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Green House

FUTURASOMMERHUSET
50 m2 eller 86 m2 træhus 
med overdækket terrasse

www.greenhouse.dk
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Vælg Danmarks bedst isolerede fritidshuswww.planethuse.dk
Gammelt til NYT Når du vælger et Planet-Hus,  

fjerner vi GRATIS dit gamle hus - op til 65 m2

Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner

Se mere på 
www.randerstegl.dk

Vind tegltag for 75.000,- 
med

Riddersal
som entre
Bag den lille, skjulte dør i riddersalen på Store Restrup herregård 
har familien deres hjem, hvor nyt fusionerer med gammelt. Side 12

Interview: Vær kreativ med
hjemmekontoret. Side 12

Brevkasse: At vælte 
vægge eller ej? Side 19



Livet på herregården
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Samtidig med at familien Lokdam hver dag står op til nye arbejdsopgaver, står de også op
til nye hotelgæster. For de bor på Store Restrup Herregård, som de ejer og driver. Det er Ann
Lokdam, der står for indretningen i både den private bolig og i den offentlige del af
slotshotellet. Og det er samme indretningsstil, der går igen i 
begge ender af herregården.
PARASTOU BOOYASH FOTO: LISE BALSBY | living@jp.dk

M
an skal kigge godt efter for at
opdage den grønne dør, der går
fra riddersalen ind til familien
Lokdams private bolig. Ét skridt
og de er mødt på arbejde. Men vel
at mærke kun hvis den store rid-
dersal ikke er lejet ud. Så bruger

de boligens hovedindgang fra gården. Familien,
der består af læge, Ann Lokdam, skovrider, Gorm
Lokdam, et hjemmeboende og to udeboende
børn, bruger gerne riddersalen og biblioteket, når
de selv har gæster. For de to sale er indretnings-
mæssigt næsten som en del af deres private
bolig.

Herskabsstil i nye klæder
Indretningen har Ann Lokdam holdt i engelsk
herskabsstil, men alle møbler i den offentlige del
af herregården er nye, selv om stilen er gammel
og klassisk. Ann Lokdam forklarer, at det er vig-
tigt for hende at holde liv i den gamle bygning:

»De antikke møbler kan ikke tåle at blive
brugt, og vi vil gerne have, at hotelgæsterne kan
benytte sig af alle rum og sætte sig på møblerne,

uden at de går i stykker. Derfor har vi købt
møbler, der kan bruges til hverdag. Men samtidig
er indretningsstilen tro mod byggestilen fra ba-
roktiden og har respekt for historien og de gamle
bygninger,« siger Ann Lokdam. Det er hende, der
har designet mønstrene på møbelstofferne og på
tapeter og fliser i de fleste rum. Også i familiens
egen bolig.

Familiens samlingssted
Stilen i familiens private bolig på 154 kvadratme-
ter er tro mod resten af herregården, og de fleste
møbler her er også købt til at blive brugt. De har
dog en del antikke arvestykker, som de værner
meget om, men samtidig bruger til hverdag. For
eksempel det gamle spisebord, der fungerer som
familiens samlingssted. Spisebordet har tilhørt
Gorm Lokdams far og står i køkken-alrummet,
der ligger i forlængelse af stuen. Alle børnevæ-
relserne åbner ud til køkken-alrummet og stuen,
og det er netop denne funktionalitet, parret
værdsætter mest ved deres bolig.

»Indretningen er lavet i forhold til familien.
Hjertet er køkken-alrummet med de tre børne-

værelser rundt om, og her er altid liv, fordi alle
skal forbi køkken-alrummet. Det er skønt,« siger
Ann Lokdam.

At bo sammen med hotelgæsterne
Parret købte herregården i 1990, da den var et
konkursbo. Udover at indrette deres private bolig
i den ene ende af herregården, lavede de den
anden ende til hotel, restaurant, vinkælder og
butik. Boligen og resten af bygningen er fredet, så
parret har ikke lavet noget om ved herregården.
Dog har de genskabt nogle af stuens paneler, så
de ligner de oprindelige paneler, der er tilbage i
den ene side af stuen.

Parret holder meget af at bo på Store Restrup
Herregård, men der er ikke altid plads til så
meget privatliv:

»Vi elsker, at folk nyder herregården, men på
sigt vil vi gerne bo et sted, hvor vi kan gå ud i ha-
ven i vores morgenkåbe, uden at tænke på, hvad
hotelgæsterne mon vil tænke,« griner Ann Lok-
dam.

Fortsættes E
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Store Restrup Herregård ligger omkranset af park og
skov vest for Aalborg. Hovedbygningen blev opført af
greve Chr. Levetzau i 1723. I dag fungerer herregår-
den som slotshotel, som drives af Ann og Gorm Lok-
dam. Slotshotellet har plads til 110 overnattende
gæster fordelt på 48 værelser. Familien bor i den
sydlige del af bygningen ud mod haven, søen og sko-
ven. Det var oplagt at bebo denne del af gården, da
det var den, der mindede mest om en lejlighed.
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Bestil vores 48 siders katalog på 70 20 58 59

Åbent hus
1. og .  kl. 10-16.
Vi ses på Industrivej 9,  

6070 Christiansfeld

Derfor skal du vælge en pavillon fra Ahlnor

Model Pernille
Pris fra kr. 51.995

Plast

Åbent-hus-tilbud
Model Gitte med vedligeholdelses-
frie elementer og termoruder sæl-
ger vi under !ÅBENT HUS" arrange-
ment til  uhørte lave priser.  
F.eks. 4,8 m2, inkl. gulv:

