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Billedet af familien fra 2016 ved datterens kon-
firmation i den Danske Sømandskirke i Singa-
pore. Fra venstre: Torben, Christa Ann, Gloria 
og Hannah Beth.  Privatfoto

Kina møder 
Danmark
International designers sommerhus og badehus ved Løkken 
Af Lise Larsen og Henrik Louis
lise.larsen@nordjyske.dk

N
år de varme sommerdage sy-
nes uendelige, så er det godt at 
have seks ugers ferie, ikke 
mindst, hvis dagene kan nydes 

i både sommerhus og badehus ved Ve-
sterhavet. Det kan de for internationa-
le designer Torben Kragh Jørgensen, 
som er stifter og medejer af NAV Scan-
dinavia og TJ Squared med interiør- og 
visual merchandising design og pro-
dukter. 

Når han og familien er hjemme fra 
Singapore, er sommerhuset i Furreby 
basen, mens aftenerne ofte tilbringes 
med vin og pil-selv rejer i badehuset 
tæt på ved Løkken strand. Hesterejerne 
er fanget i vandkanten med rejestryge-
net, og badehuset blev erhvervet af 
Torbens far i forbindelse med en bil-
handel i Brønderslev for 34 år siden.   

Otium fra storbyen
For 11 års siden købte familien som-
merhuset i Furreby - et par år efter at 
Torben Kragh Jørgensen havde etable-
rede en afdeling for udvikling, sour-
cing og produktion af butiksinventar 
og dekorationsmateriale i Shanghai, 
Kina.  Med bopæl i to storbyer er som-
merhuset blevet familiens helle som en 
kontrast til de multikulturelle byer 
med deres larm og travlhed. Alligevel 

mødes de to kulturer også i sommerhu-
set fra 1972. 

Det sorte feriehus har et moderne 
udtryk, som det ligger der og soler sig 
på den side af vejen, hvor grundene er 
ekstra store. Det er tegnet af arkitekt 
Jørn Schütze, og den ensidige 
taghældning giver varierende højde i 
huset, og det skrå loft skaber spænding 
og variation i rummet. 

Et redskabsrum er blevet inddraget 
og tilføjet til stue/alrum, hvor de store 
panoramavinduer giver ekstra lysind-
fald og udsyn til Furreby Bæk og Løk-
kens røde tegltage. 

Kina møder Danmark i husets inven-
tar, der alt sammen er produceret i Ki-
na og tegnet specielt til huset. Elmetræ 
fra kinesiske nedrivningshuse er blevet 
sandblæst og brugt til skabe - pyntet 
med fine messinghåndtag.

- Kineserne er gode til at får nye ting 
til at se gamle ud, og så er de dygtige til 
alt håndarbejde. Møblerne får en an-
derledes overflade, når de ikke be-
handles maskinelt, fortæller Torben 
Kragh Jørgensen, mens han viser det 
rustikke interiør frem, som klæder 
sommerhuset rigtig godt. 

Fornemmelse for materialer og farver
Med en baggrund som indretningsar-
kitekt har Torben Kragh Jørgensen en 
god fornemmelse for materialer, og 
han kæler lidt for et hattehovedet i el-

metræ, mens han passioneret fortæller 
om træets bearbejdning og patina.

Han er ikke bange for at gå imod 
strømmen, når det gælder valg af faca-
defarver. I et område, hvor de fleste 
sommerhuse er sorte med hvide vindu-
er, har han valgt at fravige det, han kal-
der ”nationalfarvesætningen” og i ste-
det male vinduerne brune.

- Brunt og sort klæder hinanden fan-
tastisk, og jeg synes, at sort mod hvidt 
er alt for hårdt, siger Torben Kragh Jør-
gensen.  

Kunsten at skabe læ
Sommerhuset har en stor terrasse mod 
syd og mod vest, hvoraf den ene er del-
vist overdækket og indrettet med en 
glasvæg og en loungesofa til at nyde af-
tensolen i læ for vestenvinden. 

