jul

Herskabelig

på stenbroen
Ved synet af den graffitimalede dør regner man
ikke med, at netop denne opgang huser et eventyr
af en lejlighed med herskabelig julestemning og ild
i pejsen. Det er netop kontrasterne, der er en del af
charmen ved Nørrebro.
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Indret med plads til personlighed
og forandring, f.eks. med et sofabord, som kan hæves til spisebord

Entreen er tapetseret med et smukt
tapet fra Zoffany. Ginen er fransk fra
cirka 1800-tallet og piccoloen købt på
et loppemarked i London.

AF METTE ANDERSEN FOTO: JAN OVE KRISTENSEN
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usets hjørneforretning rummer en klassisk bodega med
røgfyldte lokaler og et skilt, som
dingler i vinden. Opgangen er
beskeden og malet lysegul, men op
ad trapperne og inde bag hoveddøren åbenbarer der sig en helt anden
verden.
Her mødes man af et eventyr af
en lejlighed med kaminild, lange
tunge gardiner, smukke tapeter og
klassiske såvel som antikke møbler.
Julepynten består af blomster i
højtidens mættede farver, gamle patinerede glaskugler på det cedertræ,
som gør det ud for juletræ, og anden
håndplukket dekoration fra naturen
og lokale københavnerbutikker.
For nylig fik parret installeret
en ethanol-kamin, som de selv har
malet og dekoreret med vinyltapet,
som ligner granit og små mosaikker.
Trine har masser af kreative gør
det selv-ideer, da hun er designer
og bl.a. forhandler boligudstyr og
tilbehør – herunder tapetet.
– Ofte holder vi ikke jul hjemme,
men rejser på ferie eller tilbringer
højtiden i sommerhuset sammen
med vores voksne drenge og familien fra Jylland, forklarer Trine.
Da hun tidligere i sin karriere
pyntede butiksvinduer allerede
i oktober, orkede hun ikke julen
privat, når den endelig kom. Men
sådan er det ikke mere, nu nyder
hun julen i fulde drag med alt, hvad
der hører den til.
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– Da vi ikke har små børn, nøjes
jeg med at pynte enkelt og smagfuldt
med alt andet end nisser, julemænd og
engle. Men rød kommer vi ikke uden
om, den farve hører julen til, men mere
i tilbehøret end de store flader. En rød
dug ville jeg næppe vælge, forklarer
hun.
De antikke glaskugler fra Thüringen
kommer frem hvert år, og så køber
Trine også altid lidt ny pynt. I år er
julepynten udvidet med store pinjekogler og røde granatæbler, som ligger på
spisebordets mørkegrå hørdug.
– Ligesom i boligindretningen
kan jeg lide kombinationen af nyt og
gammelt. Det nye kommer til, når jeg
juleshopper med en veninde. Før vi
har taget den tur, er julen ikke rigtig
begyndt, føler Trine.

Pak al din julepynt ud på
spisebordet, og håndpluk
det, som gør dig glad her og
nu. Stil resten til side igen.
Julen behøver ikke bestå af
det samme år efter år

4 spørgsmål til Trine
HVILKEN PYNT VIL DU IKKE
AF MED?
Mine antikke glaskugler, som der
bliver passet ekstra godt på.

HVAD ER DIN BEDSTE
JULEIDE?

I spisestuen står julepynten side om side med
et gammelt fransk kagefad. Udenom pynter
bl.a. pinjekogler og granatæbler. Lysekronens
smukke lampetter skiftes jævnligt ud med
andre farver.

Anrettergangen imellem køkken og stue er
udstyret med køkkenelementer og bord til
afsætning. Trine bruger bordet som buffet
til julegæsterne, som selv kan gå ind og
forsyne sig med den klassiske julemad.

Her i lejligheden er to jule aldrig
ens, for Trine improviserer. Men
afskårne blomster i julefarver er
et must.

Ejendommen fra 1887 på Nørrebro i København er flot og facaden fredet, men der er
ikke stor respekt om den slags i storbyens
graffitimiljø.

Lad dig ikke styre af, hvad du plejer, men af, hvad du har lyst til.

HVILKEN PYNT ER SLET
IKKE DIG?
Kommerciel julepynt som forgyldte uroer.

HVAD ER DIT NÆSTE
JULEPROJEKT?
At pynte op i sommerhuset, hvor
juledagene tilbringes.

På de 100 herskabeligt
indrettede kvadratmeter bor indretningsarkitekt og designer
Trine Boelskifte med sin
mand, Heine Sørensen.
Læs mere om Trine på
www.trineboelskifte.dk
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Lav dine egne blomsteropsatser,
det er superlet med oasis. Brug
din fantasi og de farver, der passer til din julepynt
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Juletræet er i år et blåt
cedertræ med antikke røde
glaskugler, træet er købt på en
planteskole for 700 kr.
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