rejser

Føl dig endelig

HJeMMe
det er ikke et
hotel. det er et
hjem til alle dem,
der forventer det
ypperste. Jeannette
Mix har med ett
Hem skabt en
svensk oase, hvor
velhavere føler
sig velkomne
Af Tom Okke
Foto Magnus Mårding
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Ett Hems fantastiske
udestue, der har kig
til gårdhaven.

Den hyggelige
gårdhave indbyder
nærmest til
det gode liv.

Nyhed
jyskebank.dk/investeringspartner

Orker man ikke
restaurantbesøg, kan man
få serveret mad
af Ett Hems
kokke, der er
udlært på
michelinrestauranter.
Værelserne er
indrettet med
klassikere fra
Verner Panton og
Arne Jacobsen.

S

TOCKHOlM – der er sket noget nyt i den svenett Hem er ikke som noget andet sted. det er – som
ske hovedstad. Men endnu er det kun de færnavnet antyder – et hjem, men ikke for en familie,
reste, der ved det. ikke en gang taxachaufføren
ikke for en gruppe venner, men for en gruppe vildt
har hørt om stedet.
fremmede mennesker, der alle har brug for at sted at
“Hvad siger du, det hedder? ett Hem? nej, det
sove, slappe af og hvile ud.
kender jeg ikke,” siger han, da han parkerer bilen
Jo, egentlig er det et hotel, men husets indehaver,
foran den rødbrune murstensbygning i Stockholms
Jeannette Mix, vægrer sig faktisk ved at bruge netop
østermalm-kvarter, der mest er kendt for sine mandet ord om huset, for det er jo så meget mere end
ge ambassader og fornemme villaer.
bare et hotel, fortæller hun.
Udefra ligner ejendommen da heller ikke noget,
“ett Hem er sådan sted, jeg selv kunne tænke mig
der gør meget væsen af sig. Jovist er den stor og
at bo, hvis jeg var væk hjemmefra,” siger hun.
imposant, men sådan er
Jeannette Mix smiler. Hun
husene jo her i nabolaget.
har nok haft denne samtale
Kun på muren ved siden af en
et par gange før om at åbne
stor port sidder et lille bronet hotel, som egentlig ikke er
zeskilt med navnet indgraveet hotel. Jeannette Mix prøret: “ett Hem”. intet andet.
ver igen:
Jeg trykker på dørtelefonen.
“Jeg har ikke lavet alle
“Velkommen, kom bare
mulige undersøgelser eller
ind,” siger en stemme.
research, der viser, at det er
i samme øjeblik lyder der
sådan, folk ønsker at bo, når
et klik fra porten, og jeg træde er ude at rejse. Jeg har
Jeannette Mix, ejer af Ett Hem
der ind i en lille, grøn oase
blot mærket efter, hvad jeg
gemt bag bygningens høje mure. en gårdhave med
selv kunne tænke mig, og så har jeg fulgt den fortræer, blomster, buske og havemøbler spredt rundt
nemmelse. Og jeg kan heldigvis forstå på mange af
omkring. Alting er frodigt, velplejet og lidt vildt på
vores gæster, at jeg må have ramt plet. Jeg må have
den urbane, “vi har fuldstændig styr på det”-agtige
ramt noget i tidsånden,” siger hun.
måde.
Ærlighed er den nye luksus
“det var godt, du fandt os. Kom med indenfor, så
Til at stå for transformationen af det store hus, der
skal vi få dig på plads,” siger den unge kvinde, der
oprindeligt blev bygget til en embedsmand i 1910,
står og venter på mig på trappen op til huset.
allierede Jeannette Mix sig med den dansk-engelske
“Velkommen til ett Hem. Jeg hedder emma. du
indretningsarkitekt og designer ilse Crawford.
må være Tom?”
Opgaven lød på at skabe et eksklusivt, skandet kan jeg jo kun bekræfte, tænker jeg og spekudinavisk, men samtidig tidløst miljø, der kunlerer et øjeblik over, hvordan hun egentlig ved det?
ne binde husets 12 værelser samt fællesarealer
de må da have masser af gæster, der kommer og går
som lounge, salon, stue og bibliotek sammen til
hele tiden. det er jo trods alt et hotel. eller er det?

ett Hem er sådan et
sted, jeg selv godt kunne
tænke mig at bo. Og jeg kan
heldigvis forstå på mange
af vores gæster, at jeg
må have ramt plet

Godmorgen!
Eller godaften ...
Badekarret inviterer
til karbad på alle
tidspunkter af døgnet.

