S TA R T
F R A S C R AT C H
Det kan være en stor opgave at få en moderne, nybygget villa til at
udtrykke varme og personlighed. Derfor valgte Cecilie og Mads Richard
Aggerholm Pedersen at slå hovederne sammen med en professionel, da
de skulle indrette deres helt nyopførte hjem.
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Har du et køkken-alrum, kan det være en god idé
at dele det ind i sektioner. Et gulvtæppe indrammer nemt spisekrogen i det store rum. Stolene
er designet af Jaime Hayon for &Tradition, og
pendlerne er fra Astep.
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HVEM
Cecilie Aggerholm
Pedersen, HR Partner
hos Hotel Royal og Royal
Casino, Aarhus, Mads
Richard Aggerholm
Pedersen, medejer af Hotel
Royal og Royal Casino, og
deres børn på to og fire år.
HVAD
Nybygget villa på 250 m²
uden for Aarhus indrettet
med hjælp fra Birgit Tarp
fra Design Circus,
designcircus.dk.
STIL
Boutique hotel-stil med
mørke farver og bløde
møbler i moderne rammer.

C

ecilie og Mads Richard Aggerholm
Pedersen var egentlig glade for at
bo i Hamborg, hvor de var flyttet ned for at arbejde. Men da
parret begyndte at stifte familie og pludselig stod med to små
børn, begyndte de at savne den
korte afstand til familien og mulighederne for børn hjemme i
Danmark. Muligheder fandt de
masser af i et gammelt sommerhusområde uden for deres
hjemby Aarhus. Her startede drømmen om et hus i flere etager med store vinduer, så udsigten over sø og marker kunne
få lov at blive en del af huset. Sammen med en arkitekt gik de
i gang med at tegne deres nye hjem, og det var ikke kun selve byggeprocessen, de valgte at gennemføre sammen med en
professionel. Også indretningen fik de rådgivning til af en erfaren indretningsdesigner.
– Jeg havde selv en masse tanker om, hvilken stemning og
følelse jeg gerne ville have i mit hjem, men når jeg prøvede
selv, nåede jeg ikke helt i mål med det. Derfor havde jeg brug
for noget indspark og en, der kunne udfordre mig lidt, siger
Cecilie Aggerholm Pedersen.
ET SKUB I DEN RIGTIGE RETNING
Derfor kontaktede hun Birgit Tarp, der er indretningsdesigner
og ejer af Design Circus, og som også havde hjulpet parret
med at indrette lejligheden i Hamborg. Hun vidste allerede,
hvad parret godt kunne lide, og det gav hende mulighed for at
indrette mere personligt. Blandt andet fandt hun en samling
plakater fra Århus Festuge, som familien er meget tæt knyttet
til.
– Et hjem skal være æstetisk og funktionelt, men også et personligt helle, der ikke bare passer til hvilken som helst familie.
Derfor er det vigtigt at finde nogle møbler, objekter og kunst,

