Caroline Legrand i et roligt
øjeblik foran stammorgenmadsrestauranten, Granger
& Co. i Notting Hill
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Hendes sønner går i skole med Beckham-børnene.
På mærkerne på hendes (tætsiddende) tøj står der
Balmain, Isabel Marant og Saint Laurent.
Hendes hjem er i London, sommerhuset ligger på
Ibiza, og hun elsker at besøge Miami, New York,
The Hamptons og Hawaii – åh, hun elsker Hawaii.
Et døgn i indretnings arkitekt Caroline Legrands
ekstravagante liv er ikke helt som vores andres
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a Caroline Legrand blev
skilt fra sin sytten år
ældre mand, fandt hun
sin stil. Både den, der
dikterer, hvad hun tager
på kroppen, og den, hun
lever af – 45-årige Caroline Legrand er indretningsarkitekt. Hun har indrettet sin lejlighed i det posh Holland Park i London
(naboerne hedder Beckham til efternavn, og
Carolines sønner går i skole med familiens
yngste medlemmer), sit hus på Ibiza og alt
fra sommerhuse i Saint-Tropez til spaer i
New York. Og intet er tilfældigt. Det gælder
både i Caroline Legrands tøjvalg og i hendes
arbejde – og så er det vist altid lidt for meget, overdådigt, og der sniger sig helt sikkert
noget guld ind. Lige nu pendler hun mellem
London, New York og Miami – det er i den
pastelfarvede by, hun gør de fleste af sine
interiørfund, der er så meget billigere end i
London. Hun er ved at færdiggøre indretningen af sin venindes stjernebesøgte skønhedssalon i New York og et fireetagers hus i Notting Hill, hun, komplet med palmetapet og
kunstfund, er ved at forvandle til et hjem for
en kunde. Når hun ikke arbejder, elsker hun
også at rejse – fra shoppeture i Los Angeles
til surfferier på Hawaii.

KONSTANT K REATIV CIRK EL

Belgiskfødte Caroline er uddannet tolk og
taler seks sprog, blandt andet fransk,
engelsk, italiensk og tysk. Hun flyttede til
London sammen med sin daværende mand
og faren til sine to børn, Arthur og Oscar, i
1994 og indledte sin karriere som personlig
assistent i modebranchen for blandt andre
Donna Karan. Senere blev hun ansat hos
den britiske designer Anya Hindmarch, hvor
hårdt arbejde fik hende til at stige i
graderne. Men da livet vendte og drejede sig
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180 grader, og Caroline blev skilt, tiltrak
freelancetitlen og dens frihed. For tre år
siden købte hun sin lejlighed, der ligger i en
klassisk London-kælderlejlighed i en
portnerbevogtet ejendom. Hun indrettede
den, og flere opfordrede hende til at begynde
at indrette professionelt. Så det gjorde hun.
“Det er naturligt for mig. Jeg elsker at
være kreativ. Jeg ser et kunstværk og bliver
inspireret eller er ude og køre og ‘OMG, det
er et fantastisk vindue’ – det er som en konstant kreativ cirkel,” siger hun og taler med
hænd-erne med velplejede musegrå gelénegle og en pegefinger, der flyver rundt i
rummet, i luften eller bilen, eller hvor hun
nu befinder sig.
For Caroline Legrand er mange steder
hele tiden.
“Jeg er meget organiseret. Jeg kan nå
meget på en dag,” siger hun.
Det fik Costumes udsendte at mærke på
egen krop, da vi fulgte Caroline Legrand et
døgn i hendes glamourøse London-liv.

1. BALMAIN

På shopping hos Balmain. Når den er der,
ved man det bare. Den sorte Balmainminikjole, der smyger sig til Carolines
tonede krop og viser nøgne, Ibiza-brune
skuldre, skal med hjem. “Jeg køber aldrig
noget, uden at jeg kan forestille mig tre
forskellige lejligheder at have tøjet på. Mit
tøj skal kunne bruges alle steder i verden
– jeg har ikke en Miami-, en Ibiza- , en
London- og en New York-garderobe. Jeg har
én garderobe,” siger hun.
Hos Balmain er kvitteringens cifre ikke
under 50.000 kroner, når Caroline Legrand
forlader butikken.

2. ISABEL MAR ANT

Næste stop på dagens nøje planlagte shopperute er Isabel Marant og til sidst Saint Lau-
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rent (sådan nogle butikker med portner og
ekspedienter, der serverer Evian-vand og
friskbrygget kaffe). Der ryger blandt andet
højtaljede, sorte ruskindsbukser, en stribet
strikkjole og et par tårnhøje støvler viklet
ind i tunge kæder i sølv ned i de eksklusive
poser. “These boots were made for walking
...,” synger Caroline, da hun danser ud af
Yves Saint Laurent-prøverummet med støvlerne på for at se sig selv i butikkens store
spejl. “Køb færre ting, vælg det rigtige, få det
til at holde længe,” er hendes shoppemantra.
Eller det er vist Meryl Streeps, men indretningsarkitekten har adopteret det.

