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PARET BAKOM auktionshusen Lauritz.com och 
Stockholms Auktionsverk, Mette Rode Sundstrøm 
och Bengt Sundstrøm, har arrenderat det svenska 
godset Göholm i Blekinge i femton år. Den 
fängslande huvudbyggnaden uppfördes 1799, och 
ägorna omfattar ca 800 hektar av fridlyst nordisk 
urskog. Här fi nns gamla, trolska ekar med anor från 
1200-talet och mjuka, manshöga, mossbevuxna, 
runda stenar och bergknallar. Paret driver godsets 
skog, lantbruk och jaktväsen tillsamman med sin 
lokala godsförvaltare. Det bästa med julen på 
Göholm är att den historiska huvudbyggnaden bildar 
en unik inramning på hela 1 200 m² för en person 
som Mette, som gillar att dekorera och inreda yvigt 
och fritt. Sedan lockar Göholm till att hedra de fi na 
svenska jultraditionerna som Bengt älskar, som att 
sjunga ”Nu är det jul igen” och låta långdansen gå 
genom alla rum och våningar i det stora huset. 

Av MATHILDE RUDE  Produktion ERIK RIMMER  Foto BIRGITTA WOLFGANG BJØRNVAD

Göholm
Jul på

E t t  m a x i m a l i s t i s k  j u l v ä r l d  u t g ö r  b a k g r u n d e n  f ö r  f a m i l j e n  S u n d s t r ø m s  j u l , 

s o m  i b l a n d  f i r a s  p å  g o d s e t  G ö h o l m  i  S v e r i g e .  H ä r  b l a n d a s  j u l e n s 

t r a d i t i o n e l l a  f ä r g e r  m e d  m o d e r n  k o n s t  o c h  s ä r p r ä g l a d e  s a m l a r o b j e k t . 

D e t  g ö r  j u l u p p l e v e l s e n  t i l l  n å g o t  u t ö v e r  d e t  v a n l i g a  f ö r  f a m i l j e n , 

m e n  ä v e n  f ö r  d e  v ä n n e r  s o m  b j u d s  i n  a t t  f i r a  j u l e n  h ä r .  F ö l j  m e d  p å  e t t 

ö v e r d å d i g t  j u l f i r a n d e  i  e n  k l a s s i s k  i n r a m n i n g .
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För Mette Rode Sundstrøm och Bengt Sundstrøm är julen ett färg-

starkt, frodigt och generöst fi rande av livet. Det är inte så konstigt 

att paret bakom Lauritz.com och Stockholms Auktionsverk är pas-

sionerade storsamlare av det mesta, och att nästan allt i deras hem 

är köpt på auktion i deras egna 28 auktionshus. Det är dock huvud-

sakligen Mette som inredningsmässigt trollar fram julen hos famil-

jen Sundstrøm, som också består av sönerna Sirius och Sixten 

samt Bengts dotter, Patricia, som driver en farm i Sydafrika. Fick 

Mette bestämma skulle hela advent gärna vara fylld av vänskapliga 

sammankomster och familjesamvaro. Men även av julklappsinköp, 

något som hon ägnar mycket tid och energi åt att planera eftersom 

hon älskar både att ge och få presenter. Själva julafton följer fasta 

traditioner hos familjen Sundstrøm, som under många år har fi rat 

jul på sin franska vingård, Château Vignelaure. På sistone har de 

dock förälskat sig i den stämning som råder på godset Göholm i 

Blekinge, som paret arrenderar och beskriver som en dold juvel i 

södra Sverige. Mette julpyntar varje år i både Frankrike, Sverige och 

Danmark och alla ställen får sin egen julidentitet, även om 

släktskapet är tydligt. Grundtonen sätts på samtliga tre platser av 

det historiska och arkitektoniska ramverk som ger deras respektive 

julhem ett traditionellt uttryck. Å andra sidan har julpyntet fötts ur 

Mettes eklektiska samlarhjärta och hon blandar muntert och obrytt 

stilarter, perioder och färger samt kända och okända namn. Det 

resulterar i familjens personliga och visuellt något bullriga jul, inte 

minst på Göholm där hon har 1 200 m² att pynta loss på.   

– Inuti mig fi nns en boren maximalist som älskar en expressiv, 

varierad inredning och som struntar helt i konsten att begränsa sig. 

