Skeppsredarvillans
förvandling

Här finns plats för
16 sittande,
matsalsbordet är
i själva verket ett
konferensbord från
1950–60-talet. Ljusa
linnegardiner och
skåp från Asien.

Den ståtliga skeppsredarvillan var nedgången och bar
spår av sin brokiga historia. Efter en omfattande
renovering har huset återfått sin forna herrskapsglans
och blivit ett trivsamt hem för en familj med fem barn.
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I den övre hallen finns ett sideboard
i svart lack och ljusa porslinsurnor från
Oi soi oi. Över bordet hänger en
samling målningar i olika ramar.
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Den stora gasspisen från Falcon är kökets
paradnummer och används vid alla middagar
för familj och vänner. Från köket går man ut
på terrassen. Köksinredning från Kvänum,
målad i en gröngrå kulör som tar upp en ton
från grönskan utanför fönstren.

»Det är ett lustigt hus, lite som
ett Pippi Långstrump-hus«

S

Christina på sin veranda där hon gärna
sitter och jobbar om vädret tillåter.

keppsredarens sommarvilla från 1907 är inget annat
än pampig där den tronar i sin park, bara ett stenkast
från stranden i fashionabla badorten Hornbæk norr
om Helsingör. Här satt redaren själv uppflugen i tornrummet
och spanade med kikare efter sina skepp när de kom tillbaka
till Danmark från färder över de sju haven.
– Det här huset är inte vackert, säger husets ägare Christina
Thorbøll. Min man tycker att det är fint, men jag tycker att det
är ett lustigt hus, lite som ett Pippi Långstrump-hus. Det är
fullt av små rum med konstiga vinklar och snedtak.
Här bor Christina med maken Niels-Henrik och deras fem
barn: Ulrikke, 10 år, Rebecca, 14, Calvin, 15, Marcus 17 och
Pauline, 18. Och de har gott om plats – huset är 580 kvadratmeter stort och rymmer elva sovrum.
I slutet av 1800-talet började man bygga några av Danmarks
första sommarhus väster om hamnen i Hornbæk. Under andra världskriget utnyttjade tyskarna det utmärkta spaningsläget över inloppet till Öresund, och skeppsredarens hus var en
av de byggnader som de tog i besittning. I dag är exteriören
skyddad av den danska motsvarigheten till k-märkning.
Niels-Henrik köpte huset år 2000, Christina flyttade in
fortsättning på sidan 60
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Kökets matplats med platsbyggd
soffa och sköna kuddar. Ett
gammalt slagbord har målats
svart och ovanför hänger
taklampan XL från Bestlite.
Stolar från Eames.
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Det stora tegelhuset byggdes 1907 av en skeppsredare och är
det enda i sitt slag i badorten Hornbæk. Trädgården har vackra
grusgångar, buskar och en damm med egen ankfamilj.
Trädgård med en jättestor ek utanför huset.
Rosenpergolan i förgrunden kantar infarten till huset.

»Det är absolut ingen dans på
rosor att leva i en renovering«
I det öppna vardagsrummet har Christina tagit in härliga färger
i en kombination av ockragult och lila. Pardörrar leder ut till ett
burspråk. Matta från Brandts indoor, soffa från Zenz, bordet är köpt
på auktion. Tavlan av Tine Jacobsen, konstnär och vän till familjen.
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»Det är människor som bor här.
Det ska inte kännas som en utställning.«

Verandan utanför entrén till huset. En
favoritplats för Christina. Här samlar hon
vackra växter och stora ljuslyktor för att
skapa en ombonad känsla.
Övre hallen med en samling svartvita
fotografier av familjen, leder in till familjens
sovrum.