Havepavilloner Ekstra  gode tilbud  under åbent hus arrangementet

Finansiering uden omkostninger
 

Model Inge
Pris fra kr. 18.995

Model margit
Pris fra kr. 24.995

Træ Træ Plast

Plast

Besøg Danmarks største udstilling af havepavilloner 
Kom til åbent hus på vores store udstilling i Christiansfeld 

Her udstiller vi 14 havepavilloner i træ og i vedligeholdelsesfri 
plast, fordelt på forskellige modeller, i størrelser fra 4,8 - 18 m2.

kr. 35.995

Ann Lokdam har indret-
tet alle rum i herregår-
dens bygninger, som til-
sammen udgør 8.600
kvm, og det er vigtigt for
hende at lade personlig-
heden skinne igennem i
indretningen. Hun har
stor lidenskab for smuk-
ke, gamle fredede byg-
ninger, men lidenskaben
er ved at blive overskyg-
get af den store forplig-
telse og omkostning, det
er at eje historiske byg-
ninger. »Vedligeholdelse
af disse bygninger vil i
fremtiden blive meget
betydelig og dermed en
stor byrde for næste ge-
neration. Jeg har stadig
lidenskaben, men en lille
smule træthed følger i
kølvandet,« forklarer
Ann Lokdam.
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Pandora 
Kitchen

fronter på låger 
og skuffer er 

bygget op som 
en sandwich.

Pandora Box System

design 
for 

smiling 
peopletm

Design din egen reol, køkken eller bad.Vælg mellem 35 farver og mix 
dem som du har lyst. Start i dag på www.pandoraboxsystem.dk

Butik & showroom   .   Frederikshåbvej 53   .   7183 Randbøl
tlf +45 75 55 07 26   .   www.pandoraboxsystem.dk

Mulighederne er uendelige
Idéen bag Pandora Box System er, at det skal være nemt at designe sin 
egen reol, sit eget køkken eller bad. Samtidig skal det være nemt at forny 
indretningen med andre farver på låger og skuffer, nye hylder og nye boxe, 
der kan sættes ind i det eksisterende system

Derfor er det 
nemt at skifte 
det yderste 

lag, hvis man 
ønsker en 

anden farve.

NYHED

NYHED

NYHED

Spisebordet er et arvestykke og fungerer som familiens samlingssted. Ann Lokdam elsker pynteting, og hun har
blandt andet selv stået for lysestagens forhøjede dekoration.

Når man ser ridderrustningen her, sætter det skub i
fantasien og forestillingen om fortidens beboere på
herregården.

Fortsættes E
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Mieles fantastiske 
emhætter
Besøg Miele Gallery, og se det fl otte udvalg. 
 

I Miele Gallery fi nder du al den in-
spiration og vejledning du har brug 
for, når du står over for at skulle 
købe nye køkkenprodukter, og vores 

dygtige team glæder sig til at tage imod dig.

Lige nu har de endda lidt ekstra i posen til 
dig. Alle besøgende, der ønsker det, 
får nemlig udleveret en værdi-
kupon til brug for køb af 
en Miele emhætte.
  
Kom forbi Miele Gallery, 
der er også en værdikupon 
til dig! 500,-

1000,-VÆRDIKUPON 

Kr. 500,-/1.000,-

til køb af en Miele emhætte

Miele A/S, Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup  -  T
elefon 4327 1100

 Navn:      
 

 Adresse:      
 

 Telefon / evt. mail:    
   

 Reg.nr.:    
       

       
       

   Kontonr.:    
   

 Husk, at vedlægge kopi af din købskvittering!

 Udleveringsdato:      
Miele Gallery i:    

      I
nitialer:

 OBS: Kuponen er gyldig to måneder fra
 udleveringsdato!

Besøg Miele Gallery 
og få udleveret en 
værdikupon på 
kr. 500,-/kr. 1.000,- til 
brug for dit næste 
Miele-emhættekøb!

Spørg også efter vores 
special-brochure på 
emhætter.

STÆRK 

SUGEEVNE

HÅNDPOLERET

STÅL

UOVERTRUFFEN

KVALITET

LIGE NU! STOR 

EMHÆTTE-KAMPAGNE
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Køkken-alrum og stuen går i
ét, og det er det rum, famili-
en benytter sig allermest af.
Alle tre børneværelser har
indgang via dette rum.

Denne 1,85 cm lange og smukke kinesiske kongestol
er et arvestykke fra 1500-tallet. Kongestolens hånd-
skårede intarsia af perlemor skinner og spreder far-
ver i rummet. Selv om det er et antikt møbel, bruger
familien det til hverdag.

Den engelske herskabsstil præger både familiens bolig og resten af herregården.

Vi elsker, at folk 
nyder herregården,
men på sigt vil vi
gerne bo et sted,
hvor vi kan gå ud i
haven i vores mor-
genkåbe uden at
tænke på, hvad ho-
telgæsterne mon
vil tænke.
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Riddersalen ligger lige op ad familien Lokdams bolig, og de bruger salen, når de
selv har gæster. Salen har 1700-talspaneler, store pejse og porcelænslysekroner.
Der er udgang til haven fra riddersalen, der gør lokalet meget velegnet til de bryl-
lupper og store fester, der bliver holdt på Store Restrup Herregård. 

Ann Lokdam har selv produceret alle herregårdens badeværelsesfliser.
Også disse guldbelagte fliser i deres private badeværelse.

Biblioteket ligger i forlængelse af riddersalen, og familien Lokdam benytter sig af
det, når de har gæster. De varer og møbler, Ann Lokdam havde bestilt til bibliote-
ket, forliste sammen med et skib fra Rumænien, derfor måtte hun genbestille det
hele. 

Hjertet er køkken-
alrummet med de
tre børneværelser
rundt om, og her
er altid liv