Därför förvandlas våra julhem också snabbt till ymnighetshorn av 

juliga samlarobjekt, fi nurliga fi gurer, barnens julpyssel och konst-

verk i julfärger, som kontrasterar mot den mer traditionella julinred-

ning som jag också gillar. Ett föremål som i sig inte är juligt, 

kan snabbt stylas i julstämning om man tillåter sig att utforska grän-

serna för julpynt en smula, förklarar Mette vars förkärlek till färger 

även påverkar julen i hemmet. Överordnat arbetar hon alltid i rikt-

ning mot ett uttryck som är vederkvickande och festligt, även på 

julbordet.

– Ett inspirerande julbord för mig är ett bord som refl ekterar den 

person som har pyntat det. I vårt eget hem har julbordet alltid haft 

massor av schwung. Det betyder att dekorationen skapar sin egen 

värld, som utstrålar ett visst överdåd och ger oss lust att njuta allt 

det som den härliga som julen bjuder oss på, inte minst gemenska-

pen, säger Mette.
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SOM MEDÄGARE till auktionshusen Lauritz.
com och Stockholms Auktionsverk syns Mette 
Rode Sundstrøms passion för antikviteter, 
vintage och fi nurliga fynd tydligt i inredningen. 
Maximalism är nog det begrepp som bäst 
betecknar hennes stil, där allt kan blandas 
– en tavla med en kentaur och nymfer från 
1800-talet av konstnären Johann Victor 
Krämer, en gungstol med läderklädsel och 
träunderrede av J. Wegner från Getama och en 
palmlampa av mässing, sannolikt av italienskt 
ursprung. Den spektakulära lampan är för 
övrigt Mettes tredje palmlampa och ett 
samlarobjekt tack vare uttrycket och det 
varma mjuka ljus den sprider.

FÖR METTE UTGÖR EXPLOSIVA färgkombinationer riktmärket i en 
framgångsrik inredning. Därför har hon på ett naturligt sätt kombinerat 
uppseendeväckande färgstarka fågelfi gurer av fajans från tyska 
Karlsruher Majolika från Lauritz.com med ett rokokobord från Göholms 
ursprungliga inredning samt ett unikt art deco-skåp. Det senare 
tillverkades på sin tid av en snickarmästare och handmålades som en 
specialbeställning till en rektor på Charlottenborg Kunstakademi. 
GODSETS blyinfattade rutor fungerar som en vacker inramning för en 
uppstoppad havssköldpadda och en byst i lera skapad av den svenska 
skulptören Karin Wiberg. 

DKSCL-SE2004_55910Z_SESCL-SE_Göholm Christmas.indd   102-103 03/11/2020   13.19



104  SCANDINAVIAN LIVING   SCANDINAVIAN LIVING  105

Tidigare var juldagarna en familjefest, men under senare år har 

familjen firat jul med både familj och nära vänner. Detta gemensam-

ma koncept tycker Mette känns fantastiskt och meningsfullt: Det är 

något vackert och rörande i att känna varandra så väl som vänner att 

man väljer att fira jul och för den delen även nyår tillsammans. I sam-

ma anda skapas julmenyn som alltid ser likadan ut och därför skapar 

ett traditionellt inslag på julafton.

– Matmässigt är vi enkla, för vi ändrar aldrig på julmenyn, vi äter 

anka med äpplen, karamelliserad potatis och hemlagad rödkål. Med 

tiden har vi lagt till en fläskstek på begäran av våra söner. Därefter 

följer ris à la Malta till efterrätt. Det är oftast min mamma och moster 

som med assistans av Bengt står för matlagningen. Men de vänner 

som vi har börjat fira jul är som tur är sanna gourmeter och kan 

ibland ta över tillagningen, så att min mamma plötsligt kan njuta av 

att bli avlöst. Hela arrangemanget är otroligt praktiskt för mig som 

konsekvent undviker allt vad matlagning heter, säger Mette.

Maten tillagas i god tid så att man kan sätta sig till bords tidigt. 