En svensk äldre
byrå i sovrummet
pryds av vackra
föremål från
Christinas resor.
Tavla av Tine
Jacobsen.
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2005. Då var huset nedgånget och bar spår av sin historia,
bland annat som vårdhem för dementa. Det var lås på alla dörrar och i huset fanns ett institutionskök.
– Vi har gjort om allt, berättar Christina. Från golv till tak.
Det var ett mycket omfattande arbete så vi tog hjälp av hantverkare för att klara det.
De ville att huset skulle återfå sin forna glans från herrskapstiden. Men allra viktigast var att det skulle kännas hemtrevligt.
– Det är människor som bor här. Det ska inte kännas som en
utställning eller att man kommer in i en hotellobby. Här finns
plats för både vuxna och barn, och alla ska känna sig välkomna.
Att göra om ett hus på 580 kvadratmeter tar sin tid:
– Vi hade inte råd att göra allt samtidigt. Vi började inomhus för
att sedan fortsätta med exteriören och trädgården. Det är absolut
ingen dans på rosor att leva i en renovering; vi har bott i källaren och
vi har flyttat från rum till rum. Det längtar vi inte tillbaka till.
Resultatet är ett hem smakfullt färgsatt i vitt, sand och svart,
med slipade orginalgolv i alla rum.
– Men allt blir inte alltid som man tänkt sig – våra badrum
blev alldeles för små, så någon gång ska vi göra dem större.
Tyvärr tog vi också bort ett badkar eftersom vi då tyckte att vi

De vackra
pardörrarna
bildar en ram till
det ljusa öppna
burspråket. Här
har Christina tid
att sitta och
njuta i lugna
stunder. Två vita
howardfåtöljer
från Sandersen.

.

5 2012

61

En trappa upp till övervåningen ger rymd
i trapphuset. Vackra ljuslyktor och en
gammal riskorg från Vietnam.

Vy mot en av alla trädgårdsgångar
i trädgården. Den här leder till det lilla
växthuset och små grönsaksland för den
tappra odlaren.

»Jag tycker om när
det inte är för perfekt«
Att drömma sig bort
är lätt i Christinas
och Niels-Henriks
sovrum. Kontinental
sänghimmel med
skira gardiner
skapar en underbar
känsla. På sängen
ligger överkast
i sidenvelour och
kuddar från Oi soi
oi. Sängen är en
gåva från vännen
och kollegan Britt
och är köpt
i Vietnam.
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bara behövde en dusch där. Det är något vi saknar nu.
Basen i inredningen är neutral, med inslag av gammal
rosa, senapsgult, tomatrött och lite lila.
– Man tröttnar lätt på färger, men kuddar och detaljer är
enkla att byta ut, säger Christina.
Huset är fyllt av en mix av gammalt, nytt, etniskt och
skandinaviskt som de samlat på sig genom åren. Båda har
varit gifta tidigare och deras föremål bidrar till blandningen.
– Jag älskar saker som har en historia, som vi har ärvt från
föräldrar, farföräldrar eller andra. Det kanske inte alltid är
sådant man själv hade köpt men de betyder något, för att
man tyckte om personen som den kommer ifrån. Min man
älskar kristallkronor, och på det hela taget har vi mycket loppisfynd och äldre möbler.

– Något som jag också har ett gott öga till är etniska saker,
gamla textilier och fint hantverk, fortsätter hon.
En del av sakerna i hemmet kommer förstås från Christinas företag Oi soi oi som hon driver tillsammans med kompanjonen Britt Goodall i Vietnam. Deras produkter – brukskonst, möbler, kläder och accessoarer – tillverkas efter gamla
hantverkstraditioner i små familjeföretag på landsbygden
utanför Hanoi.
Husets trädgård är stor – även om den ursprungliga parken
har styckats av under årens lopp. Men man håller det enkelt.
Här är det mycket gräs och perenner som sköter sig själva.
– Vi har fem barn och de vill spela fotboll i trädgården. Vi
har inte tid med så mycket trädgårdsskötsel, så den får vara
lite vildvuxen. Jag tycker om när det inte är för perfekt.  n

