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SOMMERHUS
fyldt med minder
Et dejligt miks af
stilarter mødes på ægte
sommerhus-manér her i
soveværelset. Billedet er
af Sikker Hansen, og den
overdådige lampe fik Anita
af en kunde, som havde den
tilovers.

Af ANETTE LØKKEN
SØRENSEN
bolig@soendag.dk
Foto: CATHRINE
ERTMANN
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Familien elsker at være i sommerhuset uanset årstid og
fejrer gerne fødselsdage og højtider her ved langbordet.
Parret købte bordet brugt.

Anita nyder et hvil på terrassen bag sommerhuset,
der ligger et par kilometer
fra Vesterhavet.

HER BOR:

Det var impulsivt, da Anita og Peter en
søndag tog ud for at se på sommerhuset
i Rødhus, syd for Blokhus. Inden dagen
var omme, havde de købt det. Nu står det
nyistandsat – men indrettet med arvesager og mange af de møbler, der fulgte
med huset.

E

t par kilometer fra Vesterhavet ligger Anita Wodstrup
og hendes kæreste, Peters, sortmalede sommerhus
fra 1967. Umiddelbart ikke særlig fransk i sin stil,
men ikke desto mindre står der ”Le Chalet” lige
ved siden af hoveddøren.
– Først ville jeg bare have det væk, men så kom
jeg i tanke om, at det jo altid har heddet sådan, og
man skal ikke bare fjerne historien, fortæller Anita.
Den 47-årige nordjyde holder meget af, at ting har historie.
Så selv om hun og Peter har revet vægge ned, bygget nye,
malet og sat nyt køkken ind, så har de gjort meget for, at
huset stadig har sjæl, for det er indrettet med ting, der har
en betydning.
– Jeg kan virkelig godt lide, når tingene fortæller en
historie. Davre-billedet i køkkenet hang over min farfars
seng i hans og min farmors hus. Når jeg sov til middag i hans
seng, lå jeg og så på det billede. Og hvis huset her brændte,
så ville jeg redde det billede først, erklærer Anita, som

Boligstylist Anita Wodstrup
og hendes kæreste, Peter
Gadegaard.

BOLIG:

Sortmalet sommerhus på 90
m² bygget i 1967 i Rødhus,
syd for Blokhus.

Huset hedder ”Le Chalet”. Det har det altid
gjort, så det skal man
ikke bare lave om på,
synes Anita.
Finurlige fund pynter
og skaber hyggestemning på det lille
natbord.
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Klinkerne på stuegulvet
er husets oprindelige.
Dem er Anita særligt glad
for, for de klæder den
mørke trævæg og stolen
og rullebordet af teaktræ,
som fulgte med huset.

også stadig reder sengene med sengetøj,
som hendes mor købte i Daells Varehus i
1970’erne.
Huskøbet er også en historie i sig selv.
– Vi havde lånt et sommerhus i Lønstrup
og fik lyst til selv at eje et, mindes Anita,
som tog impulsivt afsted til fremvisning
af sommerhuset syd for Blokhus. Parret
forelskede sig i huset, gav et bud, og da
søndagen var omme, havde de købt det.
Før da havde det i alle årene tilhørt en ældre
dame, som havde samlet mange ting.
– Vi har beholdt meget af det, men solgte
også en del i et garagesalg herude, siger
Anita.
Én af de ting, som hun er særligt glad for,
er det fine klinkegulv i stuen. Det matcher
med trævæggen og stolen og rullebordet i
teak, som fulgte med huset. 
■

Davre-billedet hang over
min farfars seng i hans og
min farmors hus. Når jeg
sov til middag i hans seng,
lå jeg og så på det billede.

Køkkenet er nyt, men
i ægte sommerhusstil med åbne hylder.
Davre-billedet har en
helt særlig betydning
for Anita, for det var
hendes farfars.
Det gamle redskabsrum er blevet isoleret og døbt
”Svigermors rum”
– og hun sover
skam derude, når
hun er på besøg.
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Sengetøjet i dejlige sommerfarver købte Anitas mor i 1970’erne
i Daells Varehus.

Kakkelbordet i stuen
deler vandene. Nogle
elsker det, og andre
hader det, fortæller
Anita. Selv er hun
meget glad for det.

Pift bordet op
Et fad med fyrfadss tager og strandsten
kan give et gammelt kakkelbord et moderne
pust.

Den gamle vægt med
navnet Anita måtte Anita
naturligvis eje. Den passer
godt til de oprindelige
klinker, som fik lov at blive
i det nye køkken.

Bøger skal der være plads til
i et sommerhus, mener Anita,
som har pyntet med nye vaser
i blå nuancer, der passer til de
gamle platter på væggen og
den søde porcelænsfigur.
SØNDAG 34/2020

91