Men det går ikke altid som en desig-
ner ved bedst, når der er blæst fra vest, 
for de hårde glasflader skaber turbu-
lens og kastevinde kommer rundt om 
hjørnet. Hmm.. det skal der lige tæn-
kes lidt over og findes en løsning på, 
for Torben Kragh Jørgensen går ikke af 
vejen for en udfordring.

 { ... fortsættes side 4



 12. AUGUST 2018   BOGODT /3

Arkitekt og designers sommer-
hus på 73 kvm. på Drosselvej i 

Furreby.  

Torben Kragh Jørgensen er vild med 
træ og har selv designet sommerhusets 
møbler.

Skænk i genbrugstræ, der først sandblæses, så det bløde ved forsvinder, og siden slibes ef-
ter. Håndtagene er i messing. Fiskene ovenpå skænken er i skifersten og fra Kina.

Terrassens loungeafdeling, hvor det kniber 
med læ mod vest.

Sommerhuset blev købt i 2007 
og moderniseret.
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 � 1964-84 Født, skolegang i Vrejlev 
Hæstrup og student fra Hjørring 
Gymnasium

 � 1985– 1986 Europe Tour: Road-trip 
med kammerat rundt i Europa og 
Nordafrika, finansieret ved gadesalg af 
trælegetøjs-pingviner, der blev malet 
og samlet undervejs.

 � 1988-91 Danmarks Designskole – Lini-
en f/ Indretning (tidligere Skolen for 
Boligindretning).

 � 1991-93 En Moderne NAV – i de 
Farende Svendes fodspor: Studie- og 
arbejdsrejse jorden rundt med praktik 
ophold og ansættelser på tegnestuer 
i Cape Town – Syd Afrika, Nairobi – 
Kenya og Singapore. 

 � 1994-98 Tegnestuen Mentzler ApS - 
Designer & Project Manager / Project 
Group Manager.

 � 1999-01 Carli Gry A/S - Project Mana-
ger. 

 � 2002-05 IC Companys – Designer 
& Project Manager/ Project Group 
Manager.

 � 2005 Familien flytter til Shanghai, 
Kina.

 � 2005-09 IC Companys (Shanghai) 
Co. Ltd. – Director of Interior Design 
Department

 � 2009 TJ Squared ApS - Co-owner 
& co-founder / TJ Squared Trading 
(Shanghai) Co. Ltd. - General Manager: 
Virksomhed i samarbejde med forret-
ningspartner, Thomas Møller Halot 
Jespersen med speciale i ’Custom-
made Visual Merchandising Display’ til 
internationale highend retail brands.  

 � 2012: Familien flytter base til Singa-
pore.

 � 2017 NAV Scandinavia ApS - Co-owner, 
co-founder & CEO.: Nyt dansk Home 
& Lifestyle-designbrand i samarbejde 
med forretningspartner, Thomas 
Møller Halot Jespersen.

Torben Kragh 
Jørgensen 

Udsigten fejler ikke noget med kig til Furreby Bæk og Løkken by.
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Det viste han allerede i sin karrieres 
begyndelse. 
   Han tog på studie- og arbejdsrejse jor-
den rundt med praktikophold og an-
sættelser på tegnestuer, med historisk 
reference til de farende svende, naver-
ne, der drog på valsen helt tilbage fra 
1200-tallet.

Moderne naver
- Formålet med rejserne dengang, og 
personligt for mig i 1991, var at dygtig-
gøre sig, lære af udviklingen i andre 
lande, se og opleve natur og folkeliv og 
tilegne sig sprogfærdigheder. En filo-
sofi vi har taget med i vores firma NAV 
Scandinavia ApS, som jeg stiftede sid-
ste år med min forretningspartner 
Thomas Halot Jespersen. Vi rejser ud, 
arbejder og lever i udlandet. Vi skaber 
nye designudtryk med afsæt i de nye 
indtryk og funderet i den skandinavi-
ske designkultur og det gode hånd-

værk, fortæller Torben Kragh Jørgen-
sen.
   Det er ikke kun ham, der har et glo-
balt mindset med interesse for sprog 
og nationale og kulturelle forskelle, 
det har hans indiske kone Gloria fra 
Singapore også.

