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Sådan ser en søndag mor-
gen ud ifølge den svenske
designer Josef Frank
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Vi skriver februar, og
verden er grå, men det
behøver dit hjem ikke være
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Virkelighedens Mads
Skjerns gamle villa

Familien Petersen var
verden rundt som expats,
før de slog sig ned i denne
statelige villa, hvis første
ejer var forlægget til Mads
Skjern fra “Matador”. Side
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Da familien Petersen pakkede
flyttekasserne ud i deres nye
hus i Roskilde, var det en va-

nesag. De har skiftet adresser en hel del
gange; Valby, Hellerup, Hamborg, Hol-
land, Nørre Sundby, Tune, Prag og til-
bage igen.

“Min mand og jeg mødte hinanden,
da vi var 17 år, og har altid haft den filo-
sofi, at vi skulle give hinanden plads til
at tage de muligheder, der kom. Og det
har bragt os lidt rundt,” siger Mette Pe-
tersen, der selv flyttede meget rundt
som barn, fortæller hun, med bopæl på
Grønland, Sjælland, Jylland, Fyn.

Det var ikke en fremmed livsstil at
rykke videre efter nogle måneder eller
år, når en jobchance opstod, men der
skete alligevel et eller andet ved den
seneste udstationering. Mette Peter-
sen, hendes mand samt deres to børn
boede tre år i Prag og fik egentlig mu-
lighed for at tage et par år i Chicago.

“Det var fristende, og så alligevel ik-
ke. Vi kunne mærke, at vores børn sav-
nede familie, venner, det hele fra Dan-
mark. De var ikke så gamle og kunne ik-
ke selv sætte ord på det, men de havde
ondt i maven, og en dag fik en rådgiver
på skolen min søn til at tegne et træ.

Han koncentrerede sig kun om rødder-
ne. Han tegnede slet ikke resten. Vi
blev fortalt, at det var et meget tydeligt
tegn på savnet, og at han på trods af go-
de venner ikke trivedes. Så vi skulle ik-
ke videre, vi skulle hjem til rødderne.”

Derfor var det noget særligt, da fa-
milien nogle år efter pakkede flytte-
kasserne ud i Roskilde-villaen. For nu
er flyttetilværelsen slut. Her bliver de.

Mads Skjern som forlæg 
Med så mange forskellige adresser –
hvorfor lige Roskilde? Mette Petersens
mand gik som barn gennem kvarteret
med de gamle patriciervillaer og tænk-
te, at her skulle han engang bo. Parret
mødte hinanden på katedralskolen, li-
gesom deres børn har gået i gymnasiet
her.

“Vi ville gerne give vores børn glæde
af den by, vi selv har været så glade for
at vokse op i,” siger Mette Petersen.
“Og vi faldt fuldstændigt for charmen
og historien i huset.”

En historie, der på sin vis er dan-
markshistorie: Huset blev bygget i 1914
til H.P. Nielsen, der begyndte som isen-
kræmmer i byen. Det navn lyder måske
ikke så bekendt, men det gør navnet
Mads Skjern, hvis karakter er inspire-
ret af Nielsens liv og arbejde. Nielsen
kom til Roskilde fra Vordingborg og var
som Skjern også en outsider med stor 

Expat-familien er landet i Matador-villa
Hvordan bliver et hjem et rigtigt hjem?
Familien Petersen levede som udenlandsdanskere i
mange år, men er nu endelig hjemme i en villa fyldt med
Matador-historie, som de fik hjælp til at indrette

Patriciervillaen er bygget i 1914 af isenkræmmer H. P Nielsen, og familien Schou Grand Petersen har
boet her siden 2011. Sidste år satte de gang i en omfattende renovering og nyindretning med professionel
hjælp.

Indbygget reol malet i Flüggers Mushroom Grey No. 40 ligesom væggen. Pendler er fra Parachilna.
Det lodne gulvtæppe skaber en blød balance til de flere træsorter i rummet og forbedrer akustikken.
Violet kande og drikkeglas fra Stenholt Glas, justerbare bruneret Duca-lysestager af Kristian Sætter
Lassen og boblevase fra House Doctor.

Knitting Chair fra Menu i
karnappen med det store

lysindfald med specialsyet
guldmåtte leveret af ind-

retningsdesigner Birgit Tarp.

Af Liv Collatz 
Foto: Magnus Godske/ Blue Room

Northern Butterfly-lamper i tv-stuen. Èchasse-lysestagen på messingfødder og kommoden, der er et arvestykke.

FAKTA

HVEM Mette Petersen,
hendes mand, datter og
golden retriever.

HVAD Nyrenoveret
patriciervilla fra 1914.

HVOR Roskilde 
Centrum.
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forretningsforståelse. På vejen har tid-
ligere direktør i Roskilde Bank boet, en
virkelighedens Hans Christian Var-
næs, ligesom resten af kvarteret har
huset forskellige inspirationskilder til
Lise Nørgaards serie.

Med så mange fortællinger og så
meget arv flyttede familien ind og vid-
ste, at huset skulle renoveres nænsomt
og originalt. At det ville tage noget tid.

“Vi boede i huset i nogle år for rigtigt
at mærke det, så vi kunne være tro mod
stilen og historien, og vi vidste, hvor-
dan dagligdagen så ud. Det er et af mi-
ne allerbedste råd til andre, der skal re-
novere – at vente lidt med byggearbej-
det, indtil man kender huset og livet i
det.”

