
UDNYT PLADSEN

HVEM Lingvist, KaUa Rehfeldt, mlbelsnedker
Kreslen PaLm o$ deres lo born As1,rld pi B og
Vilbeil pd. 5 ar.

HVAD l,ejlighed pA 96 kvadralrne[er.
HV0R Veslerbro i K0benhavn.
o KleBL,en kan konlak[es pi e n]aiL: klesi-'lpa,rnr@€maiL..ioij]

Levende lys i vindueskarmen skal der ogs& vere plads til.
Stager og glaskasse er i privateie, men lignende glaskasse-

effel<t kan opnis med en rektangular glasvase, f.eks. fra lkea'
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PLADS

Da Katja Rehfetdt, Kresten Patm og deres to b6rn ftyttede fra en vilta
pa 250 kvadratmeter i Odense til en tejtighed pe 96 kvadratmeter
pi Vesterbro i K@benhavn, blev hver eneste kvadratmeter udnyttet,
takket vare Krestens baggrund som mobelsnedker.
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Mens de fleste unge familier flytter til noget st@rre, valgte Kat-

ia Rehfeldt og Kresten Palm det stik modsatte. Efter tre ir i
Odense, hvor Katja laste p.hd. i lingvistik pi Odense Univer-
sitet, fl1'ttede parret fra et stort hus med have til en lejlighed,

der var 154 kvadratmeter mindre, i Kobenhavn.

Andelslejligheden ligger i Skydebanegade tet ved Hoved-

banegirden i et af byens tatteste boligomrider, nemligVester-

bro. Bag de hoje blokke ligger et stor fallesareai med gronne

plener, frugttrrer, drivhuse - og en gartner, der passer det

meste. Derudover har hver andelsforening sin egen girdhave,

hvor bornene kan lege i fred og ro. Ingen aflejlighederne er

virkelig store.

- De gronne fellesarealer og den centrale beliggende betod

meget for os, forklarer Katja om, hvorfor familien valgte at bo

der alligevel. Heldigvis havde lejligheden helt regulare rum. )

Det oprindelige kokken var u-for-

met og tog derfor en masse gulv-

plads. Kresten rev det ned og satte

kokkenskabe fra lkea p6 kun to af
vaggene, si der blev plads til et

stort spisebord i midten af rummet

og en indbygget slagbenk under

det ene af kokkenets vinduer. Fra

slagbanken kan Katia hotde oje

med bornene, nir de leger nede i
girden. Lamperne er gamle

sovarnspendler afJorn Utzon. I

vindueskarmen stir en lampe fia
Kartell. Spisebord og stole er fra

Hay, barnestolene er Tripp Trapp-

stole fra Stokke.

27



UDNYT PLADSEN

I stuen er der ogs6 blevet plads til et bord, hvor man kan sidde og tegne eller arbeide, hvis der ikke

lige er plads i kokkenet. Bordet er fia Bolia, stolene fra Hay, puderne er fra NowakCph, og lampen er

en gammel sovernspendel.
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Lejlighedens mindste rum er stuen. Det hoie

teak-skab er tegnet af Katias far, Per Rehfeldt,

der foruden at vare keramiker ogs6 designer
mobler, Sofaen er fra Bolia og sofabordet fra

Hay. Puderne er bl.a. fra NowakCph.

- Her var ingen skri vagge, kringlede hjorner eller vrgge, der

skulle rives ned, for at vi kunne indrette os praktisk og hygge-

ligt, siger Katja.

Vaeg lil vreg-seng
At Kresten Palm er mobelsnedkel har varet alfa og omega for
indretningen. Mens Katja pakkede huset i Odense ned, tog

han til Kobenhavn og rev det gamle kokken ned. Det var u-

formet og tog al gulvpladsen. I stedet satte han et nyt op, der

gav plads til et stort spisebord midt i rummet.
De samme skabe og skuffer fra Ikea gir igen bide i sove-

verelset ogbornevmelserne, om end i forskellige storrelser. I
sovevarelset er de brugt til at bygge en v€g til vag-seng med

skuffer langs hele fronten til toj m.m.

- I mit barndomshjem havde vi en lignende seng, si jeg al-

tid havde plads til, at mine kammerater kunne overnatte, for-
taller Katja. Denne udgave er dog udnlttet endnu bedre, da

pladsen under sengen er inddelt i rum med adgang gennem

liger. Her er plads til vasketoj, julepynt og papirer.