 De to mødtes i 1995 og blev gift året 
efter. Siden kom døtrene Christa Ann 
og Hannah Beth til. De var tre og seks 
år, da familien forlod Danmark og taler 
som deres mor i dag både dansk, en-
gelsk og kinesisk. 

Når ikke familien er i Danmark, har 
den base i en condo i Singapore med 
regnskov lige udenfor vinduet. Skræp-
pende parakitter larmer, så man knap 
kan føre en samtale. Naturen er så fro-
dig her, og luften varm og fugtig - i stor 
kontrast til Løkkens barske sandede 
natur.

Badehus med gamle nøglehuller
I Danmark er papegøjer i Rain Trees er-
stattet af mariehøns i strandsand, når 

familien hygger sig i badehuset lige ved 
siden af det gamle redningshus. I det 
skarpe sollys ligger husene på rad og 
række, så hvide som Hollywoodtæn-
der, men også her skiller Torben Kragh 
Jørgensens hus sig ud. 

Det har fået et mørkt trinbræt af 
teaktræ, lavet i Østen selvfølgelig. In-
denfor er huset også specialindrettet, 
med køkkenskabe af gamle døre, hvor 
nøglehullerne stadig sidder i. 10 for-
skellige døre i græske farver er blevet 
savet op og tilpasset en ramme. 

Østens mystik er dog også repræsen-
teret i form af en mobile, formet som 
en guldsmed. ”Wonder Dragonfly” er 
Torbens eget design. Han blev fascine-
ret af et stykke Indonesisk legetøj i træ 
med et præcist balancepunkt, og om-
dannede det til et stykke elegant de-
sign i stål. Han demonstrerer stolt, 
hvordan guldsmeden kan balancere 
med næbet på en finger. 
    En anden og ligeså vanskelig balance 
er, hvor familien skal bo i fremtiden. 

Det er komplekst med en international 
familie. Med en fast bopæl i Danmark, 
vil Torbens kone savne sin familie, og 
der er i forvejen en kunst at drive firma 
i Shanghai, med en forretningspart-
ner, der bor i Warszawa i Polen og med 
en familie i Singapore. 

Hjem til Danmark
- Børnene var så små, da vi flyttede ud, 
og skal de bevare deres danskhed, så 
skal vi hjem og bo. Der er så mange 
kvaliteter i den danske kultur, her kan 
man stille spørgsmål til alting og tale 
direkte om tingene, det kan man ikke 
altid i Kina og Singapore, siger Torben 
Kragh Jørgensen og røber, at der må-
ske kan blive tale om at bo i Danmark 
forår og sommer og i Singapore efterår 
og vinter. Et ønskescenario, der ligger 
et stykke ud i fremtiden.

Indtil da kigger Torbens forældre, 
der selv bor på egnen, efter sommer-
huset, hvis det da ikke er udlejet til an-
dre heldige familier. 

Wonder Dragonfly er her afmonteret og svæver elegant på en fin-
ger.  Foto: Lise Larsen

Et par næsehornsfugle kigger ind i familiens lejlighed i Singapore. 
Slægten kaldes også skrigefugle.  

Infinity køkkenrulleholder i børstet stål er 
et af Torben Kragh Jørgensens design. Den 
har en speciel funktionel betjeningsteknik.

Hvis man også har et badehus tæt på sit 
sommerhus, så er man en heldig mand. 
Sådan en er Torben Kragh Jørgensen. 
Han og familien bruger badehuset 
som et fristed.  

Badhusets køkken er lavet af gamle døre.
Løkken Hook med skaller samlet langs stranden i Løkken og designet af Torben Kragh Jørgensen, som 
har den hængende i sit badehus.


