
Bedre hfhhjelp ulhlage en skikkelig innredning
ennhpr4ve og kanskje feile mange ganger pi

egen hflnd. Slik tenkte blomsterdekoratflren da
han skulle lage bolig av et gammelt torkeloft.
Derfor engasjerte han en intei8designer.

TEKST: EIGIL FORBORD

n Eieren startet innredninss-
prosessen med fl velge et hllt
modeme kjOkken til sitt ny-
ervervede tgrkeloft, som om-
fatter I20 velplasserte kvm pA
toppen av en bygflrd fra slut-
ten av forrige firhundre. Sam-
tidig tok han kontakt med
interi6rdesigner Tove Meld-
gaard, som ble overlatt hoved-
ansvaret for iffredninsen.
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Over: Kobberploten p6 klzkken-
bordet hor f6tf sin serpregede
potino ved hielp ou et solpeter-
bod, Den er lokket for 6 t6le
slitosje, og st6r fint til det gylne
kirseberinteriorei. Stolene er fro
finske lnno.

Til hoyre: Store tokvinduer med
<<knekk>> gir godt lys i loftsleilig-
heten, somtidig som de skoper
otmosfere.
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Til venstre:
Skopdorene
p6 soveverelset
er belogt med
kobber og
behondlet med
solpetersyre for
6 f6 frem den
irrete virkningen.

Ytterst til venstre:
En <<kunstnerisk>>
krok pd sove-
verelset, med
bl.o. grofisk
blod ov Jens
Johonnessen.
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Til venstre: Benken p6 bodet er belogt med
en oksydert sinkplote, mens det ble logt
mormorflrser po gulv og vegger.

Over: <<Golleriet>> over stuen i dei hundre 6r qomle tsrkeloftet er
stromt og enkeh innredet. Den vorme gloden i (okkenets kirseber-
tre-innredning 96r igien i treverket her. De toffe si6lskopene er
spesioldesignet t i l  hemsen ov dekorotar Tom Lorsen.

Under: Kjokkenets stromme, rene linler st6r i f in kontrost t i l  de
mykere tonene i kirsebertreet og de qomle bielkene i ioket.
Innredningen er fro Invito, og benkEploten-er i gronitt.

De to ble ganske raskt eni-
ge om stilen pfl alt fra tapeter
til stoltrekk og puter. De sfl
mulighetene i mange av ete-
rens gamle mgbler, men ble
ogs6 enige om A fornle en
del av dem.

- Det gjorde det enklere fl
rendyrke en personlig stil. De
fleste lar seg pflvirke av tren-
der, men er de opptatt av for
mange samtidig. fflr de gjeme
problemer med fl fd inreripret
til fl henge sammen. Av og til
tar kontrastene helt overhind.
sier Tove Meldgaard.

Nir det gjelder farger, tok
hun utgangspunkt i den rpd-
brune fargen pA den nye kjgk-
keninnredningen i kirsebrftre
som allerede sto klar. Denne
varme valoren har designeren
lan gA som en lederr6d'- gjen-
nom alle de andre rommene.
Det ses kanskje rydel igsr i
stuen med det luftige <galleri-
et> under taket. os i soveva-
relset .  Hvis mul igheten er der.
vil Tove Meldgaard helst vel-
ge veggfargene helt til slutr,
det. gir st@rst mulig rom for
vanasJon r nyansene.

- Tapetet er plukket ut etter
stoffet som sofaen i hallen
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ble trukket om med. Det har
noen helt spesielle farger som
bare 6n av hundre ville viset
6 velge. For ovrig mener j ig
at hvis man har pene tak, for-
seggjort listverk og gulv, og
veggflater som spiller mot
hverandre, behoves det ikke
si mange mgbleE sier hun.

FBlgende grep er ogsi brukt
for 5 sette preg pA leiligheten:

Dgrene mellom rommene
er 6.dret for at de skal skille
seg fra kirsebaerlre-fargen som
dominerer ellers. Metoden sar
ut pi f l blande olje i lasuren-og
legge den pi med spesielle
pensler. Mgnsteret skal illu-
dere eik.

Stilmpblene pfl hemsen er
spesialdesignet av dekoratpr
Tom Larsen.

En gammel, brun boksek-
sjon og spisestuem@blene ble
malt koksgrfl.

Skapd6rene p[ sovevaerel-
set er belagt med kobber og
deretter behandlet med sal-
petersyre, og har fitt noen
utrolige fargenyanser.

Den fom6yde eier av et for-
henvrerende torkeloft. ni en
sofistikert leilighet, er meget
fomgyd med resultatet. n