Detta av hänsyn till de förväntansfulla barnen som längtar efter att 

öppna julklappar. De tar alltid god tid på sig vid bordet eftersom en 

stor del av julritualen handlar om att avnjuta den högtidliga stäm-

ningen vid matbordet. Efter måltiden tänder man de levande ljusen i 

julgranen i rummet intill och i samband med det kommer psalm- och 

sångböckerna fram. 

– Vi turas om att välja favoritpsalmer och julsånger och dansar 

runt granen. Jag blir alltid så rörd när jag betraktar våra söner, 

Sirius och Sixten, som liknar små änglabarn när de koncentrerar sig 

på sången iförda sina fina julkavajer. Efter att vi har dansat runt  

granen, serveras det kaffe med julknäck och mina favoritkakor: 

Mammas kryddiga adventskakor och mosters nougatrulle är obliga-

toriska inslag på kakbordet. Därefter får barnen dela ut julklapparna 

samtidigt som vi försöker dra ner tempot för att kunna ge de enskil-

da gåvorna lite uppmärksamhet, men det är en utmaning, berättar 

Mette, vars julfirande är uppbyggt kring många julminnen. Ett av 

dem kommer från barndomshemmet på Haugård på Jylland.

– En sak som jag älskade med min barndoms jular var den glädje-

fyllda julspänning, som alltid spred sig när min bror och jag under 

min pappas kompetenta ledning pyntade julgranen som min mamma 

inte fick se förrän på julafton. Idag är det mest intensiva ögonblicket 

när jag tillsammans med min lilla familj, och ibland med vänner,  

dansar runt julgranen samtidigt som vi sjunger samma sånger och 

psalmer år efter år. Känslan är både förankrad i nuet och ändå så 

nostalgisk på en och samma gång, berättar Mette.   

JULEN PÅ GÖHOLMS GODS är traditionell och otraditionell på 
en och samma gång. I den klassiska inramning som godset skapar 
är dans runt granen och en läcker julmiddag ett traditionellt 
centrum för kvällens begivenheter, som både familj och vänner 
deltar i. Att bjuda in vänner till julfirandet framstår också för 
Mette som ett vackert sätt att knyta band på och bekräfta en 
unik relation mellan varandra. Julpyntet är en blandning av 
nytt och gammalt som Mette har samlat på sig genom åren. 
Mattan under granen är designad av Josef Frank för Kasthall.

