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IDEE
Herfst is de tijd van oogsten en verzamelen. Buiten maar ook 
binnen. Zorg voor een warme collectie kussens, plaids en 
dekens voor een intieme sfeer. Mix met oud en nieuw en met 
verschillende merken, zoals hier kussens van H&M Home en 
(handgemaakte) van Eline Engen (elineengen.com). 

Herfstgeluk 
aan de baai van Sejerø

Kransen van gedroogde bloemen, goudkleurige herfstbladeren, 
geruite plaids, gerechten met kastanjes en kweepeer, knapperend 

haardvuur: het is herfst voor Line Mørkeby en haar gezin. 
Welkom in hun charmante, Deense vakantiehuis.

De bank is op maat gemaakt, 
zodat de ruimte tussen 
schouw en raam volledig is 
benut. Matras en kussens 
erop: klaar. 

Op koele herfstdagen brandt in de 
woonkamer altijd de grote haard. Het 

wollen, geruite kleed is geërfd van Lines 
grootmoeder, de hangende kandelaar 

was al in het huis aanwezig bij de koop.

In Veddinge Bakker, op het Deense eiland Seeland, wonen Line Mørkeby (scenarioschrijver) en 
Anders Juul (acteur) met hun twee dochters Ebba (11) en Elise (6
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De oude stoel werd opgeknapt met grofvuil-vondsten. De woonkamer is sfeervol gedecoreerd met herfsttakken, gedroogde 
bloemenkransen, kweeperen en kaarsen. Het beeldje in het raamkozijn is van kunstenaar Bjørn Wiinblad (1918-2006), de schaal (waarin 

kweeperen) is gekocht in het Trapholt museum voor Moderne Kunst in Kolding. 

IDEE
De schouw is een samensmelting van nostalgisch en modern. 
Let op de mooie, antieke vloerplaat voor de ingebouwde, gietijzeren 
houtkachel (morso.nl). Kijk voor fraaie, antieke haardplaten, 
haardschermen en andere haardaccessoires op haardplaat.com. 

Robuuste houtblokken 
verzamel je in een 

glimmende, koperen 
bak. De glans en het 

ruwe hout vormen een 
spannend contrast. 

De foto’s aan de muur zijn een mix van onder meer werken uit het Kollwitz Museum in Berlijn en zwart-wit foto’s die Line zelf maakte.
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IDEE
Verschillende soorten hout, op allerlei manieren 
toegepast, combineren mooi met een witte 
achtergrond. Hou het simpel en puur, hout is van 
zichzelf al sprekend en warm.  

1 2

schoonheid van een herfsttak. Meer heb 
je eigenlijk niet nodig om thuis een 
mooie sfeer te creëren.”
Terwijl herfsttakken en de laatste veld-
bloemen in vazen worden gezet, deco-
reert Line het huis ook met groenten en 
fruit uit eigen moestuin. Die sieren op 
mooie schalen om bewonderd te wor-
den om hun structuur en kleur. Daarna 
gaan ze de pan of pot in. Ook is er elk 
jaar de traditionele walnotenoogst voor 
de walnootschnaps: “We hebben een 
vast ritueel met de familie waarmee we 
dit huis delen. Elk najaar verzamelen we 
een berg walnoten om er twee flessen 
walnotenschnaps van te maken: één 

Wanneer de bladeren goud en warm-
rood kleuren en de zon laag over het 
landschap schijnt, begint er iets te bor-
relen bij Line Mørkeby. “Ik hou van de 
herfst. Er is iets nostalgisch en melan-
cholisch aan dit seizoen. Het geeft een 
soort oergevoel. Na een hete zomer 
waarin we de hele tijd buiten zijn 
geweest met dat gevoel niets te mogen 
missen, is het weer oké om naar binnen 
te gaan. Om een taart te bakken en je 
voor de open haard in een wollen deken 
te wikkelen met een goed boek”, aldus 
Line.
Eigenlijk is er voor haar niets beters dan 
in bed liggen, onder het schuine dak, en 

te luisteren naar de wind en regen die 
zo typisch zijn voor het herfstweer. Of 
naar buiten te gaan om de laatste aard-
appels en kool te rooien in de moestuin, 
dahliaknollen op te graven om ze in 
hun winterhol in de kelder te leggen en 
kastanjes te verzamelen. 

