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Forældresoveværelse med spændende lysindfald. Fotokunst af ray-art.photo findes flere steder i
huset, og her i soveværelset er motivet birketræer, som taler godt med det smukke figentræ.
Flaglinestolen er tegnet af Hans J. Wegner i 1950.

TIPS

Camilla og Teddy Kierkegaards indretningstips:
• Brug lysindfald, når du indretter.
• Placer dine møbler, så rummene ikke vælter. Find den gode balance.
• Dekorér terrassen, så du bliver draget udenfor og får lyst til at
opholde dig i det fri.
Et skønt og enkelt baderum, hvor der er ro til at fordybe sig. Badekaret er lavet af det eksklusive
materiale Corian, og armatur er fra Vola.

KØKKENWEEKEND
5.- 6. mar. KL. 10-15

• Placer dine møbler, så du får glæde af udsigten.

100% dansk design
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MS12
En naturlig
fusion
®

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

svane.com

Vores 2016 nyhed MS12 er fusionen af to af vores mest populære
designs lige nu – S12 og MASSIV.
Kontrasten mellem den skarpe
hvide møbelramme, og det bløde
smukt forarbejde massivtræ giver
MS12 sit enestående møbeludtryk
og visuelle særpræg.
Se hele køkkenet inkl. nye smarte funktioner og oplev hele 2016
kollektionen på svane.com eller
endnu bedre – i din nærmeste
Svane butik.
Lige nu er der attraktive kampagnepakker fra Siemens.

få montering til o kr.
Gælder ved køb af elementer og bordplader til min. kr. 50.000. Tilbuddet
kan ikke kombineres med andre rabatter og gælder kun i Danmark frem til
31. marts 2016. Se mere på svane.com
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