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Skønt

Køkkenet er et Vordingborg køkken, de
købte brugt og derefter bejdsede sort og
lakerede med mat gulvlak. Armatur og
vask er fra Ikea. Bordpladen fik parret til
en spotpris, da der var et stort hak i. For at
adskille køleskabet fra køkkenet har parret
sat et gammelt vindue med en ramme
omkring som rumdeler. Lampen er fundet
i storskrald.

skævt
& charmerende

Vivi og Christian købte et sminket lig af et kolonihavehus, men med masser af knofedt og klunsede møbler
har de forvandlet det til en lille hyggelig oase.
AF Mette Kirstine Brinch Styling Mette Helena Rasmussen Foto Tia Borgsmidt

Hvem Vivi Bang,
indretningskonsulent og
stylist hos wiseinterior.dk,
Christian Korsgaard, arkitekt.

Hvad Kolonihavehus
på 25 + 10 m2.

Hvor Søborg

Christian og Vivi har plantet en klematis, som er vokset sig stor og grøn rundt
om køkkenvinduet. Før var køkkenet placeret bagerst i huset, men nu er det
nemt lige at stikke hovedet ud for at høre, om der mangler noget på bordet.
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hjemme hos
Klare glasflasker pynter på
en hjemmelavet hylde af et
gammelt bræt i køkkenet.

hjemme hos
Man kan ikke andet end at
elske den skønne gamle sofa
med frynser, som er et arvestykke. Sidebordet er fundet
i en genbrugsbutik.
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1. Der er en skøn stemning i annekset, som Vivi
og Christian bruger som soveværelse. Det tunge
grå jernskab fandt parret i Den Blå Avis.
2. Brug gamle zinkbaljer til at plante stauder eller
jordbærplanter i. Det giver hygge og idyl til haven.
3. På toppen af vitrineskabet pynter en gammel fin
kande med duftende Jasminblomster fra haven. Den
lille blæser er fundet på et loppemarked i New York.
4. Vivi er en dygtig tingfinder, og i det lille værelse har
hun indrettet med nogle af sine fund. Kurvestolen er
fra Smukt Brugt, kommoden er fra Den Blå Avis,
og spejl og lampe er begge loppefund.
5. Køkkenet blev flyttet ind i stuen, da Vivi og
Christian ønskede mere plads og albuerum.

D

et var det helt rigtige, da Vivi og Christian
stod foran det lille kolonihavehus på
Æblevej i Søborg. Nok var det meget slidt
og så faktisk ikke beboeligt ud. Men da mavefornemmelsen sagde ja, kunne både Vivi
og Christian sagtens se igennem de udfordringer. – Vi havde set på mange kolonihavehuse i gasbeton
med termoruder, men det var bare ikke, hvad vi forbandt
med et ’rigtigt’ kolonihavehus. Her fik vi et lille skævt hus
med den helt rigtige stemning, fortæller Vivi. Parret faldt
også for den hyggelige have med masser af staudebede og
frugttræer. For med til parrets kolonihaveplaner hørte
drømmen om at kunne plukke æbler, jordbær og andre lækkerier i egen have.

Køkken for 5.000 kr.
Vivi og Christian startede med at rive alt ud af huset for at
kunne starte forfra. Med bare 25 kvadratmeter var det vigtigt for parret at udnytte pladsen optimalt, og det lille køkken blev derfor revet ned til fordel for et køkkenalrum i stuen. Vivi og Christian tænkte hele tiden i genbrugsløsninger,
så projektet ikke blev for dyrt. Og det lykkedes dem at få lavet en køkkenløsning for 5000 kroner inklusive bordplade,
vask og armatur. – Det kræver tid at gå på jagt efter de billige
og gode fund, men det er også meget sjovere at finde tingene
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brugt til en billig pris end bare at købe nyt, fortæller Vivi.
Hun og Christian har også klunset mange af alle møblerne eller købt dem til næsten ingen penge. – Gamle møbler giver en
hyggelig og lidt tilfældig stil, som passer godt til stedet her.
Mange af dem ville vi aldrig finde på at indrette med i vores
lejlighed på Nørrebro, men vi ønsker jo heller ikke at have to
helt ens hjem, fortsætter Vivi.

6. For at lukke terrassen lidt af og gøre den hyggelig
har parret plantet bambus i store altankasser.
Loungesofaerne har parret selv lavet af paller.
Parasollen er fundet hos hammershave.dk.
7. Gæster bliver ofte budt på Vivis hjemmelavede
rabarbertærte, når de kigger forbi.
8. Sengen har parret bygget ud af birketræsfinér.
Madrassen er fra Ikea, og stoffet fra Stof 2000.
Plaiden er taget med hjem fra Indien.
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Soveværelse i haven
Samtidig med at der blev vendt op og ned på hele huset, byggede parret et anneks i haven. De ville gerne have en svalende sommerstue med døre mod nord, men da annekset stod
færdigt, var Vivi og Christian så begejstrede for det, at de
indrettede det som deres soveværelse. Christian er arkitekt
og har selv tegnet annekset og gjort brug af udelukkende
genbrugsmaterialer, som f.eks. vinduerne, der engang har
siddet i Vivis forældres hus. Han har også selv lavet pergolaen med klunsede vinduer. Og for at få en ægte kolonihavestemning er der plantet vin og klematis, som inden længe vil
forvandle terrassen til en hyggelig grøn oase. – Det er blevet
en kæmpe hobby for os begge at indrette og sætte kolonihavehuset i stand. Somme tider tager det overhånd, og vi må
lige minde hinanden om at sætte os ned og nyde det, vi har
lavet, siger Christian. De lader nu op til næste projekt, som er
at bygge ud og få lavet et badeværelse.
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“Vi havde set på mange kolonihavehuse
i gasbeton med termoruder, men det
var bare ikke, hvad vi forbandt med
et ’rigtigt’ kolonihavehus”
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9. På den ene side af huset har parret lavet et udendørs bad. 10. Loungesofaerne har parret selv lavet af paller. Puderne er fra Ilva og
Madam Stoltz. 11. Spisepladsen under pergolaen er indrettet i hyggelig kolonihavestil med et miks af stole. 12. For at kunne nyde udelivet
endnu mere har parret udvidet verandaen og lavet en lille solterrasse samt en pergola, hvor der kan spises frokost i skyggen.
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I stuen har parret bejdset gulvet med en
mørkebrun farve, som de synes gav et fedt
look til kolonihavestilen. Spisebord og Kai
Kristiansen stolen er arvestykker, de øvrige
stole er fra dba.dk, og den gule bænk er
købt hos quriosa.mono.net.
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Christian har brugt gamle vinduer fra Vivis forældres hus til
at bygge en dobbelt foldedør, som gør det muligt at åbne
helt op for anneksetog få sommeren inden døre. Ifølge ham
hører der er også en dartskive til en rigtig kolonihave, så den
har fået sin plads på anneksets væg.
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