Walnotenoogst
Line: “Ik vind het heerlijk om de natuur 
naar binnen te halen, onze cottage in. 
Ook al is de natuur hier vlakbij - we 
hoeven alleen maar uit het raam te kij-
ken - toch voelt het speciaal om ons er 
binnen ook mee te omringen.  Kijk 
maar eens naar de kortstondige 

1 Na een lange zomer buiten is het nu weer oké om naar binnen te gaan. Om taarten te bakken en boeken te lezen bij het vuur. 2 Aan de voorkant van het 
huis is een knusse plek waar het goed nagenieten is na een wandeling aan zee of ommetje in de herfsttuin. De familie verzamelt kastanjes en walnoten, 
van de laatste wordt ook schnaps gemaakt.

➝

Zorg dat de boeken die 
jou inspireren in het 

zicht liggen. Zo pak je 
ze sneller om steeds 

even ‘op te laden’. 

In huis heerst een ontspannen 
en pretentieloze sfeer. Line wil 
dat iedereen zich hier vrij voelt 

en gewoon kan zíjn. 
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fles om met Pasen te drinken en één 
concentraat om pas na tien jaar te ope-
nen. Dat laatste hebben we nog niet 
gedaan. In 2027 zullen we de eerste 
fles pas kunnen openen, spannend!”

Lappendeken
Als het buiten guur is, wordt de meeste 
tijd doorgebracht voor de open haard. 
Een heleboel fluffy vachtjes worden 
daar op de vloer uitgestald om een 
geborgen oergevoel te creëren. 
Bordspellen voor jong en oud worden 
erbij gepakt, sommige gezinsleden 
beschilderen stenen, anderen gaan 
kleien. Alles onder het genot van kop-
jes warme chocolademelk met slag-

Het gezin van vier deelt het grote huis 
(160 m2) met vrienden. Het is gebouwd 
in 1847 en biedt uitzicht op de Sejerø 
Bugt, een prachtige baai in het noor-
den van het Deense eiland Seeland. 
Op diverse plaatsen zitten nog origi-
nele details. “We houden erg van hout, 
in alle soorten en vormen. Zo hebben 
we zowel puur grenen meubelen, als 
jaren 50 rozenhout en eiken. Hout is 
gewoon het allermooiste materiaal, en 
daarbij werkt het rustgevend”, zegt 
Line. “De vele houten meubels én de 
vondsten die we dit najaar weer mee-
nemen naar binnen, onderstrepen 
onze behoefte om contact te hebben 
met de natuur.”

room, marshmallows en chocolade-
kruimels.
“Ons gezamenlijke huis is ruimtelijk 
ingericht. We moeten ons vrij voelen, 
en gewoon kunnen zíjn. Er heerst hier 
een ontspannen en pretentieloze sfeer. 
Spullen zijn er om gebruikt te worden, 
de inrichting is een beetje een lappen-
deken - dat voelt gezellig, huiselijk en 
veilig voor ons. Veel meubels stonden 
al in het huis of zijn erfstukken.” 

Rozenhout
Het charmante vakantiehuis ligt in het 
schilderachtige Veddinge Bakker, op 
een stuk grond van zesduizend vier-
kante meter met grote, oude bomen. 

1 Het lichtblauw in de keuken herinnert aan de zee vlakbij. Aan de muur hangt een vintage landkaart van de streek. Groenten en fruit uit eigen tuin 
worden eerst mooi uitgestald voordat ze de pan of pot ingaan. 2 De herfst is overal aanwezig in dit huis.

