
Naturens skatter  
blir julens pynt

Hos Karen:
 1 . Fransk vintage
 2. Frukt & grönt som julpynt
 3. Speglar i alla rum
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drömhem 1

VÄND t

Karen lockar fram julkänslan med fynd från 
sin egen trädgård, men också från mer  
exotiska platser. Kronärtskockor, granatäpplen 
och pumpor pryder hemmet tillsammans 
med många stora och små granar.
text & foto hanne gabel christensen

Naturligt. Hela Karens hem är inrett 
i svart, vitt, grått och brunt, även till 

jul. Irländska varghunden Otto har sin 
plats framför en gammal fransk byrå 

med 56 lådor. Vitrinskåp hör till Karens 
favoritmöbler och hon har många!

FöNsterFiNt. Kronärt-
skockor med silverglitter 
och grankvistar blir en fin 
julgrupp. I fönstret häng-
er en girlang av buxbom. 
Rutorna är dekorerade 
med snöstjärnor i papper.
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A

t

att göra KoNFeKt ocH baK a K aKor efter familjere-
cept är sådant som hör till julförberedelserna hemma 
hos Karen och hennes barn. Julfrukost och pyssel med 
väninnorna är en annan kär tradition som hon inte vill 
vara utan. I år har hon gjort pynt till minigranarna, 
hon har flera olika av alltifrån kvistar till tjocka grenar.  

– Jag tycker om att använda sådant jag hittar i natu-
ren, grenar och kottar till exempel.

Tydligast är det i vardagsrummet där en stor pryd-
nadspumpa ståtar på ett bord intill soffgruppen och en 
rad granatäpplen pryder vägghyllan. I fönstret står en 
urna fylld med kronärtskockor och grankvistar.

Den stora julgranen bärs in först när själva julafton 
närmar sig och det ska vara en vanlig rödgran, inget 
annat. 

Trädgårdshuset har också sin egen gran, där är det lite 
kyligt och den står sig bättre än inne i det varma huset. 
Vid dess fot vaktar en gammal leksakshund på hjul. 

Karen omger sig helst med saker som varit med ett 
tag och som har en historia. Det gäller alltifrån själva 
huset, en patriciervilla från 1919, till inredningen som i 
många fall är fransk vintage. 

Det lilla huset i trädgården är nybyggt av återbruks- 
material. Karen känner till ursprunget bakom varje 
liten del.

– Det stod en bod på gården tidigare och när vi rev 
den räddade vi varenda bräda. Den bortre väggen och t

 Här bor vi!
Namn: Karen Saxtoft med tonårsbarnen Alexander, Xenia och Celine.
Bor: I en patriciervilla på 180 kvm från 1919 i Odense i Danmark. 
Gör: Karen är akupunktör med egen klinik i Odense.

Vitt ocH l aNtligt. En 
vägg togs ner så att köket 
fick en öppen planlösning. 
Samtidigt installerades ny 
köksinredning i lantlig stil.

FraNsK elegaNs. Spegeln 
och kyrkoljusstaken har franskt 

ursprung. Postern med handskriv-
en text bildar en vacker fond.
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drömhem 1

” Det här är helt klart  
husets finaste rum” 

VÄND t

Mell aN iNNe ocH ute . 
Dubbla glasdörrar leder ut 
till matrummet som i sin tur 
har utgång till trädgården.
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” Jag tycker om att använda 
sådant jag hittar i naturen” 

t

Nya lösNiNgar. När den öppna 
 spisen murades fick en dörr sättas 
igen in till köket. En smal fönsteröpp-
ning fick ersätta. Speglarna ger rum-
met större djup och reflekterar ljuset.

Karen väljer:
 Ljusslingor  Adventsstjärna
 Rödgran  Kungsgran
 Urnor  Krukor

3

3
3
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drömhem 1

fönsterkarmarna är byggda av det materialet. På så vis 
fick huset lite själ, trots att det är nybyggt.

Är det något som även präglar bostadshuset så är det 
just den personliga stilen och den mysiga känslan. Karen 
och hennes exman köpte det för 19 år sedan. Då var 
inredningen mörk, med stängda rum och tunga textilier. 

– Det såg förskräckligt ut. Takkupor hade fallit ner, 
det fanns påbyggda burspråk som inte passade till huset 
och väggarna var målade med strukturfärg. Det var 
många halvdana lösningar.

trots det Var det l ätt att se att huset var en riktig 
pärla. Direkt efter köpet satte de i gång att renovera och 
komplettera. Sakta men säkert blev bostaden ljus, öppen 
och harmonisk igen.

– Under de heltäckande mattorna fanns fina brädgolv 
som bara var att slipa och lacka. Och när vi knackade ner 
strukturmålningen från väggarna så kom den fina muren 
fram, det vara bara att putsa och måla om.

Karen skissade på hur hon ville att de spröjsade 
fönstren skulle se ut och sedan tillverkades de av en 
fönsterfirma. Väggen togs ner mellan köket och var-
dagsrummet, det murades en eldstad och sattes upp 
stuckatur. Slutligen byttes dörren mot matrummet ut 
mot glasade pardörrar.

– Det är skönt att kunna stänga men fortfarande ha 
möjlighet att se ut. Det är helt klart husets finaste rum, 
med dagsljus från alla håll. F

t

PyNtat i trädgårdsHuset. Det är högt i tak 
och på ett litet loft finns plats för övernattande 
gäster. Julmyset är på plats även här ute.  
Leksakshunden är köpt hos My Vintage Home.

iNburad. Den spektakulära 
fågelburen har fyllts med en 
ljusslinga och kvistar inför jul.

återbruK . I trädgården har Karen låtit bygga 
ett litet hus på 12 kvadratmeter av återvunnet 

material. På altanen finns plats för julpynt. 
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