3. MIDDAGSSELSK AB

Middag i Carolines spisestue. I de bløde stole
sidder venner og veninder, der med risotto
og steg fejrer kreativ direktør for Roger Vivier, Bruno Frisoni, der aftenen inden optrådte på V&A-museet i forbindelse med
udstillingen Shoes: Pleasure and Pain. Caroline Legrand elsker at holde fester. Helst
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temafester, hvor alt er gennemtænkt og -ført
ned til mindste detalje. I sommer holdt hun
Burning Man-party i huset på Ibiza med
dj’s, dansegulv, levende ild og dansere med
fakler i hånden blandt palmer og pinjetræer.
Festen sluttede klokken 9.00 om morgenen.

4. MORGENTR ÆNING

Når Caroline har kørt sine sønner i skole,
står der træning i kalenderen. Hun træner
seks gange om ugen. Her er læsestuen lavet
om til et sveddryppende varmt og mørkt
træningsstudio, og Diana, en personlig træ-
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Mørkt stuegulv og en
sofa i fed, changerende
gyldent fløjl. På væggen
vogter tigeren på Robert
Langos værk White Tiger.
Caroline Legrands hjem
optræder på hendes
hjemmeside – og rigtig
mange kunder vil faktisk
bare gerne bo, som hun
gør. Interessen for unikke
fund har hun fra sin barndom i Belgien, hvor hun
altid gik på loppemarkeder med sin mor
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Skitser og prøver hos Julien
Macdonald. Det to etager
store studio vrimler med
modeller, syersker, fotografer, symaskiner, stofprøver,
skitser, moodboards, vingummibamser og en enkelt
lille hund. Men der hviler en
imødekommende rolighed
over stedet og Mr. Macdonald – men han tog altså
også et par sovepiller for at
sove natten inden

ner fra Hollywood-favoritten Tracy Andersons London-studio, giver Caroline perler på
panden, mens Usher synger: ‘Shorty, I don’t
mind, if you dance on the floor, that don’t
make you a whore.’ Træningsbukserne er
købt i The Hamptons: “Jeg kan godt lide
funky ting.”
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Carolines køkken med
marmor en masse. Lysekronen er fra 60’erne

En kvinde og en auberginefarvet Porsche.
Sammen drejer, bremser, stopper, kører de
hjemmevant rundt i Londons livlige gader.
Caroline tager bilen til alt.

Gary med arme beboet af tatoveringer i frisør Josh Woods salon, Atelier. Sådan en koster omkring 1.270 kroner, men så holder
den også i tre dage – og Caroline får rabat.
“Lad være med at være sur, lad være med at
være bitter, arbejd med dine problemer, ingen alkohol, ingen sol.” Sådan lyder Carolines skønhedsråd, når folk komplimenterer
hendes strålende hud og spørger til, hvilke
cremer, hun bruger. Og så er hun vegetar –
ikke fordi Caroline er på diæt. Det har hun
været hele sin usikre ungdom. Dét er hun
færdig med.

6. BLOW DRY

7. DESIGNERBESØG

5. PORSCHE

Håret, neglene, makeuppen, kroppen. Der
skal være styr på det ydre, for at Caroline
kan buldre derudad og koncentrere sig om
alt det andet i sit liv. Derfor får hun, når
tidsplanen tillader det, en blow dry af frisør

Den britiske designer Julien Macdonald lavede en (kort) kjole til Carolines Burning
Man-party. Om to dage skal han holde show i
forbindelse med modeugen i London, og nu
vil han have kjolen med i showet. Derfor

84 COSTUME.DK

Neonrørene taler for sig selv.
Træd indenfor i Caroline Legrands soveværelse. Hvis du tør

smutter Caroline forbi sin vens studio i en
lille brostensbelagt gård i pittoreske Notting
Hill og afleverer den vovede sorte kjole. Sådan en koster i øvrigt omkring 70.000 kroner
– hvis du altså ikke får den til vennepris.

8. FROKOST

En gang om ugen spiser Caroline frokost
med sine veninder. I dag foregår det på
restauranten The Ivy – ud over hårfarve
deler veninderne forkærligheden for striber.
Celebre personligheder som Kate Hudson og
Jude Law frekventerer også stedet, så det er
strengt forbudt at fotografere indenfor.

Caroline hjem til Rosa for at købe en fødselsdagsgave til sin mor. Det er de færreste, der
får lov til at shoppe i Rosas hjem, men “vi har
VIP-kunder som Mademoiselle her,” smiler
den petit smykkedesigner. Et armbånd med
to stjerner – en lille og en stor – bliver pakket
i en sort læderpose.

9. SMYKKESHOPPING

10. SMILEY

En af Carolines veninder er cubanskfødte
Rosa de la Cruz. Hun laver smykker – hendes
stjernehalskæder har for eksempel hængt på
Londons egen Kate Moss. Efter frokost drøner

Et af Rosa de la Cruz’ vartegn er diamantbesatte smileys. “Jeg kan godt lide humor – at
man ikke tager sig selv så seriøst. Det er for at
lave lidt sjov med idéen om en stor diamant
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– fordi du jo bruger så mange penge på diamanter,” siger hun om sine smykker.

11. FAMILIE

Caroline med sine to drenge, 13-årige Oscar
og 10-årige Arthur. Drengene kommer først.
“Jeg har ikke en au pair, ikke noget fuldtidspersonale. Og jeg laver mad selv,” siger Caroline Legrand. Hun har dog en manny
(male nanny). Han hedder Thoumas og har
langt hår og Stuzzy-T-shirt på og spiller
computer med drengene og smider dem i
seng klokken 21.30._

