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Der er ingen døre i stueetagen, og de 
rå mure er pudset op, men har fået lov 
at stå ubehandlede hen. Både Marie 
og hendes mand er vilde med det lidt 
rå look, som får resten af de moderne 
møbler til at træde tydeligere frem. 
Det smukke gulv i stuen er støbt i be-
ton og siden lakeret med klar epoxy. 
Der er ilagt gulvvarme, så det er lunt 
at træde på vinteren igennem.
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ærlighed 

Foto: www.heyhome.dk/Pernille kaalund.  
tekst & styling: www.heyhome.dk/louise kamman riising
adresseliste side 158.

K
Smykkedesigner Marie von Lotzbeck er hverken til 
overdådig eller særlig ”julet” julepynt og hiver først 
juletræet ind, samme aften som det skal tændes. 
Hos hende handler julen om det nære og de små 
detaljer, der signalerer årstiden. Se, hvordan hun 
byder julen velkommen med den fineste pynt, der 
matcher de rå rammer i hjemmet i Nordsjælland.

til detaljen
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 P å en lille snoet landevej mellem to 
marker har Marie von Lotzbeck slået 
sig ned med sin mand, fotograf Ja-
kob Kirk og parrets datter Esther. Hu-

set er hvidpudset og ren idyl udefra, mens 
det indvendigt overrasker med sin nordiske, 
rå og minimalistiske stil. Her er smukt om 
sommeren, men den bedste årstid er ifølge 
Marie vintermånederne, hvor omgivelserne 
forandrer sig til det mere rå, og hvor fami-
lien til tider må tage turen op til hovedvejen 
på kælk for at nå bilen eller indkøb.
– Jeg elsker julemånederne, når naturen 
viser sig fra sin upolerede side, og for mig 
er det ren hygge og fokus på familien og 

det nære, som træder frem. Jeg pynter ikke 
huset fra gulv til loft, selvom mine kasser 
bugner med pynt fra år tilbage. Jeg synes 
i stedet, det er sjovt at lave et nyt tema 
hvert år, som passer ind i vores hjem. Op-
pyntningen er nok det mest utraditionelle 
ved julen hos os, for ellers kommer jeg fra 
en meget traditionsrig familie, hvor julen 
er lige efter bogen med god mad, vin, 
konfekt osv., forklarer Marie, der lever af at 
være smykkedesigner. 
Kærligheden til fint håndværk er nedarvet 
gennem generationer. Maries farmor sy-
ede patchworktæpper for dronning Ingrid, 
moren var reklametegner, faren fotograf, 

Rå grene fra haven er 
plukket ind og funge-
rer fint sammen med 
den sirligt hæklede 
julepynt fra Place de 
Bleu. Vasen er af kera-
miker Karen Patricia 
Jensen, og de fine 
lysestager har Maries 
søster, der er bosat i 
Israel, lavet. 

Sofaen i grå uld er fra Ilva, og 
puderne i patchwork er fra 
Place de Bleu, syet i hånden af 
indvandrerkvinder fra Nørre-
bro, efter design af Lena Børre. 
Sofabordet er designet af Ma-
ries svoger Kasper Rønn, men 
er ikke i produktion. Stander-
lampen med sort skærm er fra 
&tradition. Spejlet over sofaen 
er en gammel dør, som Marie 
har fået isat et gammelt spejl 
hos en glarmester. 

HVEM?

Marie von Lotzbeck, 34 år, 
smykkedesigner, fotograf Jakob 
Kirk von Lotzbeck og parrets 
datter, Esther på 5 år. 
HVAD? Halvt dobbelthus fordelt 
på 2 plan på i alt 100 m². Huset 
er fra 1900-tallet, gennemgri-
bende renoveret. 
HVOR? Nordsjælland. 
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Bag det gamle rå værkfører-
vindue er entreen og trappen 
til første sal. Taburetten ved 
trappen er designet af Norm 
Arkitekter for &tradition, og 
puden er fra Place de Bleu. 
Ved arbejdsbordet er taburet-
ten et loppefund, bordlampen 
i genbrugspap er fra &tradi-
tion.  Marie er begyndt at lave 
pakkekalender til sin datter 
Esther. I år har hun fundet en 
unik fra Place de Bleu, tegnet 
af Toril Bækman og med små 
håndbroderede motiver. 



femina.dk 47/2011 80

BOSC00216_Femina_208x280_DK.indd   1 2011-08-29   15.48

Smykkerne i oxyderet sølv er Maries 
eget design, og hvert år lander der 
lidt fra kollektionen under træet 
til hendes søstre, mor og veninder. 
Det fine håndtegnede papir står  
illustrator Toril Bækman bag det, 
kan købes hos Place de Bleu. 

Da huset blev renoveret, og der blev lavet loft til kip, 
lod man de rå spær stå ubehandlede hen. Den sjove 
uro har datteren Esther lavet i børnehaven. 

Hele førstesalen er også gennemrenoveret og har 
bl.a. fået loft til kip og ovenlysvinduer, så det er lyse 
og rummelige værelser, trods de skrå vægge. Senge-
tæppet er fra Hay, og de runde puder fra Place de 
Bleu. Den lille taburet, som parret bruger som nat-
bord, er designet af Norm Arkitekter for &tradition.

