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Wintersprookje
in een Zweeds kerstchalet

God Jul. Zo zeggen ze in Zweden: fijne kerstdagen.
En dat worden het zeker voor Cia Carlsson en haar gezin in hun knusse chalet in Åre.
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Cia is helemaal happy
als ze in de frisse
Zweedse berglucht
staat met de oerbossen
achter haar en de sledehonden om haar heen.
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Cia Carlsson runt een hairstyling salon
in Amsterdam Oud-Zuid. Ze is geboren en
getogen in Zweeds Lapland en woont vanwege de liefde al vijftien jaar in Nederland.
Naast haar werk in haar salon vond ze tijd
om in Åre, in het noordwesten van Zweden,
een groot familiehuis te laten bouwen. Cia:
“Niemand vindt het een straf om naar Åre
te komen. In het winterseizoen is het een
fantastisch skioord en ook in de zomer is het
hier beeldschoon.” Vooral rond kerst reist
ze graag met man Cees en tegenwoordig
ook dochter Elsa (1) naar hun chalet om
de feestdagen met haar Zweedse familie
door te brengen. “Åre, op de grens met
Noorwegen, is een bruisende plek. Het
wordt ook wel Little Stockholm genoemd.”
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Gevoel van warmte

Vanaf deze loungebank is het optimaal
genieten van het huis
en het fantastische
uitzicht.
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Cia’s huis staat op een berg in de bosrijke
buitenwijk Björnen, niet ver van het mondaine centrum van Åre. Björnen betekent
letterlijk ‘beren’. “Er komen ook daadwerkelijk bruine beren voor in dit gebied,
maar in de periode dat wij er zijn, doen ze
hun winterslaap. Het prachtige houten
chalet bestaat uit vier ruime appartementen. Het interieurontwerp is van Cia zelf.
Het grootste appartement is, net als de
andere appartementen, gestyled met behang van dierenbont. De bontplaids heeft
Cia in een plaatselijk atelier laten maken.
Op de vloer liggen rendierhuiden. “De keuken en badkamers heb ik met opzet strak
en praktisch gehouden, maar door de materiaalkeuze — hardstenen tegels versus hout
— ontstaat er toch een aangenaam gevoel
van warmte.”
In de living prijkt natuurlijk ook een tomte,
een figuurtje met een witte baard dat de
Zweden als ‘bewaker’ neerzetten. In december plaatst Cia traditiegetrouw een houten
kandelaar in de vensterbank. “Het is een
klassieke adventkandelaar, in de kersttijd
vind je hem in elk Zweeds huis.”
→

1 De comfortabele woonkamer is stijlvol in
gericht met invloeden uit de natuur en lokaal
design. 2 Typische huisversieringen uit de
streek. 3 Cia houdt van een strakke, moderne
keuken en wil tijdens het koken graag contact
houden met de gasten. 4 Cia: “Zweedse win
ters brengen iedere keer het kind in mij naar
boven.” 5 In haar droomhuis komt Cia hele
maal tot rust.
5
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1 De zelfgemaakte
Lapse schoenen van
Cia‘s voorouders.
2 Snöflinga (‘sneeuw
vlokje’) is in Zweden
het symbool van een mooie winter. Je ziet het daarom
vaak terugkomen in het interieur. 3 Na een dag in de
buitenlucht wachten de comfortabele handgemaakte
bedden van Kinnabädden. 4 De Zweden houden van
Kerstmis, heel Åre ademt die sfeer.
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4

