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TeksT Marie Kaufholz FoTo frederiK lindstrøM

OpblOmstring

 K øbenhavn blomstrer op i øjeblikket. På det hjørne, hvor der før lå 
en tøjbutik, ligger der nu en blomsterhandler med kirsebærgrene, 
tulipaner og bonderoser vældende ud over fortorvet. Tasken, der før 
helst skulle være sort, må nu gerne have påtrykte blomster, mente 
først Gucci og nu stort set alle. Og der er ikke det blomsterprint, der 
ikke har fundet vej til sommerkjolerne og til gaderne. Gerne under 

hashtagget #gannigirls. Blomster er noget, man abonnerer på, indretter sig med og 
har på. I øjeblikket er det højeste mode. Men det er også mere end det, når man har 
en svært insisterende trang til at have en buket stående på spisebordet

“Der findes et begreb, der hedder soft fascination, der dækker over ting, der 
går direkte i hjernens nydelsescenter, og det gør blomster. I modsætning til hard 
fascination, der kan være en fodboldkamp eller en film, der optager al vores 
opmærksomhed, giver soft fascination stadig plads til tanker og krop, og det er 
det, mange af os har brug for,” siger Thilde Maria Haukohl Kristensen, der lever 
af blomster og med blomster i det lille værksted på Tullinsgade i København. 

Mest lægger man mærke til køleskabet. Et af den slags, man har i industri-køk-
kener eller på barer, hvor man kan se indholdet gennem en glasrude. Det er fyldt 
med en masse blomster i industrispande, som kan forvandle sig til blomsterbu-
ketter. Og ellers intet andet.

Køleskabet er den vigtigste del af Thilde Maria Haukohl Kristensens geschäft, 
Poppykalas, hvor hun på sin egen uhøjtidelige måde skaber buketter, dekoratio-
ner, installationer, corsager, hårspænder og blomsterkroner til alt fra reklamer 
over modeserier til store begivenheder som bryllupper. Hendes kunder tæller 
Gucci, Hugo Boss, Normann Copenhagen, Johan Bülow, designer Julie Fagerholt 
Heartmade og influencer Pernille Teisbæk. Tilsammen et vidnesbyrd om, at Pop-
pykalas’ blomster er højeste mode.

Meget af tiden kigger de fleste af os ind i skærm, stress er blevet en epidemi, 
og psykologer og andre kloge folk anbefaler nærmest ugentligt, at vi skal slukke 

for det hele og bevæge os ud i noget natur. Og netop der kommer vores betagelse 
af blomster ind.

“Blomster virker helende – uden det skal komme til at lyde helt spirituelt. 
Undersøgelser har vist, at krigsveteraner kommer sig hurtigere, hvis de er i natu-
ren, og en nyere undersøgelse viser det samme om kvinder, der kommer sig efter 
brystkræft. Natur, grønt og blomster kan få os ned i kroppen. Nyere forskning 
viser, at tilstedeværelsen af blomster skaber emotionel velvære på daglig basis,” 
forklarer Thilde Maria Haukohl Kristensen.

“Det er kun inden for de seneste 100 år, at mennesker er begyndt at leve så 
langt væk fra naturen, som vi gør i dag. Derfor ved vi faktisk ikke helt, hvad det 
kan betyde for os. Men det er derfor, at vi så gerne vil omgive os med blomster, for 
de giver os en pause fra alle de stimulanser, vi omgiver os med.”

Derudover handler blomster i høj grad om følelser. Duften af syrener, som 
minder om forsommer. Roserne fra din mormors have. Men også liljerne, der blev 
lagt på kisten.

“Blomster vækker minder og glæde, fordi det er noget, der bliver brugt til alle 
de store begivenheder i vores liv og derfor minder os om dem. Både de glædelige 
og de sørgelige.”

Men ellers skal det med blomster overhovedet ikke tages alvorligt. Der er ikke 
rigtig nogle regler, der er ikke noget, man skal være nervøs for at gøre forkert, når 
man selv skal forsøge sig med buketter derhjemme. Hvis du selv kan lide det, er 
det godt, mener Thilde Maria Haukohl Kristensen, og det er meget tydeligt at se 
på hendes buketter. De kan noget helt andet end de fint opbundne klassiske pyn-
tebuketter, vi forbinder med de bundne buketter. Thilde Maria Haukohl Kristen-
sens buketter er legende, afprøvede og sjove. Se selv på næste sider.

Netop fordi blomster handler om følelser, kan de ikke være forkerte, mener 
Thilde Maria Haukohl Kristensen:

“Gå efter flot, ikke acceptabelt.”

Der er ingen grænser for, hvor vi gerne have vil have blomster i øjeblikket.  
På tøjet, på møblerne og på væggene. Fordi blomster vækker minder, får os  

til at tage et lillebitte pusterum og går lige i sanserne

“Netop fordi blomster handler om  
følelser, kan de ikke være forkerte” 

Thilde Maria Haukohl Kristensen

tendens

thilde Maria haukohl 
Kristensen åbnede Poppykalas 

i 2016 og specialiserer sig i 
blomsterstyling og leverer 

blomster til særlige events som 
f.eks. bryllupper. derudover laver 
hun plakater, tapeter, potpourri 
og flere andre ting, der alle har 

blomster som omdrejningspunkt. 
efter sommeren kommer hun 

også til at arrangere workshops. 
se mere på poppykalas.dk og 
 @poppykalas på instagram. 

Poppykalas
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”Jeg kan godt lide 
at dekonstruere den 
klassiske buket og 
sætte blomsterne 

sammen på min helt 
egen mere naivistiske 
måde. lad blomsterne 

stritte lidt,” siger 
thilde Maria haukohl 

Kristensen
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Køb en hadeblomst. 
f.eks. brudeslør, 

nelliker eller som her 
(penisblomsten), hvis 

borgerlige navn er 
anthurium. det tvinger 

dig til at gøre noget 
andet, end du plejer.

navnet Poppykalas 
er inspireret af 

thilde Maria haukohl 
Kristensens bedstemor, 
der malede blomster. 

hendes favorit var 
valmuen, på engelsk 

poppy.


