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IT’S A
MANS
WORLD

Entréen og stuen er kun
adskilt af en e nkelt væg,
som er malet mørkegrå
for at skabe kontrast.
Skohylden er en gammel
hattehylde, hvor knager
og bøjlestang er fjernet.
SNUP STILEN Hattehylde
og skohylde er fra Smukt
Brugt, de grønne kasser
fra Quriosa og tæppet
fra Old Cph. Den grå
kasse er en gave.

45 boligmagasinet.dk

Styling og tekst VIVI BANG Foto KIM GRANLI
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kvadratmeter til en lækker herrehybel med mørke farver, rå

mursten og masser af newyorker-feeling.

Der er et flot kig fra stuen ind i soveværelset
gennem de smukke franske døre. Spisebordet stod
i lejligheden, da Kasper overtog den. Stolene og
Nagel-stagerne er fundet hos Old Cph, mens den
smukke lampe over bordet er fra Menu.

HER BOR Kasper Dam, medstifter
og ceo i Istilfest.dk. Kasper bor i
en 110 kvadratmeter stor lejlighed
på Nørrebro i København.

Enkelt, råt og maskulint. Kig indenfor hos Kasper Dam, der har forvandlet 110 anonyme
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YES!

“Det kræver tid at gå
på jagt efter de gode
og billige fund, men
så får man også noget
helt unikt”

Vælg et skab i
metal for at skabe et
maskulint udtryk

Det var den følelse, Kasper Dam fik,
da han trådte ind i den 110 kvadratmeter store lejlighed på Nørrebro i
København. Lejligheden var lys, lækker og nyrenoveret – men en smule
anonym. Det perfekte udgangspunkt
for Kasper, der drømte om at give boligen sit personlige præg og skabe et
maskulint look.
“Jeg havde været ude og se på flere
lejligheder med mange små rum –
også lejligheder som var sat tiptop i
stand, men jeg kunne ikke se mig selv
bo der. Her fik jeg en åben, lys lejlighed, hvor jeg kunne skabe den stemning, jeg identificerer mig med,”
fortæller han.
Kasper har altid drømt om at bo i
et rigtig newyorkerloft med blottede
mursten på væggen og en gennemført rå stil. Han havde dog ikke den
store indretningserfaring, derfor allierede han sig med en indretningsarkitekt fra Wise Interior, og sammen lavede de en plan med fokus på
en maskulin stil, råt interiør og plads
til Kaspers store passion for spiritus
og cocktails.

Kaspers passion
for cocktails og
spiritus har fået en
central rolle i det
rustikke barskab
fra Nordahl.

MASKULIN MAKEOVER
PÅ BUDGET

Murstensvæggen var et must for
Kasper. Den er indbegrebet af den
rå newyorker-stil, han altid har
drømt om, og fremhæver det store
vinduesparti på en fin måde.

SNUP STILEN Spisebordet har Kasper fået.
Lampen er fra Menu, bænken fra Nordahl
og både stole og Nagel-stager fra Old Cph.
Gulvtæppet er fra Shop Dora og den store
kaktus i vinduet fra Kaktus København.
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Bad

genbrugsløsninger. Det gjaldt blandt andet entréen,
hvor det samlede budget for indretningen lød på beskedne 1.500 kroner.
“Jeg gik på jagt i genbrugsbutikker. Det eneste krav
var, at det skulle kunne rumme alle mine jakker og mange sko,” fortæller han.
Kasper fandt to gamle hattehylder – en i egetræ og en
i stål. Den sidste forvandlede han sammen med indretningsarkitekten til en cool skohylde.
“Det kræver tid at gå på jagt efter de gode og billige fund,
men så får man også noget helt unikt,” siger han.
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Værelse
Køkken

Første skridt i makeoveren var at fritlægge murstensvæggen rundt om
vinduet i stuen. Samtidig blev der
bygget radiatorskjulere og vindueskarme med ekstra dybde, så Kasper
kan sidde i vinduet og følge livet på
gaden. Så langt så godt. Men da turen
kom til at vælge farver til væggen i
lejligheden, kom Kasper på prøve.
“Jeg havde aldrig rigtig taget stilling til, hvad jeg syntes om farver, så
da indretningsarkitekten foreslog at
male en væg sort i soveværelset og en
væg grå i stuen, blev jeg udfordret.
Jeg var en smule skeptisk, men nu
kan jeg slet ikke forestille mig, at
væggene havde en anden farve. De
spiller godt sammen med de rå murstensvægge i stuen,” siger han.
For at projektet ikke skulle blive alt
for dyrt, måtte Kasper også tænke i

Stue
Værelse
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For at understrege det
m askuline er bagvæggen i
soveværelset malet sort, hvilket
Kasper er utrolig glad for.
SNUP STILEN Sengebordet er fra
Trævarefabrikernes Udsalg,
pendlen over er fra &Tradition,
mens billedet er fra Minimalisticmess og kaktus og potte
fra Kaktus København.

I weekenden
spiser Kasper
gerne morgenmad i sengen
med computeren
i skødet eller en
bog i hånden.
Skærebræt fra
House Doctor,
glas fra Shop
Dora og sengetøj
fra H&M Home.