EN RÖD ÄNGEL från Lauritz.com skapar en humoristisk 
kommentar till tavlan med tre kvinnor, som är målad  
av en okänd konstnär av den italienska skolan. METTES STIL  
utgör kontrasternas hållplats med eleganta, förfinade  
prismaljusstakar från slutet av 1800-talat köpta  
på Stockholms Auktionsverk, vilka effektfullt kontrasteras av  
ornamenterad keramik från Møller & Bøgely från 1918.
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DET BLÅVITA MÖNSTRET får attityd 
genom att kombineras massivt som här, 
där kakelugnens färger och ornamentik 
smälter samman med tapeten och 
vikskärmen. Flera av tapeterna i huset är 
handmålade och denna är sannolikt från 
1920-talet, då en del av huvudbyggnaden 
renoverades. Skärmen tillhör husets 
inredning och utstrålar historisk nostalgi, 
precis som detaljen med den diskreta, 
dolda dörren i väggen intill ett litet skåp. 
Den blå träskulpturen av Tilde Grynnerup 
skapar ett element av modernitet i 
rummet. Den är köpt på Fuglebakke 
Salonen, som är en avläggare till det 
nomadiska utställningsprojektet 
Kunstsalonen. GODSETS gamla salong 
har fått nytt modernt liv i händerna på 
Mette, som har låtit sin passion för färger 
styra hur hon har kombinerat möblerna. 
Den stora tavlan är av konstnären Tom 
Krøjer, och Mette älskar den eftersom den 
generösa ytan illustrerar hans universum. 
Tillsammans med den vilda, snudd på 
surrealistiska mattan skapar den en 
levande bakgrundsbild till soff an från 
Anderssen & Voll for Muuto. Den är ny och 
normalt brukar Mette vurma mer för 
uttryck och historia än funktion och 
komfort, men inte när det gäller denna 
raffi  nerade soff a som man sitter bekvämt 
i. Kakelbordet är målat av Dorrit May, som 
målade för Bjørn Wiinblad. Mette har 
några av hans verk och möbler och har 
alltid varit mycket förtjust i framförallt 
hans mer sällsynta alster med en enklare, 
men ändå färgstark grafi k. Allt kommer 
från Lauritz.com. Skulpturerna på bordet 
är formgivna av Mattias Stenberg och 
gjutna av Skultuna i en begränsad 
upplaga. För att referera till godsets 
ursprungliga stil och dra in ett klassiskt 
element använder sig Mette av husets 
ljuskrona och en vägghängd prismaljus-
stake, vars levande ljus skapar en intim 
stämning.
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SOM EN MODERN kontrast till de skira pastellerna och målade, romantiska blomstergir-
langerna på väggen har Mette möblerat salongen med två coola, skulpturala lädersoffor.  
De små soffborden är unika verk designade av den svenska formgivaren Lisa Hilland och 
köpta på en temaauktion när Lauritz.com ställde ut tillsammans med organisationen 
Svensk Form under Milano Design Week. Tillsammans bildar de ett fint mönster i 
soffgruppen vars samlande underlag är en modern matta, som är designad som en nutida 
tolkning av det klassiska orientaliska mattmönstret. PÅFÅGELN är en mondän fågel som 
sedan 1800-talet har varit ett fast inslag i parker på gods och slott. De två uppstoppade 
fåglarna från Lauritz.com har ett mer fridfullt liv som dekorationer på Mettes sidobord.  
De har designats av Rebecca Ahlstedt och Erik Andrén för Anton Sjöström Furniture & 
Design och inhandlats på en temaauktion med Ung Svensk Form. Den kinesiska lampan 
med veckad skärm är en del av husets inredning. DEN ABSTRAKTA TAVLAN och det höga 
konsolbordet under är ett samlat verk av John Kørner. Mette och Bengt såg verket i Kørners 
studio och förälskade sig omedelbart i det. Helheten utgör ett effektfullt och sprudlande 
stilbrott till den antika handmålade tapeten. Mette har dessutom skapat mer liv genom att 
förena stiluttryck från olika epoker, som en madonnafigur på en meter från Capodimonte 
och en porslinsvas, Venise, med kubistiskt mönster av Sonia Delaunay. Madonnan är 
inhandlad på en temaauktion på Stockholms Auktionsverk, när huset i samarbete med 
Dennis Dahlquist och Ikea gjorde en utställning över gamla och nya figurer. Vasen, däremot, 
har ett tryckt märke i botten från auktionshuset Artcurial i Paris. 

