
Ruggar med tallris, murgröna och små olivträd mot omålade  
betongväggar. Några äpplen, en vit julros och mängder av levande 

ljus. Anette pyntar enkelt – och mycket romantiskt!
tex t och foto hanne gabel christensen

Rustik romantik

Hos Anette & Erik:
 1. Olivkvistar & murgröna
 2. Pynt i naturfärger
3.  Extra julfint på balkongen

VÄND t

GAMMALDAGS  
JULSTÄMNING. 

Vitt, grönt, natur-
material, glas, zink 
och levande ljus är 
vad Anette använ-

der när hon gör sina 
julstilleben. Hon 

älskar allt som har 
patina. Den vackra 

gamla källardörren  
släpade hon hem  

en sen natt!

SPRIDER LJUSET. Spegeln 
bredvid soffan hjälper till 
att bredda rummet och gör 
det ljusare. Fabrikslampan 
på väggen har Anette köpt 
i Berlin. Den har försilvrad 
insida som ger vackert ljus. 

pynt med patina 7

i 1960-talslägenheten

U N D E R B A R A J U LH EM  H 2014  57  56  U N D E R B A R A J U LH EM  H 201456  U N D E R B A R A J U LH EM  H 2014



 DET ÄR FÖRSTA JULEN de firar i sin nya lägenhet. 
Anette, Erik och dottern Bianca. Anette gläder 
sig åt att äntligen kunna få inreda i sin egen stil, 
fullt ut.

– Där vi bodde tidigare var golven mörka, och jag fick 
inte måla dem. Så när vi var på visning här var det min 
första fråga: Får jag måla golven? Den andra frågan var om 
jag fick riva väggen till köket. Det gick bra, så då slog vi till!

Familjen hade en månad på sig att renovera. Det krävde 
en rejäl arbetsinsats, men tack vare enkla materialval inte 
särskilt mycket pengar. Målarfärg till golven och ett Ikea-
kök var allt.

– När vi började riva tapeter blev jag helt förtjust i den råa, 
putsade betongväggen som fanns under, så den har vi låtit 
vara som den är i flera rum. Det vita kaklet och stengolvet i 
badrummet fanns redan och det tycker vi är snyggt.

Nu kan familjen njuta av sitt nya hem. Anette har precis 
pyntat den skyddade balkongen. En ljusslinga runt räcket, 
kottar, mossa och tallris i krukor och korgar gör den julfin. 
Med fårskinn på stolarna och ett täcke på soffan är det skönt 
att sitta här en stund varje dag, trots den kalla årstiden. 
Dessutom kan man njuta av balkongen inifrån, genom de 
de stora vardagsrumsfönstren.

– Jag hittar ofta snygga grenar när jag går med hunden 
i skogen. Om de är för stora för att släpa hem tar jag bilen 
och åker tillbaka. Efter den sista höststormen hittade jag 
fyra praktfulla trädgrenar med lava på som jag bestämde 

t

VÄND t

” Lin är så vackert 
när det skrynklar” 

ÄNGL AVAKT. Den lilla ängla- 
statyetten kommer bara fram 

till jul. Den stora kransen i 
fönstret har Anette gjort av en 

ståltrådsring och olivkvistar.

SPARSAMT MED FÄRG ...
men lite röd ska julen vara! 

Anette lägger röda äpplen på 
fönsterkarmarna i köket. Här 
kommer det mesta av inred-

ningen från Ikea, men kast-
rullhyllorna av stål har Anet-

tes son gjort, han är smed. 

pynt med patina 7
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 Här bor vi!
Namn: Anette Alberts, Erik Kjærgard och dot-
tern Bianca, 17 år, samt hunden Marcello.
Yrke: Anette har en butik, Aniel i Frederiksberg 
i Köpenhamn. Där säljer hon ekomärkt inred-
ning, textilier, leksaker och babyprodukter.
Bor: I en andelslägenhet på 120 kvadratmeter i 
Frederiksberg, Köpenhamn. Huset är byggt på 
1960-talet. 
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mig för att spara till jul. Jag älskar grå lava!
Grått och vitt i olika nyanser tillsammans med skrynkligt 

linne och plåt är basen i Anettes inredning. 
– Jag tycker om när stilen blir lite rå, men ändå feminin. 

Och lin tycker jag är ett fantastiskt material. Det är så 
vackert när det skrynklar, både mjukt och tufft på en gång. 
Dessutom går det att få obesprutat och är bättre för miljön 
än till exempel bomull.

Anette fyller år den 22 december. Det har blivit en 
tradition att familjen klär granen på hennes födelsedag.

– I år har jag fått stränga order om att inte göra någon-
ting. Resten av familjen tycker att jag hittar på så konstiga 
saker att hänga i granen! Jag vill gärna göra nytt varje år, 
medan de andra är mer traditionella.

NÄR DET BLIR DAGS FÖR JULMIDDAG serveras anka och ris 
à la Malta.

– Det brukar vara jag som gör ris à la Maltan. Den ska 
stå och dra i ett dygn med grädde och mandlar. I år föreslog 
jag att vi skulle prova att ha lite lakrits i några av skålarna 
– då stirrade resten av familjen på mig och undrade om jag 
tappat förståndet fullständigt!

Den enda nya tradition som alla slutit upp kring är att 
Anette gör julkorgar till familjer som av en eller annan 
anledning inte har råd att ge sina barn presenter.

– Jag läste om det som i Danmark kallas ”Önskejul”, 
och sedan dess har jag gjort presentkorgar till barn mellan 2 
och 12 år. Jag har så mycket och många andra har så lite. F

t

VÄND t

FINPORSLIN . Vitrinskåpet 
rymmer glas och porslin. På 
bordet under har Anette sam-
lat vackra saker, bland annat 
en trave ärvda linnedukar. 

 FAVORIT. Det vackra blå 
skåpet är rummets enda 
färgstarka detalj.

BRA UTSIKT. Den lilla 
westien Marcello har 

sin plats på en hög 
dynor framför fönstret. 

Här har han uppsikt 
över både vardagsrum 

och balkong.

EFFEKTFULLT. Anette sam-
lar på gamla fönster. Här 

har hon använt ett för att 
skapa ett fint julstilleben.

pynt med patina 7
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” När vi började riva tapeter  
blev jag helt förtjust i den råa, 
putsade betongväggen” 

REN JUL. Det lilla renhuvu-
det sitter på badrumsväg-

gen endast till jul.

RÅ ROMANTIK . Sovrummet är  
både feminint och coolt, med nakna 

betongväggar och ljus färgskala. Gar-
dinerna kommer från Anettes egen 

butik. Antika kistor och korgar rym-
mer bland annat familjens linneskåp.

ENKL A MEDEL . Badrummet har 
fått nya hängare och en vajer för 

duschdraperiet. I övrigt har Anette 
och Erik låtit det vara i originalskick.

VINTERBONAT. Balkongen är inredd som ett uterum 
med soffa, bord och pallar. Anette tycker att det är extra 
roligt att julpynta här ute, växterna håller sig fräscha 
länge om det inte blir alltför många minusgrader, och 
det blir det inte alltid i Köpenhamn. Dessutom ligger 
balkongen skyddad, indragen i huskroppen.

pynt med patina 7
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