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B O L I G R E D A K T Ø R E N S  
P R I VAT E  S T U E R

Mette B. Seerup udvælger til daglig boligstof til Mad & 
Bolig og femina og er svært erhvervsskadet. Privat kan 

hun nemlig ikke lade være med at forny sig, men har også 
erfaret, at nogle tendenser skal blive på jobbet. 

Spisebordsstolen In Between er designet af Sami Kallio i 
2013 for &Tradition og betegnes i dag som en moderne 
klassiker. De flettede folkestole er af Børge Mogensen, 
mens de lette transparente gardiner er fra &Drape. Den 
grå vægfarve hedder Form og er fra Jotun. 
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D et første job, Mette B. Seerup fik som færdiguddannet, 
var på et boligmagasin. Hun har beskæftiget sig med 
boligindretning lige siden, og den inspiration, hun 
henter på jobbet, afspejler sig i hende og kæresten 
Kristoffer Meinerts hjem på Frederiksberg.
– Jeg bliver eksponeret for en masse nye tendenser hele 
tiden i kraft af mit job, og jeg bliver ret hurtigt fanget 

og betaget af mange af dem. Men jeg har efterhånden lært, at der er nogle 
trends, jeg skal lade blive på arbejdet, for når jeg sidder så meget med 
det, som jeg gør, bliver jeg også hurtigt mættet, forklarer Mette B. Seerup. 
For eksempel malede hun et skab lyserødt, fordi tendensen med pasteller 
fangede hende, men der gik ikke mere end to uger, før den lyserøde farve 
blev malet over.
– De blå toner bliver jeg aldrig træt af, så de har fået lov at dominere en 
del herhjemme, siger Mette B. Seerup.

EN FARVENØRD OG EN FARVEBLIND
De modige beslutninger, som Mette B. Seerup træffer i indretningen, får 
hun lov til. Hendes kæreste er nemlig farveblind og har svært ved at skelne 
mellem de forskellige nuancer, hun giver hjemmet. 

– Meget af det, jeg gør for fornyelse, er at male ting. Jeg har ligesom fået den 
tilgang, at det kan ændres nemt igen, hvis ikke farven rammer plet. Næsten 
alt i lejligheden har fået en tur, og jeg har givet både vægge, sokler og døre 
kulør. Kristoffer er farveblind, så i forhold til farver har jeg fri leg. Mit valg 
af farver er selvfølgelig heller ikke så feminint og koncentrerer sig mest om 
blå og bordeaux, som begge er farver, han godt kan lide. Inden jeg vælger 
en farve, bruger jeg farvekort til at se, hvad der spiller godt sammen, og så 
har jeg erfaret, at farveprøver er en rigtig god idé, fortæller hun.

SAMLINGSPUNKT OG FORNYELSE
Mens farverne er Mette B. Seerups domæne, er køkkenet til gengæld 
kærestens territorium. Alligevel er spisekrogen i rummet blevet til hendes 
yndlingskrog i hjemmet.
– Fordi Kristoffer elsker at lave mad, bruger vi ret meget tid derude, og selv 
om både pladsen og stolene i spisestuen er bedre, så er det ofte i køkkenet, 
vi ender med at spise. På sigt drømmer vi om at rykke køkkenet ind i en af 
stuerne, så det bliver mere centreret i lejligheden, forklarer hun. 
At ændre plantegningen er selvfølgelig en større omgang, og de ændringer, 
Mette B. Seerup laver flest af, er de små fornyelser såsom at male et møbel, 
tilføje ny keramik til hylderne eller købe en ny lampe. En af de større 
ændringer er en blomstret tapetvæg, som blev til under landets lockdown.
– I mange år har jeg ikke været til tapet, men tendensen er lige så stille 
vokset på mig, især de småblomstrede motiver fra William Morris. Selv 
om jeg laver det, jeg gør, er jeg altså ikke firstmover på alle trends. I 
virkeligheden synes jeg, at et hjem er meget mere personligt, hvis ikke 
man hopper med på alle tendenser, men rent faktisk kun omgiver sig med 
det, man virkelig godt kan lide. 

Har du en lille en-
tré, som er svær at 
indrette, så dekorér 
den i stedet ved at 
male loftet i en farve. 
Akvarel af Matilde 
Friese. Kurv og kna-
ge er loppefund. 

Et indrammet silke-
tørklæde giver med 
sine syninger og 
lette krøller en helt 
anden effekt end 
kunst på papir eller 
lærred. Den blå vase 
er et vintage.
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Du kan sagtens kombinere flere forskel-
lige mønstre på badeværelset, uden det 
bliver rodet at se på, hvis du blot holder 
dig til afdæmpede farver og naturlige 
materialer. De mønstrede fliser er bestilt 
hjem fra udlandet, og møblet med træ-
lameller er bygget af en snedker.
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