“Ik hou van de herfst. Er is iets nostalgisch en melancholisch aan dit seizoen”

IDEE
Decoreer de tafel met de vruchten van het seizoen. Granaatappels, 
walnoten, een bemoste tak, herfstbladeren, de laatste veldbloemen.. 
ze halen de sfeer van buiten naar binnen. Zo ben je je meer bewust 
van Moeder Aarde, en wat die ons allemaal zomaar schenkt.  

De eettafel is een erfstuk van Anders’ vader. 
De vintage hanglamp is gekocht in Berlijn, 

evenals het grafische kunstwerk. De collectie 
kussens (H&M Home) is divers en toch één.  

Harde stoel? Leg er een 
lekker warm vachtje 

op! Zeker in de herfst. 
Deze is gekocht bij een 

plaatselijke 
schapenfokker. 
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De creatieve hoek grenst 
aan de keuken. Het oude 
bureau heeft lekker veel 
lades en is aan de 
binnenkant fris zeeblauw 
geverfd. De vintage 
Fredericia J39 stoel en 
wandlamp met geplooide 
kap (Le Klint) zijn twee 
Deense klassiekers, de 
schelp is gevonden op 
een eiland in Vietnam. 

IDEE
Kijk eens of je een deur kunt verwijderen voor meer openheid 
en doorkijkjes in huis. Simpele daad met een groots effect. 
Soms heeft een deur een duidelijke functie (voor privacy, 
tegen kou en tocht), een andere keer is het alleen een obstakel. 

“De inrichting is een beetje een lappendeken - dat voelt gezellig, huiselijk en veilig voor ons”, aldus Line. Het tuinset is een erfstuk, 
de mand (kringloopwinkel) wordt handig gebruikt om alle spullen in te vervoeren. De herfstkrans is gemaakt 

van gedroogde bladeren en bloemen uit de omgeving, aan de kapstok rieten hoeden van Pourquoi en van een markt in Nice.  

Een simpel kussentje kan het 
verschil maken. H&M Home, 

La Redoute en Sissy-Boy 
Homeland hebben mooie 

bloemenprints in hun 
collectie. 
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Samenstelling: Demelza Krens • Voor verkoopadressen zie inhoud

‘Een beetje een 
lappendeken’ noemt 

Line haar inrichting. En 
daar is niets mis mee, 

mits je kiest voor wat je 
echt mooi vindt en de 

kleurcombinaties in de 
gaten houdt. 

Schenken maar
Tijdloos grijsgroen verveelt nooit. 

Deze leuke, geglazuurde theepot mag 
dan ook de hele dag in het zicht staan 

€ 17,95 (dille-kamille.nl).

Zachte must-have
Iedereen zou tenminste één klassieke, 

geruite plaid in huis moeten 
hebben. Plaid van Klippan € 75,- 

(nordicnest.nl).

Publiekslieveling
Voor dit grenen klepbankje máák 

je gewoon plaats. 188x47x91 cm (lxbxh) 
€ 599,- (nostalgie-palast.nl).

Vintage Delft
Dit soort aardewerken vaasjes  

(Delft polychroom Holland) zijn in elk 
interieur een klassieke verrassing,  

25 cm (h) € 23,- (reliving.nl).

Goed zicht
Stijlvol én praktisch, altijd een fijne 
combinatie. Wandlamp Peak heeft 

die. € 69,- (nostalux.nl).

Nazomer mandje
Een geslaagde herfstpicknick begint 

met dit mandje. Lekker hoog (40 cm) 
dus de fles kan rechtop € 19,48

(sostrenegrene.com).

Kleurenpalet
Line houdt van ingetogen en van de 

herfst, en dat is te zien. Met accenten 
Atria, Caramel en Old Ocre van Pure 
& Original is de toon gezet: klassiek, 
warm en welkom. Krijtverf Classico  

van Pure & original Regulair 
€ 40,85 per liter (vestingh.nl).

Sfeervol setje
Deze robuuste, houten kandelaars zijn 

mooi vintage en tegelijk helemaal van nu. 
Set van twee € 19,95 (endofapril.nl)

No nonsense herfstig
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