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“Vi skulle aldri tilbake, men

SKJEBNEN

ville noe annet”
Med blod, svette og tårer, og mange kofferter proppfulle av innredningsdetaljer
fraktet fra Danmark til Tyrkia, har Christina lykkes med å forvandle familiens
600 kvadratmeter store sommerhus til et koselig hjem, med rom for familietid
med lek og moro og hyggelige kvelder med venner på terrassen.
AV ANNA TRUELSEN
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HVEM? Familien Palm
Svaneeng Mertz
Christina 30, Brian 39,
Cornelius 10, Conrad 3
och Constantin 1.
HVA? Villa på 600 kvm
HVOR? Alanya, Tyrkia
WWW: SwanfieldLiving.com
IG @swanfieldliving

D

et var sommeren 2013,
Christina og Brian lette etter
et sommerhus å leie i SørFrankrike, men fant ikke
noe som levde opp til forventningene. Da det ikke ble
som de hadde tenkt, reiste
de i stedet ned til Christinas
far som har et sommerhus i Alanya i Tyrkia. Uken som
skulle bli avkoblende og deilig, ble en av de verste de
har opplevd, og de sverget på å aldri mer reise tilbake.
- Ved siden av min fars hus ligger et hotell med diskotek. Det var høy musikk hver natt, til halv fem om
morgenen, og da startet barneskrikene. Det var helt
forferdelig. Vi hadde et nyfødt barn og en toåring som
skrek hele natten, og dagene var så varme at vi var helt
utslitt. Vi ville bare reise hjem og aldri mer komme tilbake, forteller Christina.
Den siste dagen før de skulle reise hjem var paret lettet
over at uken endelig gikk mot slutten. De ville bare
få dagen til å gå så de kunne reise. Av en eller annen
grunn begynte de å snakke om at det hadde vært artig
å kikke på det dyreste og mest påkostede huset i området, som en kompensasjon til ferieuken som ikke ble
helt som de hadde tenkt.
- Vi kontaktet det danske meglerfirmaet Oasis Estate
og fortalte at vi ville se det mest påkostede huset de
hadde bygget. De tok oss med opp til Sky club som
ligger langt oppe i fjellene, og vi ble helt overveldet
av utsikten, huset og hele området. Det var fantastisk
fint, og det lå ingen bråkete diskotek ved siden av, sier
Christina og smiler.
TIL HØYRE Huskomplekset Oasis sky club ligger sprengt
inn i fjellet. På folkemunne kalles stedet for Hollywood Hills.
Christina og Brian har en fantastisk utsikt oppover i fjellene,
og om vinteren kan det ligge snø helt på toppen selv om det
er 20 grader nede ved huset.
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På takterrassen har Christina innredet et sofahjørne
med herlig etnisk preg. Putene er fra blant andre HM
Home og stubbene har hun kjøpt på en lokal trelast.
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Vinduspartiet i oppholdsrommet kan skyves til siden,
og man kan faktisk hoppe rett fra sofaen og ut i bassenget.

123

TIL HØYRE Det vakre tapetet med sølvskimmer fanger
opp den etniske følelsen i huset men flørter samtidig med
den stilrene innredningen. Mykt møter stramt i en elegant
kombinasjon som oser av balanse og harmoni. Gulvet er i
svart marmor fra traktene. Tapet, Emperors Garden Oriental
Tree Silver and Pearl, er fra GP&J Baker. Lampene er fra
Color Light Collection og bord og stoler fra Mudo.
TIL HØYRE, NEDERST I forbindelse med stuen ligger Brians
arbeidsrom med en helt fantastisk utsikt.
NESTE SIDE Stuen i andre etasje er symmetrisk med peis
i midten og vakre buede dørpartier på hver side, noe
som skaper et elegant og stilfullt uttrykk. Sofa og stoler,
Söderhamn, er fra Ikea.

