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Maria sätter

11

GULDKANT
på helgen
I den stora droskägarvillan
samlas tre generationer
för att fira jul tillsammans
varje år. Maria skapar
ombonad värme med sitt
favoritpynt.
av bi rgit ta li n dva ll w i i k foto li n da w i kström

HÄRLIGT HUS. Det var kärlek vid första ögon

LEVANDE LJUS. På kakelugnen brinner flera

kastet när Maria hittade den gamla drosk
ägarvillan.

blockljus och Maria tänder kronljusen på
matbordet.

Hos Maria & Micael:

1 . Massor av levande ljus
2. Orientaliska detaljer
3. Ljusa soffor & mörka golv
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JULDUKNING. De röda tallrikarna lyser

vackert mot den bruna duken. Dricksglasen
kommer från historiska glas och är tillverkade
efter en förlaga från 1700-talet. De levande
ljusen glittrar vackert i rummen.

Efter att en köksdesigner dömt ut Marias
och Micaels kök som hopplöst ritade Maria
själv sitt nya kök och en lokal snickare fick
bygga det. Köket går i vitt med skåp ända upp
till taket. Arbetsbänkarna består av mörkbetsade furuskivor och en inbyggd sittbänk är
hundarna Olles och Viras favoritplats. Till
jul värms glöggen helst på järnspisen som
faktiskt används minst lika ofta som den
vanliga spisen.
klassisk inredningsstil.
Soffor, soffbord och det antika 1700-talsmatbordet har hängt med i 20 år och kommer vara fina länge än. All inredning i drosk
ägarvillan är genomtänkt och konsekvent
genomförd på husets tre plan. Här finns
flera möbelklassiker. De gamla trägolven är
vitmålade på de två övre planen och mörkbetsade på den nedersta våningen. De flesta
väggar är målade i dova nyanser med färg
från Fired Earth.
Proportionerna är noga genomtänkta,
oavsett om det gäller gruppering av tavMARIA T YCKER OM
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en nyfallna snön har lagt sig som ett
mjukt täcke över Maria och Micael
Axelssons trädgård i Luleå. Tåliga
möbler och skulpturer får stå kvar
ute hela vintern som vackra dekorationer.
Inne möter oss de små terrierna Olle och
Vira i hallen. I vardagsrum och matsal brinner värmande brasor i vackra kakelugnar. Det
är jul i droskägarvillan.
Huset byggdes på 1920-talet av stadens
droskägare och här har Maria och Micael
bott i 18 år. Egentligen hade de inte alls
tänkt flytta till staden. De var mitt uppe
i utbyggnaden av sin villa på landet när
de fick veta att det vackra 1920-talshuset
skulle säljas.
– Vi skulle hämta en kaninunge till våra
tre barn när vi såg det här huset. Det var
precis ett sådant jag alltid velat ha. Och så sa
kaninförsäljaren att det var till salu. Det var
bara att slå till, säger Maria.
Huset hade inte renoverats sedan 1967.
Inredningen kändes mörk och murrig. Huset
fick genomgå en totalrenovering.
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EXOTISK T. Sovrummet har en orientalisk touch med de mörka väggarna,

som den moderna elspisen. Glöggen värms i den röda grytan.

den snidade sänggaveln och de kinesiska keramikfigurerna i fönstret.
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VÄRMANDE FAVORIT. Den gamla vedspisen används minst lika mycket

lor, möblering eller julpynt. Favoritsakerna,
exempelvis tomtarna barnen gjorde när de
var små, har år efter år sin givna plats i en
fönstersmyg.
och skapat och efter
många år som dagbarnvårdare utbildade hon
sig till konstpedagog. Hon jobbade som bildlärare några år innan hon gjorde verklighet
av en gammal dröm. Hon öppnade en egen
inrednings- och konstbutik. Det gamla stallet på gården hade kvar sitt tillstånd för två
hästar men förvandlades till en butik i samråd
med en kunnig kommunantikvarie eftersom
huset är K-märkt.
När julen kommer ordnar Maria stora
familjefester när mormor, morfar, farmor,
farfar och alla tre barnen med sambor kommer och firar.
– Det blir en härlig långhelg med massor
av god mat, sällskapsspel och umgänge. En
tradition vi aldrig missar, trots att barnen
blivit stora, är julaftonsmorgonens skattjakt,
berättar Maria. H

”Vi missar aldrig att ordna en
skattjakt på julaftons morgon”

MARIA HAR ALLTID MÅL AT

FINT I FÖNSTRET. Det lilla fönstret i trappan har

pyntats med ljusstake, girlang, minigran och
adventsstjärna.
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Här bor vi!

Namn: Maria , 48, och Micael, 51 år,
Axelsson.
Familj: Tre vuxna barn, Marcus,
Emelie och Adam. Yorkshireterrierna
Olle och Vira.
Bor: Villa från 1920 i Luleå på 170 kvm.
Gör: Maria driver konst- och inredningbutiken Klassisk skandinavisk
form i Luleå. Micael är säljare.
Hemsida: www.klassiskform.se

HÄRLIG INBLICK. Från hallen ser

man in i vardagsrummet genom den
stora dörröppningen. Den klassiska
takkronan skapar härlig stämning.
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