Under renoveringen blev der et køkkenskab tilovers. Kasper har lagt en tynd plade i krydsfiner
ovenpå for at give skabet lidt mere kant. Billedet
er fra Kaktus København, og lampen et loppefund.

SNUP KASPERS COOL STIL

· Drømmer du om newyorker-stemning, er en rå

murstensvæg et must. Kan du ikke fritlægge væggen
i din bolig, kan du snyde dig til looket med tapet.
· Gå efter møbler og lamper i et industrielt look og
rå materialer som metal og rustikt træ. Miks gerne
nyt, stramt design med unikke genbrugsløsninger.
· Skab dramatik med enkelte vægge i mørke farver.
Lad de andre være hvide som kontrast.
· Blød looket op med planter, print i afdæmpede
farver og enkle, grafiske gulvtæpper.

Enkelt, roligt og hyggeligt var
nøgleordene, da soveværelset
skulle indrettes. Rummet ligger
i forlængelse af stuen, derfor var
det ekstra vigtigt, at udtrykket
ikke blev for uroligt.
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“Nu kan jeg slet ikke
forestille mig, at væggene
havde en anden farve. De
spiller godt sammen med de
rå murstensvægge i stuen”
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Kasper har givet det hvide køkken et maskulint
twist med en ny sortbejdset bordplade, der gør
udtrykket mere råt.
SNUP STILEN Køkken fra HTH. Billedet er fra
Minimalisticmess og vasen fra Lyngby Porcelæn.
Bejdsen til bordpladen er fra Dyrup.

Den ene væg i køkkenet er malet grå. Den mørke
farve skaber hygge og kontrast til de hvide køkkenelementer. Bogkasserne er malet i samme farve
som væggen for at skabe ro og give de ting, som
står i kasserne, ekstra fokus.
SNUP STILEN Bogkasserne er fra Trævarefabrikernes
Udsalg, mens glaskaraflerne er et rejsefund, og
clipboard og illustrationer er fra Minimalisticmess.

I køkkenet har
Kasper skabt et
lille hyggehjørne
med et miks af
køkkengrej, loppefund og rustikke
skærebrætter.

Giv din bordplade
nyt liv med sort
bejdse

SNUP STILEN Billedet
er købt hos Kaktus
København, skærebrætterne i Torvehallerne og marmorbakken i Illums
Bolighus. Lampen
og den lille kasse
er loppefund.

Kasper bruger
mere tid i køkkenet efter
istandsættelsen. Men det
er oftere cocktails end mad
han eksperimenterer med.

“Jeg fik en åben, lys
lejlighed, hvor jeg kunne
skabe den stemning, jeg
identificerer mig med”
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Kasper nyder at
sidde i de nye,
brede vindueskarme og kigge
på gadens liv.

december 2016

Lampe, ’Carronade’, h 24 x dia
12 cm, 2.995 kr.,
Le Klint.

1

MINIGUIDE

NEW
YORK
VIBES

Spring ud i det, og
mal en væg i en
(meget) mørk farve.

GIV DIN BOLIG

MASKULIN

KANT

Træ, metal og mørke
toner er opskriften på
den lækre, rå indretning, som Kasper har
skabt i sin bolig.

1 En enkelt væg i en markant, mørk farve kan være
nok til at give dit hjem kant og karakter. Har du
mod på det, kan du som Kasper male flere vægge
rundt om i dit hjem mørke for at skabe sammenhæng. Hvad med fx en mørk væg i både stue,
entré og soveværelse?
2 En rå murstensvæg sætter øjeblikkelig stilen i et
rum – og du kan sagtens fritlægge den selv. Start
dog med at tjekke, om din væg er lavet af mursten,
så du ikke arbejder forgæves. Pil pudsen af to
steder, som ikke er så synlige. Møder du mursten,
er det bare med at komme i gang, men dæk godt
af, da det støver meget. Bank forsigtigt pudsen af,
rens stenene, og slut af med en gang klar primer.

Tæppe, 60 x
170 cm, 1.550 kr.,
Madam Stoltz.

Hylde, ’U-shelf’, h 15 x
l 70 x d 15 cm, 640 kr.,
BoShop.

3 Har du et hvidt køkken, er det let at ændre
udtrykket, så det bliver mere råt og kontrastfyldt.
Er bordpladen i træ, kan du gøre den mørkere
med bejdse. Alternativt kan du skifte bordpladen
for at ændre looket. Sørg også for at vælge nips i
den rå afdeling, fx sten, rustikt træ og mørke farver.

Print, ’In
Another
World’,
20,3 x
25,4 cm,
122 kr.,
Society 6.

2

3

Glas, h 9,7 cm,
sæt med seks,
360 kr., karaffel,
h 28,2 cm, 150 kr.,
Luigi Bormioli v/
Magasin.

Stol, ’Bosse’,
h 81 x b 52 x
l 46,5 cm,
2.999 kr.,
Ilva.

Af PERNILLE ANCHER

Af ANNE-SOFIE KLIT

Potte, ’Edge pot’, h 13 x dia
13 cm, 250 kr., Skagerak.

Vitrineskab, h 200 x b
100 x d 45 cm, 12.995 kr.,
Muubs v/Hillstreet.

Plaid, ’Cinzia’,
240 x 240 cm,
2.495 kr., Aiayu.
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