der passer til menneskerne og arkitekturen i stedet for bare at
vælge noget, de har set før, siger Birgit Tarp.
Derfor fik familien heller ikke lov til bare at få det helt, som de
havde tænkt sig. Selv den ene ting, parret havde krævet skulle
være en del af indretningen, blev ikke helt som planlagt, fortæller Cecilie Aggerholm Pedersen.
– Vi kan rigtig godt lide dansk design, og min mand er helt vild
med Wegners Ox Chair, så den ville han drøngerne have med
i indretningen. Vi havde hele tiden tænkt, at den skulle være
sort, fordi det er klassisk og holder for evigt. Så kom Birgit Tarp
med en cognacfarvet, som hun forklarede ville blive lækkert
patineret, og jeg var ved at få røde pletter over det hele, men
nu kan jeg jo godt se, at det er den helt rigtige stol.
INGEN NEMME LØSNINGER
Også i køkkenet blev Cecilie Aggerholm Pedersens komfortzone udfordret. Hun havde regnet med at skulle lave mad i et
klassisk, hvidt køkken, men i stedet blev det sort og med masser af metalliske detaljer.
– Jeg var egentlig glad for messing, men Birgit foreslog bruneret messing som et moderne twist på et ellers meget klassisk udtryk. Pludselig begyndte hun tilmed at blande metaller
– kobber, messing, stål – det var helt uhørt i min verden. Men
jeg har lært, at det netop giver liv, karakter og personlighed, at
man tør prøve noget nyt i stedet for bare at gå den slagne vej,
siger Cecilie Aggerholm Pedersen.
Mange af detaljerne i huset har krævet nogle specielle løsninger. Fjernsynet er gemt i loftet, så det kun kan ses, når det er
i brug, og der har været tilkaldt både smede og lakører for at
give huset det helt rigtige udtryk. Selvom det har været et omstændeligt projekt, er huset landet lige det sted, parret ønskede.
– Der har ikke været nogen nemme løsninger, men til gengæld sidder det hele snorlige. Resultatet er blevet en smuk og
funktionel bolig, der er helt rigtig for vores familie, siger Cecilie
Aggerholm Pedersen.
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Lysegrå vægge og lofter får modspil, hvis du
vælger at holde skabe, spejle og andre store
elementer i en helt anden farve.
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Væggen bag din kogeplade skal beskyttes, men det behøver ikke at være
kolde flader i glas eller stål, der udfører arbejdet. Sæt i stedet fliser op i en
farve, der komplimenterer resten af køkkenet. Fliserne her er fra Made a Mano
og lavet af lavasten, og væglampen er fra Schottlander.

NYBYG MED VARME
OG CHARME
Vælg nogle rum, hvor du tør lege med farverne, og kig på, hvor meget lys der kommer ind. Et meget lyst rum kan klare mørkere farver, mens du i et mørkt rum får den
bedste effekt med lysere farver.
Prøv at arbejde med bløde materialer som
velour og hør – de gør nemt dit hjem mere
indbydende og hyggeligt, ligesom naturelementer som træ og læder gør et minimalistisk hjem mindre koldt.

Dit køkken-alrum kommer til at se ekstra gennemført ud, hvis du placerer møblerne sådan,
at de skaber harmoni for blikket. Tænk fx over,
i hvilken højde de forskellige lamper hænger,
og om linjerne i rummet flugter med hinanden.
LampenNO.
over
fra Anour.
9 køkkenbordet
2019
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“Jeg har lært, at det netop giver liv,

karakter og personlighed, at man tør
prøve noget i stedet for bare at gå den
slagne vej.

”

CECILIE AGGERHOLM PEDERSEN

En bunke bløde puder i velour, et gulvtæppe og
sofa, der indbyder til afslapning på langs, er med
til at gøre et nybygget hus hyggeligt og hjemligt.
Sofabordet er designet af Nanna Ditzel.
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Den farvede vase er en skulptur i sig selv og kan sagtens stå
alene men gør alligevel stemningen lidt festligere på bordet
med blomster eller grene. Vasen er fra Louise Roe.

Hans J. Wegner designede Ox Chair i 1960, og den polstrede lænestol
blev designerens egen favoritstol. Da den første gang kom i produktion, blev den polstret med krølhår og uldstof, men i dag er den mest
kendte version den, der er polstret med læder.
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Du behøver ikke at fylde dit hjem med nips for at gøre det personligt. Her klarer en samling plakater fra Aarhus Festuge – et arrangement, der står familiens hjerte meget nær – jobbet helt alene.
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En buket friske blomster på badeværelset kan hurtigt
transformere et moderne badeværelse fra sterilt til hyggeligt.

“Et hjem skal være æstetisk og

funktionelt, men også et personligt
helle, der ikke bare passer til hvilken
som helst familie.
BIRGIT TARP

”

Lad dit soveværelse få en stemning af
boudoir med sengetæpper og puder i
lilla
og Dbløde
stoffer. 117
NO.
9 nuancer
2019
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Vær ikke bange for at lege med farven på
væggene. Det giver rummet en helt ny
dimension, og i et soveværelse er afdæmpede og støvede farver med til at få dig til
at slappe af. Sengegærdet er fra Oyoy, og
læselampen er fra Bestlite.
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