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Determyelykkeietlitesommerhus.
Foråkunnenyteutelivetendamer,har
paretutvidetverandaenoglageten
litensolterrasseogenpergola,som
gjøratdekanspisefrokostiskyggen.
Pergolaenerlukketpådenenesiden
forågile,mendeharsattinnvinduer
sånn at lyset slipper gjennom.

En sommerdrøm
Den lille kolonihagehytta var falleferdig og fæl,
men for Vivi og Christian var det kjærlighet ved første blikk.
TEKST: METTE KIRSTINE BRINCH STYLING: METTE HELENA RASMUSSEN
FOTO: TIA BORGSMIDT OVERSATT OG BEARBEIDET AV: STINE HOLBERG DAHL

MØT VIVI

Gulvene er slipt ned og
lakket med to lag halvmatt
gulvlakk fra Dyrup.

Denskrøpeligehyttaerforvandlettiletstilig
krypinn.Denlittmaskulinestilenbalanseres
med feminine detaljer og varme farger.
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Fra mai til september flytter Vivi og Christian ut til
kolonihagenogpendlerdeåttekilometerneinntilbyen.

Vivi (29) og Christian (39) har renovert den 25 kvadratmeter
store kolonihagehytta i Søborg like utenfor København. I
tillegg har de bygget et 10 kvadratmeter stort anneks. Hun er
interiørkonsulent og stylist, han arkitekt.
Mest stolt av: Annekset, som var en impulsiv handling. Sju
dager etter vi overtok huset startet vi byggingen. Planen var at
det skulle være et skyggefullt sted om sommeren, men da det
var ferdig fikk vi lyst til å sove der og gjorde det om til soverom.
Beste DIY-prosjekt: Ved siden av annekset er det
kjøkkenet. Vi har kjøpt det meste brukt, og med litt svart
beis og ny benkeplate forvandlet vi rommet fra en kjedelig
tv-stue til et innbydende kjøkkenallrom.
Gjør aldri igjen: Setter i gang altfor mange prosjekter på
en gang, men det er en avtale vi ennå ikke har greid å holde!
Utfordringen: At vi ville gjøre alt på halvparten av tiden det
egentlig tar.
Beste råd: Ikke nøl med å kaste deg ut i noe du ikke har
prøvd før – det er ofte den riktige avgjørelsen uansett. Spar
ALDRI på verktøyet.
På ønskelisten: Innendørs bad og toalett. Det skjer i 2016.
6-2016
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«Det krever litt tid å jakte på de rimelige
funnene, men det er også mye
morsommere å finne tingene brukt.»

f

ørste gang Vivi Bang og Christian Korsgaard sto foran det bitte lille huset, valgte de å se bort
fra at det på ingen måte så ut som et sted de kunne bo i sommerhalvåret. Magefølelsen sa
nemlig klart og tydelig: «Ja, dette må vi ha!».
– Vi hadde sett på mange hytter i betong, men det var ikke det vi forbant med en kolonihagehytte. Her fikk vi et skjevt, sjarmerende hus med den riktige stemningen, sier Vivi.
Paret hadde også drømt om å kunne plukke epler og jordbær fra egen hage, så da de i tillegg fikk
se staudene og frukttrærne, var det avgjort.

CHRISTIAN JOBBER SOM ARKITEKT og Vivi er interiørkonsulent og stylist. Duoen brettet opp ermene, rev ut alt inventar og startet på scratch. For å holde budsjettet nede satset de på gjenbruksløsninger. Kjøkkenet kostet for eksempel 5000 kroner inklusiv benkeplate, vask og armatur.
– Det krever litt tid å jakte på de rimelige funnene, men det er også mye morsommere å finne tingene brukt og billig enn bare å kjøpe nytt, sier Vivi.
Hun mener gamle møbler skaper en hyggelig og litt tilfeldig stil som passer godt til feriestedet, som
ligger åtte kilometer utenfor København.
– Vi ville ikke valgt disse møblene til leiligheten vår i byen, men så vi vil jo heller ikke ha to helt like
hjem, sier Vivi.

Gulvetistuenerbeisetmørkebrunt,meneiernevilleikke
haforsterkekontrastermedsvartoghvitt,sådeharlagttil
naturfargedeelementer.SpisebordetogstolenfraKai
Kristiansenerarvestykker,deandrestoleneerkjøptbrukt.
Dengulebenkenerfraretrobutikkenquriosa.mono.net.
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SAMTIDIG SOM DE RENOVERTE den lille hytta, bestemte de seg for å bygge et anneks i hagen.
Christian tegnet selv det ti kvadratmeter store bygget, som er laget utelukkende av gjenbruksmaterialer. Vinduene har for eksempel tidligere stått i hennes foreldres hus.
– Det morsomste prosjektet var helt klart å tegne og bygge annekset. Jeg elsker å se på bygninger,
så det er herlig å sitte på terrassen og nyte synet, sier Christian.
Han har også laget pergolaen med brukte vinduer funnet hjemme på Nørrebro.
Nylig plantet de villvin og klematis, som snart vil forvandle terrassen til en grønn oase.
– Det er blitt en kjempehobby for oss begge å innrede og pusse opp kolonihagehytta. Noen ganger
tar vi litt av, og vi må minne hverandre på å sette oss ned og nyte det vi har laget, sier Christian.