38

Nyt, unikt investeringsværktøj
– kun i Jyske Bank
Hvis du har 1,5 mio. kr. eller mere at investere for, har vi det perfekte værktøj til at hjælpe dig.
Med Jyske Investeringspartner får du et konkret billede af både sandsynlig risiko og forventet
afkast ved netop din portefølje. Du kan prøve dine helt personlige investeringsønsker af og få en
god fornemmelse af, hvordan investeringerne kan se ud om nogle år. Overvejer du fx et nyt
værdipapir, kan du se, hvordan det vil påvirke både din risiko og forventningerne til afkast.
Til at synliggøre forholdet mellem afkast og risiko har vi udviklet et unikt værktøj.
Det er avanceret bag facaden, men overskueligt udadtil.
Det betyder, at det er grundige analyser og detaljerede beregninger, der ligger bag det overblik,
du kan få, når du sammen med din investeringsrådgiver gennemgår din portefølje og får det
hidtil mest konkrete billede af, hvordan netop din portefølje udvikler sig.

Tre trin til en opdateret portefølje

1
Du får en status over dine
nuværende investeringer og
din risiko
Mange gange er risikoen højere,
end du forventer. Forventningerne
til afkast kan være faldet, siden
du sidste gang gennemgik din
portefølje.

2
Du kommer med dine ønsker,
og din rådgiver kommer med
forslag
Sammen afprøver I de forskellige
scenarier og får et klart billede
af både risici og forventninger
til afkast ved potentielle investeringer.

3
Du får konkrete forslag til
ændringer i din portefølje
Værktøjet giver dig et konkret
og meget præcist billede af
den nye risiko og det forventede
afkast ved din opdaterede
portefølje.

Prøv dig frem sammen med en rådgiver
og se med det samme, hvordan ændringer
i din portefølje kan påvirke din samlede
investering. Målerne viser dig, hvordan du
ligger mht. forventninger til afkast, risiko
og porteføljens fordeling.

én stor helhed. Til et hjem med
andre ord.
“det var vigtigt, at det blev
et sted, hvor folk kunne føle sig
trygge og godt tilpas. derfor er
vi heller ikke gået på kompromis
med noget. Vi har brugt ægte
materialer, gennemført kvalitet
og kun det bedste design. det
tror jeg, folk er villige til at betale
for. Måske er ærlighed den nye
luksus,” funderer Jeannette Mix
et øjeblik.
“Vi har også udvalgt vores
personale efter samme princip.
de er ikke blot ansat på baggrund af deres faglige kvalifikationer, men også på grund af deres
personlighed. de skal turde
være ærlige over for vores gæster
og se dem i øjnene. det gør ikke

Jeannette Mix om Ett Hems service

Selv om værelserne på Ett
Hem er eksklusive, oser de
alligevel af sjæl og hygge.

noget, at de giver noget af sig
selv,” siger Jeannette Mix, der
kalder åbningen af ett Hem for
en livslang drøm.
Oprindelig er hun uddannet
fra en schweizisk hotelskole,
men det er efterhånden mange
år siden, forklarer hun.
“Og i øvrigt underviste de slet
ikke i det allermest væsentlige
i hotelbranchen: menneskelige
værdier. det gør de stadig ikke.
Jeg forstår det simpelthen ikke,”
siger hun.
i 2006 købte hun sammen
med sin mand, Harald Mix, der
er finansiel investor og stifter af
kapitalfonden Altor, den enorme
ejendom på Sköldungagatan.
Men der kom til at gå seks år, før
de kunne slå dørene op til hotellet, der prismæssigt har lagt sig i
den absolut øvre ende.
det er da heller ikke svært
at se, hvad pengene er gået til,
for der er vitterligt ikke sparet
på noget som helst. Overalt i
de højloftede rum skinner den
blanke messing, ligesom de grå
træpaneler elegant kombineres

*SPron is a registered trademark of Seiko instruments inc.

Vores personale
er også ansat pga.
deres personlighed.
det gør ikke
noget, at de giver
noget af sig selv

1895-2010.
it takes time to achieve perfection.

SRQ005

dedicated to perfection
ananta. i 1895 fremstillede Seiko deres første mekaniske ur. i mere end et århundrede har vi opbygget en tradition for innovation, der
har beriget urmagerhåndværket: enretter gaffel for selvoptrækkende ure i 1959, prisvindende chronometre i 1960’erne, det mekaniske
stopur i 1969, SPron 510* legering til hovedfjederen i 1997. i dag viderefører Seiko denne tradition med en 45 timers gangreserve, 34 lejer,
og et design, der er inspireret af katana, det gamle japanske håndværk for sværdfremstilling. seiko.dk
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Der er noget herskabeligt over
Ett Hem, men samtidig sniger en
hjemlig følelse sig ind overalt.
“Det ligger i detaljerne,”
siger husets ejer.