Met een glas Glühwein gaan we bij het
knapperende houtvuur zitten. “Waar ik
vooral op heb gelet, is de balans”, vertelt
Cia. “Een huis moet prettig aanvoelen. Het
heerlijke is dat in dit huis alle comfort
aanwezig is en er tegelijkertijd een wel
dadige rust heerst. Ik geniet intens van
het weidse uitzicht op de bossen en het
meer. ’s Ochtends hangt er een prachtige
nevel over het landschap.”
Binnen vallen de mooie stoffen op die zijn
gebruikt, zoals het vilten gordijn met geborduurde sneeuwvlokken, dat tussen de
keuken en de hal de kou tegenhoudt. “Het
gordijn is handgemaakt door een lokaal
atelier, Snöflinga, wat sneeuwvlokje betekent.” De gordijnen voor de enorme glazen
pui zijn van Nederlandse makelij. Heidi C.
van Stijlvol Wonen uit Harderwijk nam het
ontwerp voor haar rekening. “Die vrouw
heeft zo’n geweldige kijk op interieur. Ze is
speciaal naar Åre gekomen om alle maten
op te nemen en rustte niet voordat alles
perfect op z’n plaats hing. En dit zijn ingewikkelde ramen! Enorm hoog en met een
punt bovenin!”
Cia laat zich verder graag inspireren door de
prachtige borduursels van het Samenvolk
uit haar geboortestreek. “Met traditionele,
handgeweven stoffen van de Samen uit
Lapland heb ik de bedden en slaapkamerwanden opgesierd. Zulke gestreepte kleden
worden rana genoemd. De strepen symboliseren de horizon, de vrolijke kleuren staan
voor de zonsopgang. Ook het noorderlicht
is voor de Samen een inspiratiebron.” Op
bed legt Cia voor haar gasten vaak een
puntzak chocolade uit Åre Chokladfabrik
neer. “De chocoladefabriek trekt klanten

In deze ruimte
gaan natuurlijke
materialen als de
eikenhouten trap
en de natuurstenen
muur mooi samen
met de strakke
elementen.

uit de hele wereld. Hun specialiteit is chocolade met bergbramen.”

Lamp van plakjes hout
Stukken boomschors uit de omringende
bossen sieren de wanden om het natuur
lijke gevoel binnenskamers te versterken.
Op diverse plekken in huis staan kandelaars van rendierhoorn. De opvallende lamp
voor het raam, gemaakt van plakjes berkenhout, werd vervaardigd door een houtbewerker uit Lapland. “Die lamp geeft door
zijn structuur een prachtig effect als hij
brandt, alsof de zon tussen de bomen door
schijnt!” Zweden is ook het land van de
glaskunst. Her en der in huis staan objecten van glas, zoals een hartvormige lamp
uit atelier Åre Glashytta. Deze glasblazersstudio is gevestigd in een voormalig treinstation. “Het glasblazen gebeurt daar nog
volgens de oude traditie. Het craqueléeffect ontstaat door het hete glas in koud
water te dopen.” Cia heeft nog meer favoriete adressen als het om interieurstyling
gaat. “Kerstshoppen is een van de redenen
waarom ik juist in de kerstperiode graag
in Åre kom. De sfeer is fantastisch: op en
top feestelijk!”

Dikke ijspegels
Niet alleen Åre zelf, ook de omgeving is
een waar wintersprookje. We maken per
fourwheeldrive een tocht langs besneeuwde naaldwouden en berkenbossen. Cia:
“Jullie moeten beslist de waterval zien!”
Met veel kabaal stort het water van de
Tännforsenwaterval naar beneden. De rotswand is bedekt met dikke ijspegels. Het is
een schitterend gezicht. Cia Carlsson: “Zeg
nou zelf, dit vind je niet in de Alpen!”

Logeren in Åre
Het schitterend gelegen houten huis van Cia Carlsson bestaat uit vier luxueuze appartementen die ook afzonderlijk te huur zijn.
Elk appartement is geschikt voor zes tot acht personen en beschikt over een hot tub op de veranda en een eigen sauna. Åre ligt in
het noordwesten van Zweden en is het grootste skigebied van Scandinavië met meer dan honderd kilometer pistes. Cia’s huis is een
comfortabele uitvalsbasis voor een winter- of zomervakantie in stijl. Reisinformatie: Valerius Reizen, telefoon: 020 - 673 07 73,
www.valerius.nl. Meer weten over Cia’s hairstyling salon: www.carlssonculture.com.

Tekst: Harmke Kraak / Fotografie: Esther Quelle en Cia Carlsson / Met dank aan: Valerius Reizen

Sneeuwvlokkengordijn
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