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Caroline Legrands lejlighed i

London er et univers for sig

selv. Indretningsarkitekten

har skabt en unik parallel-

verden med vintagefund fra

1900-tallet og eksklusiv kunst.

Tekst: Mette Nexmand Foto: Douglas Friedman

CAROLINE LEGRAND er indretningsarkitekt med speciale i kunst. Hun er selv
en ivrig samler og har indrettet sin spectakulære lejlighed i London som et
galleri. Her ses hun foran et eksempel på etnografisk stammekunst, som er et af
de store samlerobjekter i kunstkredse netop nu. Sofaen er af Christian Liaigre.



I OPHOLDSSTUEN foler man sig hensat
til en eksklusiv klub, members only. Den
kobberfarvede veloursofa i tre sektioner
er amerikansk og et fund fra 60’erne. Det
samme gælder lysekronen og marmor-
glas-sofabordet, som dog – overrasken-
de nok – stammer fra 70’erne. Af
pyntegenstande er bl.a. en vintage
Murano-vase i sort og gul, og på væggen
værket “White Tiger” af Robert Longo.
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INDRETNINGSARKITEKT Caroline Legrand har sin helt egen stil,
som næsten kan kaldes meta. Den hæver sig i hvert fald over,
hvad man er vant til at se. Spisestuen er fyldt til randen af 
luksus-antikviteter og håndplukkede kunstværker. Det markante
spisebord er fra 60'erne, oprindelsen er ukendt. Stolene er
designet af Charles Hollis Jones i 70'erne, og på hver sin side af
spejlet står to meget sjældne Rougier-Iamper flankeret af Philippe
Pastor-værker. Over bordet en nyere Bee Brittain-bronzelampe.
Silketæppet er naturligvis speeialfremstillet tillejligheden. 

WOW-factor. Dét er, hvad Caroline LeGrand har, ikke kun
som person, men også som indretningsarkitekt. I sin gen-
nemrenoverede London-Iejlighed har hun formået at tage
øjeblikkets trends og rykke dem op i en sfære, hvor tid og
sted opløses. Det er ikke længere interessant, om lam-
perne stammer fra 70'erne, om tæpperne er af silke, eller
hvor marmoret blev hugget til 
- det fascinerende er, at aile
disse ting til sam men udgør
noget, vi aid rig har set før. 

Caroline Legrands lejlighed
er et privat hjem og visitkort i
forhold til kunder, som ønsker
hendes særlige touch, men
samtidig fungerer hun som
gallerist. Overalt i boligen
hænger og står værdifuld 
foto-, maler- og konceptuel
kunst. Hun samler ... og sam-
ler og afprøver kunst og møb-
ler sammen, flytter rundt,
prøver en ny opstilling. Igen
og igen, indtil det perfekte
match er opnået. 

–Fra det første øjeblik, jeg så lejligheden, ville jeg prop-
pe den med kunst, men ikke have et overfyldt hjem. Det er
Iykkedes. Jeg bliver glad hver dag, når jeg går rundt og ser
på mine ting, fortæller Legrand. 

Hun har en forkærlighed for 50’erne og 70’erne, når det
gælder møbler. Men hun vælger ikke design, som har gen-
kendelige træk fra den tid. Fx har indretningsarkitekten
fundet adskillige lam per med et 20’er-islæt, men som viser
sig at være fra 70’erne, og det kendetegner hendes sær-
lige evne til at håndplukke det sofistikerede. Og mikse. 

Lejligheden var nedslidt, da indretningsarkitekten over- 

tog den, og det passede hende fortrinligt, for så kunne hun
skrælle den helt og starte forfra. Alt er derfor tilpasset
hendes personlige smag, fx de eksklusive tapeter og mørke,
vibrerende vægfarver. Det tog kun syv måneder at
renovere stedet fra bunden, og der var mange kampe
undervejs, fx med den ældgamle rørlægning, men 

Caroline Legrand holdt fast i
sin vision, og i dag er boligen
en stilistisk kraitanstrengelse,
som afspejler hende, og kun
hende. 

–Jeg ser mange professio-
nelt indreltede lejligheder, der
mangler sjæl. Et hjem må ikke
være et showroom, siger hun,
men anerkender, at det tager
tid at finde sin egen stil. 

Legrand elsker møbler fra
især 70’erne, fordi - som hun
siger - der var noget sexet
over formgivningen dengang.
Hun køber en del vintage-
interior i antikforretningen 
Talisman på Kings Road i

London, men meget er også fundet på loppemarkeder for
ganske få penge. 

–Jeg voksede op i Belgien med en mor, der elskede at
gå på loppemarkeder, så jeg er stadig vild med at gøre et
godt kup. På min seneste tur til Belgien fandt jeg et skild-
paddeskjold til 250 kr. Det havde kostet 3000 kr. i London. 

Caroline Legrand begyndte med at samle kunst for fem
år siden, og hun opfalter det som et personligt eventyr at
være samler. 

– Det er som at være forelsket. Jeg kan se på et værk i årevis
og aldrig blive træt af det, siger hun. �



EN DRINKSVOGN horer 
sig til i et hjem som dette.
Denne er naturligvis antik og
valgt præcis til sin placering.
MODSATTE SIDE: Allverede
i den flaskegronne hall med
de nylagte marmorgulve
modes man af prominente
kunstnere, bl.a. Keith Tyson
og Tomas Saraceno.
Bænken med kromstel er st
fund fra 70’erne og
nypolstret i samme nuance
som væggene.
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ET KIG UD i den
imponerende hall med 
en af Caroline Legrands
“statement”-skulpturer, 
en dinosaur af ukendt
kunstner.
MODSATTE SIDE:
Artbejdsværelsets mest
bemærkelsesværdige
feature er det flouresceren-
de tapet fra Arte kombineret
med et mønstret tæppe.
Det giver en helt særlig
hulestemning sammen 
med de lækre vintageting 
– Murano-lamper og 
franske spejlborde fx.



BOFFI-MODULERNE i køkkenet
fårselskab af en overdådig
Venini-lysekrone fra 60’erne.
Arabiscata-gulvene er de samme
som i hallen og matcher de
stramme elementer perfekt.
MODSATTE SIDE:
Eero Saarinens klassiske Tulip-
stole og -bord nøje afstemt med
en sart lyserød farve og et
fotoværk af Laurie Simmons.
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MODSATTE SIDE: I badeværelset ses også en kombination af vintage
og moderne kunst. Lamperne er italienske og antikke. Læg mærke til,
hvordan Legrand bruger mørke, næsten dunkle, vægfarver sammen
med krom, messing og spejle.
SOVEVÆRELSET er en parade af delikate, skræddersyede løsninger,
fx sengegavlene, bordene og tæppet. De voluminøse lamper er fra
70’erne. et årti, der har en særlig plads i indretningsarkitektens hjerte.


