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Se hvordan du kan bruge beton 
til at skabe en lækker indretning

Se mere mere på www.boligbolig.dk

TID TIL 
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Frisk op med 
tapet og maling

INSPIRATION TIL
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FriSk op med tapet
og maling

Beton er Fedt

Fra kollektiv til 
herSkaBSlejlighed

5 værtindegaver til
en FeStlig lejlighed

indhold
i denne udgave af Boligbolig har vi 
fokus på det rå. vi har været ude 
og lave et interview med Signe og 
Christian, som har forvandlet et falde-
færdigt hus til et hyggeligt hjem, hvor 
beton og rå materialer er i fokus.

vi har samlet en række inspiration til 
dig, som ønsker at opgradere din ind-
retning med flotte farver og tapeter. 

Sara giese Camre har forvandlet 150 
m2 små mørke rum til et åbent og 
dejligt hjem. hør hendes historie.

og sidst, men ikke mindst, har vores 
nye redaktør samlet 5 spændende 
værtindegaver, som er venlige ved 
pengepungen.

Boligbolig ApS 
husvej 23 
5000 odense C 
Cvr: 12345678

Kontakt 
tlf.: +45 12 34 56 78 
email: kontakt@boligbolig.dk
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Står menuen på fornyelse i boligen, 
er nye farver og især tapeter en 
både nem og relativ billig måde at 
give din bolig et helt nyt udtryk.

Der er farver og mønstre, der blender fint ind som 
supplement til den lyse skandinaviske stil, men 
også masser af muligheder for den modige, der 
er parat til en væg med blikfang. Fordelene ved at 
bruge tapeter og farver som fornyere er mange.

Det er nemt at skabe en dramatisk og iøjenfaldende 
ændring, men der er også nemt at skifte til et andet 
look, når man igen vil prøve noget nyt, frem for at 
skulle skifte møblementet. Fremherskende farver 
skiftes ud med årstiderne og har man forelsket sig 
i sæsonens farve, er den altid til at få som maling.

Mange steder fås både farve- og tapetprøver, så 
det bliver nemt at ramme det helt rigtige.

Er farveuniverset hvid, grå, sort og brun, eller er 
det farver med knald på som turkis eller rød, der 
skal til for en ægte fornemmelse af fornyelse? 
Mulighederne er mange. 

Frisk op 
med tapet 
og maling

Vidste du, at du kan få 
tapet, som har struktur 
i marterialet, således 

at det ser og føles  
præcis, som hvis  
du havde muret  

væggen op? 



Beton 
ER FEDT.
arkitekternes dogme agtige rækkehus

Karrieren blev kickstartet for Signe og Christian Cold da 
de for snart 15 år siden vandt konkurrencen om at tegne 
hovedindgangen til Københavns Zoologiske Have. Kort tid 
efter etablerede de sammen tegnestuen Entasis.  

På samme tid som de startede i tegnestuen, ventede 
de deres første barn og fik kig på et faldefærdigt hus i 
Kartoffelrækkerne på Østerbro i København. ’Det gik ret 
slag i slag og boligprojektet blev én af de ting som vi 
måtte lave imellem alt det andet.

Huset var et dødsbo og var plaget af skimmelsvamp og 
små mørke rum, men som nyudsprungne arkitekter havde 
vi de vildeste planer med huset’ fortæller Signe. 

R  esultatet er gennemlyste rum og fri bevægelighed, 
ingen døre eller greb og et materialevalg der går 
igen på hver etage. ’Det er flot at tingene gentager 
sig og porcelænsmosaikkerne går igen på hver 

etage, køkken, i badet på 1 sal og ved vasken på 2 sal.  
I stueplan lagde vi selv betongulv med gulvvarme og det 
er en rå kontrast til de mange gamle detaljer i huset.

Vi bor ret dogmeagtigt, for ofte samles vi alle her i stuen. 
Det er her at ungerne læser lektier, spiser eller hænger ud, 
til tider føles det som at bo på en båd.
 „Vi har heller ikke behov for store moderne rum, selvom 
det er det vi lever af at tegne som arkitekter. Kontrasten 
er god og vi er faldet for stedet fordi det er unikt og har en 
skævhed“ siger Signe.

Fokus på det rå
Christian’s afgangsprojekt fra Arkitektskolen om-
handlede hvordan en ny type byggeforeningshuse  
kunne indrettes, så de passede til den moderne fa-
milies behov, for de nye designtrends.