Kjøkkenet ble flyttet inn i stuen for å
utnytte kvadratmeterne maksimalt.
BådeovnenogkjøkkenetfraVordingborg
ble kjøpt brukt på nettet, mens
armaturen og vasken er fra Ikea.
Benkeplatenfikkparetsuperbilligfordi
den hadde et stort hakk. Et gammelt
vindumedrammeerbruktsomromdeler
foråskillekjøleskapetfrainnredningen.
Rommet som tidligere var kjøkken
skal bli et walk in-closet.

3 FAVORITTER
PÅ INSTAGRAM
@theobert_pot
@alvhemmakleri
@rossana_orlandi
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Forågjøreterrassenlunereharparetplantet
bambusistorekasser.Loungesofaenmed
ryggstøtte har de laget selv av paller, og
madrassene fra Ikea har fått trekk sydd av
bruktetekstiler.PuteneerfraIlvaogMadam
Stoltz, parasollen fra hammershave.dk.

«Noen ganger tar vi litt av, og vi må
minne hverandre på å sette oss ned
og nyte det vi har laget.»

Verandaenerblittutvidetmedenpergola,hvorparetkansitteiskyggeåspise.Vinduene
fantVivibruktiKøbenhavn.Deerslitteogikkesærlighvitelenger,menparetsynesdet
erfintatmankanseattingeneerbrukt.Bordethardebyggetselv,ogstoleneerkjøpt
brukt.Villvinenernyligplantet,ogplaneneratdenskalblietgrønttakoverpergolaen.

Dekorative flasker finner
du rimelig på loppis og
i interiørforretninger.

ChristianogViviharplantetenklematissomharvokstseg
stor og grønn rundt kjøkkenvinduet. Før var kjøkkenet
plassertbakerstihuset,mennåerdetbareåstikkehodet
ut av vinduet og høre om noe mangler på bordet.
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Et gammelt brett har fått nytt liv som hylle på kjøkkenet.

6-2016
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Foldedøren
er laget av to
gamle vinduer.

Fra terrassen har paret utsikt til annekset som
rommerdobbeltseng,garderobeskapoglenestol.

3 SMARTE GJENBRUKSTIPS

> Bruk et vannrør som klesstang
for ekstra oppbevaring av klær.
> Plant stauder eller jordbærplanter i gamle sinkbaljer i hagen.
> Gamle vinduer fungerer fint
som romdelere inne eller som
skjerming på terrassen.

Christianerarkitektogharbyggetanneksetpå10kvadratmeter.
Det er innredet som soverom, og for å få det så lyst som mulig
erbådetakogveggermalthvite.Dettungejernskapeterkjøptbrukt
på nettet. Stolen har Christian arvet, og koffertene er kjøpt på
loppemarkeder i Danmark og i utlandet.

DaVivisforeldreskullebyttevinduer,overtokVivi
og Christian de gamle – og satte dem inn i
annekset. De er blant annet blitt til en dobbel
foldedør,somgjørdetmuligååpneheltoppmot
hagen.DehviteblondegardinenefraIkeautløser
sjarmalarmen, og ifølge Christian må en ekte
kolonihagehytte ha en dartskive på veggen.
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«Vi ville ikke valgt disse møblene til
leiligheten vår i byen, men så vi vil jo heller
ikke ha to helt like hjem.»

6-2016
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«Her fikk vi et skjevt, sjarmerende hus
med den riktige stemningen.»

Lag en seng
av finér!

Sengen harVivi og Christian bygget av bjørkefiner. For å få
meroppbevaringsplasshardelagetskufferavlitttynnere
finer. Madrassen er fra Ikea, tekstilet fra Stof 2000, mens
pleddeterkjøptiIndia.TapetetfraFlüggerheterNordicHome.

Det er to minutter å gå til fellesbadet i
kolonihagen,menparetvillegjernehasitt
eget.Løsningenbleetutendørsbadpåden
enesidenavhuset.Vedsidenavdusjenhar
de satt opp et enkelt utekjøkken.

ANNEKS

Se flere inspirerende hjem på rom123.no
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KJØKKEN
SOVEROM

TERRASSE

Vivi og Christian har laget
plantekassertilkrydderurter,
kål, salater og jordbær.
Mellompålenehardeplantet
epletrær,somfungerersom
en romdeler i hagen.