Til tross for at paret hadde sverget å aldri mer sette sin
fot i Tyrkia, ville sjebnen noe annet. Christina og Brian
falt pladask for huset og dagen etter var kontrakten
signert.
- Når man har hatt en skikkelig tøff uke, og man kjenner
at man nesten ikke orker mer, da var det nesten som
å komme til himmelriket å komme opp hit. Oasis sky
club kalles på folkemunne for Hollywood Hills, og hele
området er så fint. Rundt området løper en mur, med
port og vakt. Her er det steinlagte gater med koselige
stier mellom husene, et svømmebasseng for hele området hvor alle barna pleier å samles for å leke, vi har
squash-hall, badstu, massasjerom, treningsstudio og
festlokale. Her er virkelig alt og litt til av det vi ville ha,
men som vi ikke fant da vi lette etter hus i Frankrike,
sier Christina.
Huset er på 600 kvadratmeter, fordelt på tre plan, med
gjestetoalett, vaskerom, hverdagsrom, kjøkken og spisestue i første etasje. I andre etasje finnes en stue med
åpen peis, kontor og gjesterom med tilhørende bad.
I øverste etasje er det barnerom, master bedroom,
bad og gjesterom. Fra kjøkkenet kan man gå rett ut i
hagen. Vinduspartiene kan skyves til side og står alltid åpne på dagtid. Husets konstruksjon gjør at det er
svalere i første etasje, og loungedelen som ligger utenfor kjøkkenet har neste alltid herlig skygge fra en stor
balkong på varme sommerdager.
- Da vi kjøpte huset var det innflytningsklart, men for å
gjøre dette store huset til et hyggelig hjem for en barnefamilie, har det krevd blod, svette og tårer, og mange
fullpakkede kofferter med ting fraktet fra Danmark.
For eksempel er alle tapeter kjøpt i England, sendt
til Danmark og så fraktet hit i kofferter. Vi har også
hatt kofferter fulle av bøker, tablebooks, stearinlys og
buddahfigurer. Det vanskeligste å få med var Royal
Copenhagen Elements serien til 12 personer, men vi
klarte å pakke det ned uten at noe ble ødelagt, og det er
jo litt av et under siden kofferter ikke behandles særlig
pent på flyplasser.
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Poolhuset er innredet med en følelse av Marrakech der tyrkisk
histiórie har en fremtredende rolle i vakre kelimer og puter.
Speilet er fra Mudo og putene fra Ikea.

Poolhusets dusj er integrert i det kombinerte sove- og oppholdsrommet.
Det har beige marmor på vegger og gulv og et delvis frostet vindusparti for å hindre innsyn.

Gjestebadet er stilrent med vakre marmorplater på veggene.
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Fra Christina og Brians soverom har man fantastisk utsikt
over Alanya-klippen der byens borg ligger. Tapet, Malabar,
fra Cole and Son. Sengegavlen er en antikk tyrkisk dør.
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Huset er innredet i en stilfull miks av klassisk og etnisk
stil. Her møtes ting fra Ikea, tyrkiske møbelvarehus,
spesialbestilte møbler og tyrkiske antikviteter, alt smakfullt balansert. Basen er lys i hvitt og beige, hvor dramatiske tapeter blir et bakteppe for den smakfulle innredningen. Da Christina innredet var tanken å gjøre
huset tidstypisk for klimaet, og hun valgte å innrede
det i etnisk stil siden hun trodde det var det butikkene
førte. Dessverre var det ikke helt enkelt å finne ting i
den stilen, da butikkene her overhodet ikke hadde den
type ting til salgs.
Lokalbefolkningen som har blitt rike av å selge jordområder til hotellkjeder og huskompleks har innredet
sine hjem med fløyel, silke, gull og kitsch, og etterspørselen etter denne luksusen har ført til at butikkenes
sortiment mest består av orientalsk og meget fargesterk innredning, som egentlig er veldig langt i fra den
etniske stilen Christina vill ha og som hun først trodde
var lett tilgjengelig.
- Det har helt klart vært veldig vanskelig å innrede i
etnisk stil, og hadde jeg visst det jeg vet i dag så hadde
jeg valgt en annen. Men samtidig har jeg lært mye, og
utviklet meg som innreder ved at jeg hele tiden har
måttet være kreativ for å oppnå den stilen jeg hadde
planlagt. Min personlige stil er mangesidig, hvordan
jeg innreder kommer an på husets arkitektur og beliggenhet. Jeg elsker å leke med ulike stiler, men velger
alltid en som passer huset, og ser til at innredningen
løper som en rød tråd gjennom hele huset. Jeg synes
det føles bra å ha én stil her og en annen stil hjemme
i Danmark, det gjør det mer interessant. Man blir
stimulert av ulikhetene og blir aldri lei, sier Christina.
Familien pleier å bo flere måneder i året i Tyrkia.
Høsten er deres favoritt-tid, da det er behageligere
temperatur enn i de varme sommermånedene. En dag
i familiens liv i Tyrkia kan bestå av frokost på terrassen
før turen går ned til byen for å levere barna på den
internasjonale førskolen. På veien hjem pleier de å
stoppe hos den lokale fisk- og grønnsakhandleren for
å kjøpe fersk fisk og grønnsaker. Deretter setter Brian
og Christina seg ved datamaskinene og arbeider.
Ved lunsjtid griller de fisk og spiser ute på terrassen, og
før de henter barna tar Brian seg en treningstur på
sykkelen i fjellene. Når barna har kommet hjem blir
det bading i bassenget, og før leggetid er det kveldsmat
på terrassen i skinnet fra solnedgangen. Etter at barna
har sovnet synker Christian og Brian ned i sofaen og
ser en god film, eller setter seg på terrassen sammen
med gode naboer.
- Jeg trives virkelig her i Tyrkia, og er så glad for at vi
ga landet en sjanse til. Det har vært en fantastisk reise
å bli huseiere her, smiler Christina.
128

Christina tar alltid en runde i hagen når det mørkner
og tenner alle lyktene, det skaper stemning og ro.

Huset og bassengområdet er opplyst,
noe som gir et spennende uttrykk etter mørkets frembrudd

