Simon og Marie Rehfeldt har valgt at blive
boende i byen, efter at de har fi,et born, si
derfor har de som si mange andre bornefamilier bygget deres gamle kobenhavnerlejlighed om, si den passer til rammen om et
moderne familieliv.
- Og vi har tankt os at blive boende, til
vi bliver gamle. Derfor er skilleveggen mellem de to bsrnevrrelser bygget sidan, at
rummet igen kan blive en stor stue i klassisk stil, nir bbrnene engang flytter, fortaller Marie.
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De tre lamper over

spisebordet i kokkenet er i forskellige farver, fordi Simon og
Marie ikke kunne valge. Spisebordet er op-

rindeligt tegnet af
Simons far.

vregge og intet gulv

For seks ir siden fik Simon og Marie tilbudt at ksbe den gamle erhvervslejlighed
med direkte udsigt til Kobenhavns havnelob. Beliggenheden er god, og Simon og

Marie kom fra en tovrrelses
og behovede mere plads.

pi

Osterbro

Men stedet var

bogstaveligt talt en nedslidt skal. Veggene
stod ri, gulvene var revet op, og der var si
godt som ingen ruminddeling. Lejligheden
bestod af et forkontor og et stort afangt lokale.

- Fsrste gang, vi si lejligheden, vat gennem gadevinduet. Vi var kravlet op pi gesimsen og kunne kigge ind. Vi si et langt
rum og tenkte, at der mette gemme sig et
rum til bagved, hvis det skulle give 96 Wadratmeter, fortaller Simon. Men det ekstra
rum viste sig ikke at eksistere. De 96 kvadratmeter var bruttoarealet, og husets fotte
indgangsparti spiser en pan del kvadratme-

havde plads til det
store legekokkenarrangement, se

i

stedet malede vi en
tavle pA et stykke af

ter.

Alligevel kunne iser Simon se mulighei lejligheden. Og han fik i den grad
mulighed for at fore sine ideer ud i verden.
Det meste af murer- og tomrerarbejdet og
alle indretningslosninger har Simon nemlig

derne

selv

lde )

"Vi syntes ikke, vi

stiet

bordpladen, sA kan
bornene selv tegne
kogeplader eller
motorvej", fortaeller

bti lys, der lrber
langs med roret pi
overskabene i kgkkenalrummet, giver et opDet

tisk ldft til loftsh0iden. Lignende kan
opn6s med et neonror
fra Hay, der ogsi forer
viskestykkerne.
Kokkenelementerne
fra HTH er autolakerede i hgiglans - og det
er en overflade, der
kan tile en del slitage, lover Marie.

Marie.

For.

BAdlasninger
Da Simon og Marie overtog'ruinen', mitte
de selv tegne lejlighedens ruminddeling ud
fra plantegningen. Det krever indlevelse,
for i store, ubeboede rum kan man ikke

rigtigt fornemme kvadratmeterne.
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UDNYT PLADSEN
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Princippet er det samme
sorn sovescfaer pA hjul.
Det nye er icleetr med at
gemme madrassen under en repos.
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Nede i den ene sofa gemmer parret ekstra dyner og vasl(etoi. Under den anden sofa gemmer husets stereoanlag og sub woofer sig. Sofaerne ftugter med hdiden i vindueskarmene, det giver en
hyggelig udestuestemning. Reposen og gulvene er af massivt douglasgran. Gulvene er designet

til, at robotstovsugeren kan bevage sig frit omkring!
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UDNYT PLADSEN
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Familien gAr nor-

malt efter princippet: 6n ting ind, 6n
ting ud. Efter ju-
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lens gaveregn var
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det blevet tid til
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oprydning, men

H

brondeg€uden
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overlevede, da
den fandt en plads

pi vaggen.
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Alt er parat til barn nummer to. Plaiden og fiske-

skelettet er hiemmestrikkede og venter pA at
komme i brug.

&

tl

roo

^

Familien Rehfeldt kan kunsten med at placere skabe, s6 de fir et indbyg'
get look. Her er de hangt op, sA der er opstiet et indhak til skrivebordspladen og en opslagstavle.

Grenen med fuglehus og ugle er
inspireret af wall-

stickers. Men grenen er malet pA

vreggen, og blade
og figurer er klippet ud i pap og

bekledt med stof
for et levende ind-

tryk.

\

TiI inspiration for multifunktioneI og plads-

besparende indretning anbefaler Simon
hjemmesiden resourcefurniture.com.
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- Vi brugte malertape for at afprove,
hvor meget plads f.eks. en vask behsver. Vi
afmrrkede felter pi gulvet med det og provede os frem, fortrller Simon, som synes,
at det var en sjov proces.

I dag er den oprindelige store stue ud
mod gaden delt op i to bornevarelser. En
lille mellemgang g@r det ud for familiens
garderobe- og kosteskab og er et afde fh
steder, hvor det er tilladt at rode. I lejlighedens midte ligger det kombinerede kokkenalrum og entr6. Endelig er der ogsi et kombineret sovevarelse/dagligstue, hvor en
repos fungerer som sofa- og tv-stue. Nir
det bliver sengetid, kan Marie og Simon

{r+rtr4t|}tle+lry

trakke deres dobbeltmadras ud fra under

ryw

reposen, og dagligstuen er forvandlet til sovevarelse.
Simon har forst og fremmest tankt i
'bidlosninger', dvs. mobler med flere funktioner og skraddersyet indretning. Stilen er
moderne minimalisme - og vrgfarven er

hvid med stort H.

-Jeg arbejder i en vuggestue, og derfor

brug for, at ojet kan finde ro, nir
jeg kommer hjem, forklarer Marie, som
dog pi det seneste har sluppet lidt farver

$

har jeg

ind i boligen.

- Min soster siger det meget fint: Nar
man fir born, kommer farverne ind i hjemmet helt naturligt og fir lov at brede sig, siger Simon.
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Stilen er minimalis-

sarprag med kunst.
me tilsat lidt

c1e ei'sl'.jL-rlt,
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pi badevarel-

set er pladsen udnyttet optimalt.
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Verdens mest diskrete hiemmekontor i et hiorne af dagligstuen: Kun en Mac stAr
fremme, alle smiting er
gemt vek i bordpladens

skiulte skuffer.
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