PUKES OCH  
WERNERS GÖHOLM
Godset Göholm byggdes 1799 av den 
svenska sjöhjälten Johan Puke (1751–1816). 
Johan Puke är en legendarisk figur i den 
svenska flottans historia och Göholm är i 
Sverige känt som hans hem, och här kan 
man även besöka hans gravkapell i skogen.  
1915 övertog grossisten August Werner 
godset Göholm, för att senare överlåta det 
till dottern Stina (1921–2003).  
Hon gifte sig aldrig och både jagade, red 
och drev lantbruk, något som var ovanligt 
för en kvinna på mitten av 1900-talet. Hon 
skapade Stina Werner-stiftelsen som skulle 
äga och driva Göholm efter hennes död till 
förmån för skogs- och lantbruksforskning. 
Mette Rode Sundstrøm och Bengt 
Sundstrøm har arrenderat Göholm av 
stiftelsen och åtagit sig att ta hand om 
godset och de inventarier som finns kvar i 
huset efter Stina Werner.
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FÄRGEN RÖD fyller salongen med den öppna spisen, där en visuell färgorgie har skapats mot en bakgrund av 
röda soffor, Polder, som har designats av Hella Jongerius för Vitra, och en tavla av Kathrine Ærtebjerg. Verket var 
redan sålt när Mette och Bengt föll för det på en utställning i Kunsthal Charlottenborg, men senare kom det att 
läggas ut till försäljning på Lauritz.com. Marmorbordet avspeglar Mettes förkärlek för sten, vars färger och 
delikata strukturer kan föra in naturen i hemmet. På bordet trängs vackra färgarrangemang som en ungersk vas 
från Zsolnay med metallisk, färgskiftande glasyr och två uppsatser med julkulor och stjärnor. Även om den ena 
är från Mettes barndomshem, vittnar de båda om en samlarmani som bottnar i en uppfattning om att uppsatser 
kan användas som ett dekorativt grepp. Tavlan i bakgrunden med en kvinna med rött hår är av Lise Malinovsky, 
och Mette anser att det är det vackraste hon har gjort. Allt har köpts på Lauritz.com, bortsett från det 
silverinfattade hornet på spismanteln och den fantasifulla ormskulpturen från början av 1900-talet. Den 
föreställer Mercurius ormar och kommer från Stockholms Auktionsverk, där den eklektiska samlingen efter 
dödsboet från antikvitetsbutiken Stopalo i Stockholm såldes. 
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ETT PAR RÖDA elefantvasljusstakar pryder också julbordet. Det är äkta 1800-talsljusstakar i 
förgylld brons, med ett rött ymnighetshorn i glas på en sockel av carraramarmor. Ljusstakarna 
är helt i Mettes maximalistiska anda, och därför var hon tvungen att köpa dem på Stockholms 
Auktionsverk. MED MÅNGA GÄSTER på julen krävs det gott om plats runt bordet. Därför har 
paret köpt ett modernt konferensbord på Lauritz.com, som de har kombinerat med stolar 
med lädersitsar ur inredningen på Göholm. Den stora bordsplatån med små hängande 
kristaller använder Mette till dekorationer, så att man kan gå upptäcktsfärd mitt på bordet. 
Denna är från Stockholms Auktionsverk och därifrån kommer även den österrikiska 
porslinsfiguren av märket Keramos från 1920-talet. Konst finns att skåda överallt och i 
bakgrunden syns en skulptur med form av en enhörning av den svenska konstnären Andreas 
Wargenbrant och en tavla med en kvinna med gult hår av Günter Bendig, köpta på Lauritz.
com. JULBORDET på Göholm är inspirerat av det gamla danska talesättet om julen som 
hjärtanas och ljusens fest. Därför finns det flätade hjärtan på julduken från Georg Jensen 
Damask. Mette vill skapa en varm, lockande och festlig stämning med de röda tonerna, 
många stearinljusen, glittrande kristallglasen, kulörta julkulorna och gyllene inslagen, som 
exempelvis den antika svenska bordsplatån och mässingsljusstakarna. Mitt i scenen dansar 
de ljuvliga porslinsdamerna, som enligt Mette har en lekfull poesi över sig. I bakgrunden syns 
en 100 år gammal Steinway-flygel. Paret spelar inte själva, men bjuder ibland in en pianist, 
oftast Mattias Nilsson. Mette föreställer sig att det gamla huset ler när våningarna ekar av 
sorlet från glada människors samtal, skratt och tonerna av svenska folkvisor eller modern 
jazz från flygeln. Andy Warhols Marilyn Monroe-motiv är vävd som en matta i en exklusiv 
begränsad upplaga som ger matsalen en konstnärlig ståt och färg.  
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BÅDE KRISTALLGLASEN och porslinsservisen fanns på Göholm 
när Mette och Bengt övertog godset och som stämningsgivare på 
julafton fungerar servisen superbt. Cremekopparna ingår som ren 
dekoration på julbordet, för Mette räds inte att duka med saker som 
egentligen bara är dekorativa. Ibland används de små kopparna till 
olika slags mousser. JULRITUALEN hos familjen Sundstrøm 
handlar om att avnjuta både den högtidliga och festliga stämningen 
vid julbordet. Den framhävs av levande ljus som reflekteras i 
prismor och glas och därför tar man sig alltid god tid vid bordet. 
METTE har alltid gillat att omge sig med färger och vid julen 
dominerar alla varianter av rött och lila med accenter av julgrönt. 
Men här finns även inslag av blått samt moderna, kulörta pasteller 
som ger julintrycket en ny twist. Som en röd tråd och medspelare 
till färgerna tillsätter hon alltid massor av skinande guld och glitter 
samt leker med dekorationselement i mässing och brons. 
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NÅGOT AV DET SPECIELLA med Göholm är att 
det fi nns större chans att få uppleva en vit jul i 
Blekinge. De tre julklapparna är av trä och köpta 
på Lauritz.com, som sålde en samling av 
megajulpynt från Köpenhamns centralstation.
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