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Christina Halskov bruger ofte et hjørne af spisebordet til arbejdsbord. På reolen bagved står gammelt og nyt kunsthåndværk og design, som er købt herhjemme og i udlandet. Omkring det sorte Hay-bord står seks
gamle Thonet-wienerstole. Frugtkurven i stål er eget design fra serien Embrace, som produceres af Stelton.

Byliv. Christina Halskov, den ene halvdel af designteamet Halskov&Dalsgaard Design, bor i andelslejlighed på Østerbro. Her har hun indrettet sig med en blanding af gamle og nye møbler og et par af
sine egne designhits for bl.a. Ikea og Stelton.

»Jeg vil aldrig have plagiater«
Af Annette Suhr // asj@berlingske.dk
Foto Morten Germund

§

 vorfor bor du som du gør?
H
Jeg har faktisk boet on-and-off i ejendommen, siden jeg flyttede hjemmefra som 18årig. Først til fremleje, hvor jeg blev skrevet på
andelsforeningens venteliste, og efter et par
år fik jeg en lille lejlighed. Senere fik jeg min
nuværende, som er på 130 kvadratmeter med
altan, hvor der er eftermiddags- og aftensol og
udsigt til Sankt Kjelds Kirke og Fælledparken.
Det er en enkel, klassisk ejendom, tegnet af
Poul Henningsen i 1924. Den har lidt specielle
vinduer med lidt større sprossede ruder end
de almindelige Dannebrogsvinduer. De blev
købt af bygherren i Tyskland, og han bad Poul
Henningsen bruge dem. Jeg har tegnestue i St.
Kongensgade, så jeg har kort til arbejdet. Jeg
har også et sommerhus ved Sejerøbugten.

§

 vad er det første du gør, når du kommer
H
hjem?
Oftest pakker jeg indkøbene ud, taler med
min søn, Carl Emil, der går i 1.g, og hører om
hans dag. Hvis jeg kommer hjem i god tid,
inden jeg skal lave mad - og hvis vi ikke har
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gæster - så laver jeg en kop te og læser avisen.
Tre-fire gange om ugen løber jeg en tur i Fælledparken inden vi spiser. Det er måske en tur
på kun fire-fem kilometer, men man bliver
faktisk mere frisk af at løbe en lille tur end af at
lægge sig på sofaen.

§

 vad er dit yndlingsrum?
H
Yndlingsrum ...hmmmmm, det er svært
at vælge. For nogle år siden ville jeg ubetinget
have sagt stuen, men efter at jeg har fået renoveret køkkenet og gjort det større ved at inddrage et værelse, nyder jeg også at være her
med det flotte morgenlys. Men jeg elsker nu
stadig stuen, der ligger mod vest, så der er lys
og sol om eftermiddagen. Her står de fleste af
de ting, jeg holder meget af, kunst og gamle
ting. Møblerne har også stor værdi for mig,
både den gamle Ole Wanscher sofa, som jeg
har arvet fra min farmor, og det nye spisebord
købt hos Hay.

§

 vad er du mest glad for i dit hjem?
H
Jeg har ikke bare én yndlingsting, men

Kort om Christina Halskov
HH 50 år, Arkitekt og industriel designer. Uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i
1988
HH Har tegnestuen Halskov & Dalsgaard
Design sammen med kollegaen Hanne
Dalsgaard.
HH Er især kendt for deres design for Stelton,
vase-serien Embrace og lampeserien Kulla og
grydeserien Favorit begge designet for Ikea.
HH Har bl.a. indrettet Dyberg Kerns firma
domicil i København og Hamborg samt deres
butikskoncept.
HH Formgiver også emballager for Jensens
Bøfhus og spisestellet til Sticks n Sushi restauranterne.
HH Designduoen har udstillet i ind- og udland,
bl.a. Design Museum Danmark og Matadero
Madrid, og er aktuelle på en udstilling i Dansk
Design Center lige nu om design af brændeovne for Scan A/S.

Se mere www.halskovdalsgaard.dk

holder specielt af ting, som løser en funktion
og giver glæde ved brug, og som er skønne for
øjet. Jeg bor med et miks af nyt og gammelt,
ting købt på auktion eller på rejser, men også
nyt design, hvoraf en del er mit eget.

§

 vad har du senest købt til din bolig?
H
Et lille arbejdsbord til soveværelset, så jeg
kan sidde der med den bærbare. Det er et metalbord fra franske Fermob. Før havde jeg arbejdsbord langs hele væggen, men det syntes
jeg fyldte for meget. Jeg sidder jo lige så ofte og
tjekker mail m.m. i køkkenet eller ved spisebordet.

§

 vad vil du aldrig have indenfor din dør?
H
Jeg vil aldrig have plagiater af designikoner. Jeg lever jo af at designe, så jeg har stor respekt for originalen. Men derfor kan jeg godt
finde på at købe små sjove ting, f.eks. af plastic,
men aldrig noget, der til forveksling ligner noget kendt.

I hjørnet af soveværelset har
Christina Halskov indrettet et
lille arbejdshjørne. På bordet
står lampen Kulla, som hun og
kollegaen Hanne Dalsgaard har
designet for Ikea.

Den gamle, lidt slidte læderstol, Gryden, er en af Arne Jacobsens mindre
kendte stole, designet i 1959. Sofaen,
der er tegenet af Ole Wanscher, har
Christina Halskov arvet efter sin farmor.
Vindueskarmen bruges til en lille udstilling af dansk design. Her står fyrfadslys i
keramik fra forskellige keramikere sammen
med små og store vaser fra Embrace-serien.
De kan bruges til både lys og blomster.

§

 vad kunne du tænke dig at lave om?
H
Det er ikke så mange år siden, at køkkenet
blev renoveret, og sidste år fik jeg flyttet en
væg i stuen, så min søns værelse blev lidt større. Jeg mangler stadig at få fjernet borgmesterbuen i stuen, som stammer fra dengang stuen
var to rum. Det orkede jeg ikke dengang, fordi
det støver så meget. Men det skal snart gøres.

§

 vad er dit forhold til dine naboer?
H
Det er godt. Vi hilser og udviser almindelig omsorg for hinanden, f.eks. ved at lægge
aviser væk, hvis nogen er på lang weekend.
Men vi omgås ikke privat, bortset fra min søster og min niece, der bor et par opgange længere nede ad gaden i samme ejendom.

§

 vor flytter du hen næste gang?
H
Jeg har det rigtig godt med at bor her, og så
har jeg jo mit sommerhus ved Sejerø-bugten,
hvor vandet ligger for enden af vejen. Der holder både min søn og jeg meget af at være, og vi
kan hurtigt køre derop i weekenden. Jeg skal
ligesom have et grønt åndehul, især om sommeren. Hvis jeg ikke havde sommerhuset,

boede jeg nok i hus eller villalejlighed. Jeg er
dog ikke mere bundet til lejligheden, end at
jeg sagtens kan se mig selv i andre omgivelser.
Hvem ved, hvor livet fører én hen?B

Golf Residence

Lejligheder med fantastisk udsigt
Golf Residence er attraktive lejligheder i Farum Kaserne med fantastisk udsigt.
Lejlighederne er på 107 - 130 m2 med skøn altan. Som noget særligt tilbydes penthouselejligheder på 194 - 201 m2
med store, private tagterrasser. Byggeriet er allerede startet, og lejlighederne er klar til indﬂytning i december 2012.
Besøg os på søndag kl. 15-16 på Sergentvænget 4, og hør mere om lejlighederne på Golf Residence.
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