BLÆS PÅ
ØSTERBRO
Indretning må ikke være kedelig!

Af Dennis Kjærulf

LAILA HANSEN
INTERIEUR
aila Hansen er som et
evigt lifligt, flagrende og
til tider blæsende frisk
pust i den danske bolig- og
interiørbranche – hun er
snakkesalig, arbejdsom, kreativ og stædig
som bare pokker.” De fleste kunder, der
har oplevet Laila Hansen på slap line kan
nikke genkende til den karakteristik som en
leverandør prompte afleverer, da Liebhaverboligen spørger ind til hans oplevelser med
Laila Hansen Interieur på Østerbro.
Vi er på besøg en … ja, blæsende kold torsdag i oktober, og alligevel vælter det ind i
forretningen med kunder, leverandører og
bekendte. Den sidste gruppe skal lige sige
tak for sidst og måske lige have et par råd
med på vejen. Leverandørerne kommer fra
nær og fjern med vareprøver og nye inputs
– de bliver dog nydeligt anbragt som bænkevarmere med en kop kaffe, alt imens Laila
Hansen helliger sig kunderne i butikken.
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Interiør, tekstiler, grafik,
møbler …
Butikken på Østerbro i København er en
oase fyldt med inspiration til boligen: Et
stort udvalg af tekstiler, gardinstoffer m.m.
samt fine, kulørte, grafiske puder, sprag
lede plaider og belysning fra interessante
danske, franske og italienske producenter.
Alt sammen side om side med moderne og
klassiske designermøbler, grafiske tegninger,
kunstlitografier, tegneserieplakater og finurlige indslag til livet i boligen. Et overdådigt
udvalg af inspiration, der på utrolig vis fungerer sammen og danner en rød tråd – som
ganske naturligt løber gennem hele Laila
Hansen Interieur.

Snak med din bolig!
Indretningen skal have sin egen mening!,”
forklarer Laila til Liebhaverboligen og
uddyber med et par spritnye eksempler fra
butikken: ”Tjek lige de her grafiske arbejder

Indehaver Laila Hansen
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af den danske arkitekt Mathias Meldgaard
– enkle og smukke, men stadigvæk med
kant og skævhed lurende under overfladen.
Det samme moment af overraskelse finder
du i tyskeren Phillip Grass’ nye serie af
dyriske taburetter. Er det et møbel? Er
det en skulptur?” Laila Hansens egen
”kantede” holdning og mening er ligeledes
fremtrædende i alle de projekter, hvor hun
involveres som indretningskonsulent. ”Ja,
det er jo min ekspertise folk køber, det er
ikke designerens, boligmagasinets eller svigermors ekspertise. Og jeg er bare landets
bedste indretter. Punktum! – derfor er det
også bydende nødvendigt, at jeg kan levere
varen, hver eneste gang,” understreger en
storsmilende Laila Hansen og rykker demonstrativt på et par figurer i vinduet. ”Sådan!”