Planløsningen blev ændret i stuee-
tagen, så køkkenet nu står helt cen-
tralt, og Mette Petersen ikke føler sig
gemt væk, når hun laver mad. En ny
kældertrappe blev installeret, da hele
familien var faldet ned ad den gamle.
Badeværelset på førstesalen blev reno-
veret, og udestuen kom på niveau med
spisestuen og skaber nu sammenhæng
mellem stuer og haven.

Parret fik et entreprenørfirma med
speciale i patriciervillaer til at stå for
projektet. En af de bedste beslutnin-
ger, fortæller Mette Petersen, da firma-
et kun arbejdede på et projekt ad gan-
gen, og håndværkerne derfor ikke
pludselig skulle afsted på andre opga-
ver. Og så fik de for første gang hjælp til
en anden central boligopgave: indret-
ningen.

Ikke flere kiksekrummer 
“Vi har aldrig været super gode til at la-

ve en gennemført indretning og finde
de helt rigtige ting, der passer perfekt
sammen. Men nu stod vi med drømme-
huset og ville gerne gøre det rigtigt,”
siger Mette Petersen.

Derfor blev indretningsdesigner Bir-
git Tarp, der ejer firmaet Design Cir-
cus, inviteret indenfor til at stå for det
gennemgående udtryk.

“Det har været alle pengene værd,
for man kan godt selv miste overblik-
ket i sådan en renovering. Birgit har
støttet os i valg og placering af lys, ma-
terialer, farver, alting,” siger Mette Pe-
tersen.

“Det vigtigste var at beholde de ori-
ginale døre, stuk, forsatsvinduer og al-
le de gamle finesser, der udgør husets
sjæl. Vores kriterier var derudover, at
der skulle farver ind, og at det skulle
være hyggeligt. Det kan hurtigt blive
for klinisk, hvis noget er gennemdesig-
net, så sjælen og hyggen var vigtig.”

Før boede familien Petersen først og
fremmest praktisk. Hyggeligt, men 

Hanstholm-køkken i røget eg med bordplade i stormønstret belvederegranit. Pendler i bruneret messing fra
Anour. På hylderne står bl.a. glas fra Stenholt Glas og keramik fra Madam Stoltz. Højskabe med linoleum-
fronter. Transparente auberginefarvede køkkengardiner på messingstænger speciallavet af Design Circus.
Lysekrone fra Nuura.

Mette Petersen føler endelig, hun er landet godt i Danmark igen.

Fra verandaen ud for soveværelset er der udsigt over den lokale tennisbane og længst ude Roskilde Fjord.

Det vigtigste var at
beholde de originale
døre, stuk,
forsatsvinduer og alle
de gamle finesser, der
udgør husets sjæl

Mette Petersen
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praktisk. Sådan er det i småbørnshver-
dagen; man orker ikke at stresse over
fedtfingre og snotnæser i den nye de-
signersofa og nedtrådte kiksekrummer
i det håndvævede gulvtæppe. Farverne
var meget almindelige; sort-hvidt køk-
ken, hvide vægge, gråt, hvidt, beige in-
teriør.

“Det har været fint og hyggeligt,
men også lidt kedeligt, og vi har tit væ-
ret for hurtige i vores valg og køb af
ting. Vi var mere praktisk orienteret på
grund af små børn, men nu er de store,
og vi har råd til at gøre det mere læk-
kert.”

Med en indretningsarkitekt blev vil-
laen indrettet markant anderledes,
end de selv ville have gjort. Både farven
i gangen, en delikat sienna fra Flüggers
stilhistoriske farvekort, i stuen og i tv-
stuen, en sandgrå, gjorde parret lettere
nervøse ved farveprøven, men nu giver
den totalt mening for dem.

“Birgit hjalp os med at kombinere
farver og materialer, vi aldrig ville have
valgt. F.eks. auberginefarvede gardi-
ner i køkkenet. Og hun evnede at finde
de udsmykninger, der passer sammen,
og som gør det hyggeligt og varmt at
være her.”

I dag ville selv Mads Skjern nok være
lykkelig over forvandlingen. Men er
den nok til at holde på familien Peter-
sen? Kan de gamle flyttevaner og rast-
løsheden ikke komme snigende til en
for evigt-adresse?

“Jo, men vi har stadig masser af pro-
jekter her: soveværelset, et walk-in-
closet og en uudnyttet tagetage, hvor
husholdersken boede. Hvis vi bliver
rastløse, er der masser at lave inde i hu-
set. Nu er vi landet, hvor vi gerne vil
være.”

Indbygget spejl desig-
net af Birgit Tarp og
produceret hos en
lokal glarmester.
Lamper fra Astro.

Soveværelset har udsigt over haven
gennem den gamle dobbeltfacetslebne
glasdør, der fører ud til verandaen.
Louise Roe-vase på antikt hvidmalet
bord.

Birgit hjalp os
med at
kombinere farver
og materialer, vi
aldrig ville have
valgt. F.eks.
auberginefarvede
gardiner i
køkkenet

Mette Petersen

Product: BorsenPrint PubDate: 04-02-2022 Zone: DK1 Edition: 1 Page: Bolig.8 User: heho Time: 02-03-2022 13:53 Color:

CMYK