➝

➝og hun selv er ud af en søskendeflok på fire, 
der alle beskæftiger sig med håndværk. 
– Jeg sætter stor pris på fint håndværk, 
som for eksempel julepynten fra Place de 
Bleu, som er syet i hånden af indvandrer-
kvinder på Nørrebro. Det går lige i hjertet 
på mig. De laver de fineste hæklede ting, 
som man ellers ikke kan købe mere, og 
farverne i deres patchwork er skønne, for-
klarer Marie, der i år har investeret i jule-
pynt og pakkekalender fra Place de Bleu 
til sin datter. 
– Jeg kan godt lide at variere fra år til år for 
også at markere den udvikling, jeg selv 
gennemgår. Mine smykker ændrer sig jo 
også, så det ville være underligt, hvis alt 

andet omkring mig stod stille, smiler hun. 
Familien købte huset for snart fire år siden 
og delte det på midten med Maries sø-
ster, kunstmaler Julie von Lotzbeck. Det 
er hendes mand Kasper Rønn fra Norm 
Arkitekter, der har været hjernen bag om-
bygningen. 
– Vi kunne se fordelene i at bo tæt på hin-
anden, når nu huset og grunden ligger så 
isoleret. Her er altid nogen hjemme, og 
børnene løber ind og ud hos hinanden.
Hovedhuset er bygget som en længe, der 
er delt på midten med en lydisoleret væg. 
Der er støbt et gennemgående beton-
gulv, som er lakeret med klar epoxylak. 
– Jeg elsker det rå look, som kun bliver 
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Lamperne er fra Ikea, 
men har fået en gang 
ståluld og en tur på 
grillen for at opnå det 
industrielle ”look”
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Om Place de Bleu
Lena Børre er både designer og ini-
tiativtager til Place de Bleu, der er et 
projekt for indvandrerkvinder på Nør-
rebro. Projektet skal hjælpe kvinderne 
til at forsørge sig selv og samtidig ud-
vikle deres evner inden for håndværk. 
Se mere på www.placedebleu.dk 

Marie er ud af en søskendeflok på fire, der næsten alle 
er gået den kreative vej. Kanden og skålene er lavet af 
hendes søster, Kamilla Benjamin, der arbejder som kera-
miker i Israel.

Mellem køkken 
og stue har parret 
sat et glasvindue i 
væggen for at luk-
ke lyset igennem 
huset. Køkkenet 
er fra Kvik, og 
bordpladen er en 
billig birkefiner-
plade, som med 
lidt patina ligner 
en million. 

Omkring det rå spisebord i 
køkkenet samles hele familien 
i juledagene, og der pyntes op 
med grene fra haven, levende 
lys og hygge med gløgg og 
nødder fra haven. Bordet har 
Maries mand Jakob selv desig-
net og bygget. Eames-stolene  
i glasfiber er vintage og fra  
Relove, puderne i patchwork er 
fra Place de Bleu og er designet 
til formen på Eames-stolene.

smukkere med årene, præcis som 
med træ eller læder, fortæller Marie. 
Familien boede under renoveringen 
i en campingvogn i haven og arbej-
dede hver aften på at få huset i stand. 
– Vi er gået stringent efter de rene fla-
der, som får kontrasterne til at træde 
frem. Siden har vi valgt at indrette 
med få gode møbler og lamper, det 

giver en ro i huset og er klart mest 
praktisk, når man ikke har oceaner af 
plads at brede sig på, forklarer Marie. 
Møbler køber de først, når de har spa-
ret sammen til det helt rigtige design, 
og ellers laver de hellere selv et bord 
eller patinerer en lampe for at få den 
helt rette stemning frem i hjemmet. 
– Vi er nok lidt arbejdsskadede begge 

➝

➝
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Om Marie  
Von Lotzbeck 

Marie von Lotzbeck 
drev i 10 år butik i 
Helsingør under eget 
navn og med egne 
design. Hun har for 
nylig valgt at koncen-
trere sig 100 % om 
design og produktion 
og sælger nu sine 
smykker i udvalgte 
butikker rundt om-
kring i landet. 
Se mere på
vonlotzbeck.com. 

to, fordi vi beskæftiger os med materialer og 
æstetik til daglig, så det er kun ting, vi virke-
lig ønsker i vores hjem, som får lov at komme 
gennem døren, griner hun. 
Også i arbejdet som smykkedesigner arbejder 
Marie med kontrasterne, det blanke mod det 
matte, guld og sølv mikset sammen, det er 
hele hemmeligheden bag et klassisk smykke, 
der aldrig bliver kedeligt at se på. 
– Siden jeg som 9-årig kom i praktik hos smyk-
kedesigner Jytte Kløve, har jeg haft passionen 
for at skabe smykker ud af de rå metaller og 
stene. For tiden er det det enkle design, der 
fascinerer mig. Renheden i materialerne, som 
får lov at træde frem. Og de tanker er i år smit-
tet af på, hvordan her skulle pyntes op til jul. 

Sten fra stranden og keramik fra Maries 
søster, Kamilla Benjamin. Smykkerne  
er Maries egne og af eget design. Hun 
elsker at mikse sølv og guld, og mange 
af smykkerne er designet med tanke 
for, at de kan mikses på kryds og tværs. 

▲

▲

Badeværelset er holdt 
i samme lyse stil som 

resten af huset.

➝