med nedtonede farver og designobjekter. i husets
salon står der et flygel, der er en bar samt en kamin,
hvor gæsterne kan varme sig om vinteren. en guitar
er der også blevet plads til.
“Og der er faktisk flere af vores gæster, der har
spillet på den. Men flyglet er det, der bliver brugt
mest,” siger emma fra receptionen, da hun giver mig
en guidet tur rundt i huset.
Vi bevæger os fra salonen ind i biblioteket, hvor
samlingen af bøger er blevet specielt udvalgt af en
bibliotekar med det formål, at det skulle være bøger,
man rent faktisk har lyst til at læse. Så de er bestemt
ikke bare til pynt, siger emma.
“du kan tage dem ned fra hylden, læse bøgerne
her i biblioteket eller tage dem med op på værelset,
om du vil. det bestemmer du selv,” forklarer hun.
Men hvad er det så for bøger, de har på hylderne?
det første, jeg får øje på, er det skriggule omslag på
den uhyre populære svenske biografi om fodboldspilleren Zlatan ibrahimovic. Men her gemmer sig
også kogebøger, tungere værker, klassikere og bøger
med titler som “How to stay sane”, “How to worry
less about money” og ikke mindst “How to change
the world”. Aha, så det er her, man gør sig klog på
livet, når først formuen er på plads.
Jeg aftaler med emma, at jeg spiser morgenmad
næste morgen kl. 09.00, men jeg har en hemmelig
plan. Jeg vil teste, hvordan personalet egentlig
reagerer, når en gæst dukker op uden for aftalt tid.

Lyst til at blive hængende
Klokken er 08.15, da jeg lister ned ad husets hovedtrappe. der er meget stille i ejendommen, men jeg
hører samtaler ude i køkkenet. Jeg træder ind i
rummet, hvor en kok allerede står klar over komfuret.
“Hej og godmorgen,” siger han og smiler til mig.
i samme øjeblik træder emma ind i køkkenet.
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“godmorgen, Tom. Har du sovet godt,” spørger hun
og ser ud, som om hun rent faktisk forventer et svar.
Og netop i det øjeblik slår det mig, hvor mærkeligt
det egentlig er. For jeg er jo på hotel, og jeg kender
slet ikke den kvinde, der står over for mig. ligesom
jeg heller ikke kender den unge fyr, der nu kommer hen til mig og spørger, hvor jeg kunne tænke
mig at spise?
“Her hos os i køkkenet eller ude i udestuen,”
spørger han.
“det ser ud til, at solen er på vej frem. det bliver
godt vejr i dag, så lad os da lige gå derud,” siger han
og viser mig vej gennem køkkenet og ned ad trapperne til udestuen, der er indrettet med blik til den
herligt grønne gårdhave.
“Her er rart. Her sidder jeg.”
“Perfekt, jeg finder lidt mad til dig,” siger tjeneren
og kommer kort efter tilbage med lidt frisk frugt, et
par croissanter, nybagte boller, pålæg, friskpresset
juice og kaffe.
“Kunne du tænke dig et æg? Røræg, måske?”
Ja, hvorfor ikke, tænker jeg og læner mig tilbage.
Tre kvarter sidder jeg sådan og nyder min morgenmad. det er rekord. Og jeg har slet ikke lyst til
at tage af sted.
ett Hem er måske heller ikke stedet, man bør
indlogere sig, hvis man bare er på forretningsrejse
og skal have en hurtig overnatning. ett Hem er stedet, hvor man slapper af efter en travl uge eller
stedet, hvor man inviterer sin kone med hen på
en forlænget weekend. Man er ude, men alligevel
hjemme.
Jeg pakker min taske og afleverer min værelsesnøgle. emma følger mig helt ud til porten, da jeg
tager af sted. Hun står der faktisk og vinker, da jeg
vender mig om.
“Kom godt hjem,” råber hun.
“Og på gensyn.”

Seks måneder før åbningen af Ett Hem fik
indehaver Jeannette Mix kolde fødder.
“Hvad har jeg dog gjort, vi kommer til at
miste alt, tænkte jeg. Men min mand fik mig
beroliget, og det takker jeg ham for i dag.”

ett Hem i
Stockholm

ett Hem er navnet på et nyt, eksklusivt hotel,
der åbnede i Stockholm i maj 2012. ejendommen rummer blot 12 værelser – heraf en
suite, fem juniorsuiter samt seks dobbeltværelser. Priserne begynder ved 3800 svenske
kroner per nat inklusive morgenmad. Huset
er blevet gennemrenoveret i perioden fra
2006-2012 af arkitekten Anders landström
og interiørdesigner ilse Crawford. Hotellet
ejes af Jeannette og Harald Mix og har i alt
ti fuldtidsansatte.
etthemstockholm.se
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Oplev den ultimative følelse af luksus og komfort med Auping.
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