- Sengen er lidt hippie-agtig, men den fungerer godt, og

bsrnene elsker at komme herind, siger Katja. )
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I sovevarelset har Kresten bygget en vag til
vag seng med masser af opbevaringsplads un-

der. Forrest er en rakke smA Malm kommoder fra

lkea stillet pi rakke til alt det, familien nemt

skal kunne fi fat i. Bag dem har Kresten bygget

selve sengen med lAger ned til opbevaringsrum i
flere stdrrelser.

Opbevaringstavlen Uten Silo fra Vitta hjalper Katia

med at holde orden i kontorsagerne. Fis bl.a. hos

Designdelicatessen,

I hiornet af sovevarelset har Katia et hiemmekontor,

som Kresten har snedkereret efter mil. Skrivebordet

er en mdf-plade med bordplade af linoleum, mens

hylderne er hvidmalede. Begge dele er giort for rime-

lige penge, til gengald har parret ofiet penge pi
Eames'flotte kontorstol EA - fis hos Paustian.
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UDNYT PLADSEN

Pe Astrids varelse forer en gammel fyrretrasstige op til
hemsen. Kresten har bygget hytderne under stigen efter

mit. OgsA under Astrids hems fungerer kokkenskabe fra

lkea som garderobeskabe.

Astrids hems er bygget midt i verelset, fordi Katia og

Kresten var bange for, at den ville tage for meget lys fra

varelset, hvis den ti hett op tit vinduet. Til gengald er der

blevet plads til en rigtig veninde-lounge ved vinduet og til
et skrivebord under hemsen.
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Astrid pl otte og Vilbert pi fem ir har hver sit varelse pi. 10

kvadratmeter, da Kresten har sat en skillevrg op i lejlighedens

storste verelse. Begge born sover pit en hjemmebygget hems -
si der er masser af gulvplads.

Sclgle moblerne
Hele ombygningen og de mange praktiske losninger har par-

ret skabt i fellesskab. Katja har fundet pi, og Kresten har vr'
ret i gang med sav, s@m og skruer. At gtt, fra 2.50 til 96 kva-

dratmeter kravede ogsi lidt ny'tenkning i selve mobleringen'

Efter i mange ir at have samlet pi danske mobelklassikere bor

parret nu med nresten ene nye mobler. To gamle skabe' en

\Tegner-stol og nogle lamper har dog overlevet flltningen'

- Vi solgte rigtig mange mobler, da vi fllttede fra Odense'

Ellers havde vi ikke kunnet vare her' Men det er vi nu ikke si
kede af. Efterhinden var vi kommet til at bo med mange for-

skellige tr€sorter og miLske lidt gammeldags. I dag er vi blevet

'fast' kunde hos bl.a. Hay, griner Katja'

Alting har sin plads i hiemmet i

Slqydebanegade. Astrid opbevarer

sine blyanter, tusser m.m. i og oven

pi en plexiglaskasse PA vaggen.

Lignende fis hos Hay.
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Vilbert pi fem ir har fiet hems pi sit varelse. Trappen bestAr af smi og store reol-kasser, som Kresten

har lavet. Under hemsen stir nogle kokkenskabe fra lkea, de fungerer som Vilberts garderobeskab

Overalt pi vaggene
hanger der kunst,

selv for enden af kok-

kenskabet. Her er

ogsA plads til lidt op-

bevaring i form af en

sattekasse. Lignende

fores af Neon Living.
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KATJAS TIPS:
O Hold orden ved al give hver ting sin

egen plads: "Hvisjeg har siddet og arbei

det ved bordet, i sluen, ireggerJeg altid

tingene ind pA, mil arbejdsbord straks ef-

len De1, samme gor bornene. De har hyl-

den lil boger og skuffer og kut:ve lil lege-

toj, sa de ved, hvor tingene skaL vffe."

O "Vi har en loers regel, der grelder lor

loj, boger, nlps osv Hvis vi ikke har brugl

en iing i lo ar, ryger den ud. Hverl €Lr er

der: Loppemarked i $aden, og sA, selger vi
det kasserede, og vi husker hlnanden pEI

jkke al kobe for megel n)''1."
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