Derfra fik de meget inspiration til deres nye hjem. 
Hvor specielt beton var et af hovedelementerne. 



Beton 
ER FEDT.

Når du bruger  
rå materialer som  

beton, kan du med fordel 
blande farverige enkle 

møbler og decor ind i din 
indretning og få flotte 

resultater 
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Udover at styre CamCam hvor hun selv 
designer og sælger sengetøj, puder m.m., 
har hun de sidste mange år arbejdet på sit 
eget private projekt – en lejlighed på 150 
m2 som hun har forvandlet fra mange 
små, mørke rum til en lys og åben lejlig-
hed af international karakter.
Der er højt til loftet på flere måder hjemme hos Sara 
Giese Camre, der netop er hjemvendt fra en rejse til 
Indien. Hun er vant til at rejse, møde mennesker og 
lade sig inspirere og har ofte ideer og visioner der ra-
ger højt til skyerne.

Lejligheden bærer præg af et livligt hjem, der kan til- 
passes alt efter om der er én eller flere gæster i hjem- 
met. Der er kreative løsniner, borde på hjul og sikre  
designermøbler, som Sara alene står bag. For selvom 
hun elsker at dele pladsen med kæreste og venner, er 
hun efter eget udtryk indretningsnazi, når det kommer 
til møbleringen af de 150 m2.

tilbage til rødderne

Den unikke lejlighed har siden 1972 været del af et fan- 
tastisk hippie kollektiv på 500m2, hvor Saras fa-
milie boede i en årrække og hun selv har boet med 
søskende, fætre og kusiner gennem sin gymnasie-
tid. Hun kastede sig ud i projektet og på bare 6 uger 
gennemførte hun renoveringen, hvor hun belært af 
tidligere projekter fik holdt aftaler med håndvær-
kerne, fordi hun hver morgen og i frokost pausen 
holdt bygge møder og deltog aktivt i processen.  
 „Det var en større omgang, vægge blev revet ned, 

der skulle føres rør til vand og afløb og en 10 meter 
bærende stål bjælke skulle hejses ind igennem vin-
duet. Jeg endte med at fuldspartle hele køkkenet og 
male gulv og vægge på egen hånd“ fortæller Sara.

Stilsikker indretning på budget

Selve indretningen er en god og sikker patchwork af 
møbler hun har bygget selv, når et behov er opstået. 
 „Meget økonomi er gået til  renoveringen af lejlig-
heden, så selvom jeg godt ved hvilke møbler jeg gerne 
ville shoppe, har jeg måttet være kreativ med indret-
ningen“ fortæller hun. Inspirationen til indretningen 
henter hun på rejser, som hun selv fortolker når hun 
er hjemme igen. 
 „Jeg er stærkt inspireret af Japan lige pt. og har 
købt en masse ting med hjem, bl.a stoffer og fine rul-
ler af papir, som jeg har syet om til puder eller dekore-
ret på æsker. Men det skifter og om et halvt år ser det 
sikkert anderledes ud“ smiler hun.

Skrevet Af: Louise Riising Fotograf: Pernille Kaalund

Fra 
kollektiv 
til herskabs-
lejlighed
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5
værtindegaver 

til en festlig 
lejlighed

Boligbolig’s nye boligredaktør Trine Nørgaard har her samlet 5 lækre vært-
indegaver med inspiration i forårets store tendenser; grøn og messing. 

Jeg elsker at modtage værtindegaver, men jeg holder endnu mere af at for-
ære værtindegaver væk. Jeg syntes, at det er en fin lille gestus at vise vært-
inden sin taknemmelighed og jeg sætter en ære i at finde den helt rette gave 
til vedkommende.

Personlige, udvalgte og gennemtænkte værtindegaver er de bedste! Men 
for mange kan det være en udfordring at finde på, hvilken lille ting man skal 
forære væk. Jeg har neden for samlet 5 lækre og spændende værtinde- 
gaver fra danske brands til rimelige priser.

Og husk så også på, at det altid betaler sig at kræse lidt for indpakningen 
med dekorativt gavepapir og bånd samt en kærlig lille hilsen.
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taburet i træ – Bahne: 299,- lysestage i messing – ide møbler: 149,-

Bur i guld – Bolia: 380,- Bubble vase – magasin: 120,- aqua puder – Bolia: 90,-
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Buret kan 
eksempel-
vis bruges 
til at have en 
blomst „tremmet ind“.
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Byd foråret
indenfor

næste udgivelse 20. marts.
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