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Bible House är en karaktäristisk byggnad 
på trendiga Flinders Lane i Melbourne. 
Här har Dan Honey och Paul Frog 
stilsäkert och lekfullt skapat ett hem för 
hela familjen. På 75 kvadratmeter.
TexT Sophia Flemby broberger FoTo liSbeth groSmannn
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B
ible House annonserar en skylt på en vacker 
sekelskiftesbyggnad på Flinder Lane i Mel-
bourne. Versalerna har för många blivit lite 
av ett riktmärke för det charmiga kvarteret. 
Området omges av natursköna parker och det 
finns gott om trendiga caféer. Här kryllar det 
av hipsters med designkoll. Just därför var det 

inte helt otippat att det var just här som Dan Honey och Paul 
Frog skulle slå sig till ro.

Paret förälskade sig från första stund i den 75 kvadratmeter 
stora studiolägenheten ett par våningar upp i Bible House-bygg-
naden. Problemet var bara att lägenheten var lagom i storleken för 
ett ungt par, men mindre optimal för en blivande småbarnsfamilj. 
Med en bebis på väg var sovrumsproblematiken därför ett faktum.

Som inrotade storstadsbor var det aldrig ett alternativ att lämna 
stadspulsen för ett större boende utanför stadens mitt. Här gällde 

det i stället att trolla med varje kvadratmeter. Med goda kon-
takter i branschen tog Dan och Paul kontakt med arkitektbyrån 
Claire Cousins Architects, som skulle hjälpa dem att förverkliga 
sina compact living-idéer. Men att skapa en modern och funktio-
nell bostad med gott om utrymme för både umgänge och bebis på 
en yta om 75 kvadratmeter var lättare sagt än gjort. Inte bara den 
sparsamma ytan var begränsad utan så även budgeten. Här kräv-
des alltså en stor dos kreativitet. För Claire Cousins var uppdra-
get en utmaning.

– För att överhuvudtaget få projektet att gå runt blev vi tvungna 
att komplettera den strama budgeten med ordentlig planering 
och goda materialval, berättar Claire.

Efter långt övervägande kom paret tillsammans med arkitekten 
fram till att plywood var det perfekta materialet för ändamålet, 
och det fick bli det genomgående materialet i bostaden.

– Plywood är inte bara billigt, det förändrar även upplevel-

Både kök och sovrum är byggda i plywood. Köksdelen avgränsades elegant med en tunn vägg och liten trappavsats.



95

inredning | plywood living

»  Stilen kan beskrivas 
som minimalistisk 
men ombonad.

ovan: En skänk från 50-talet fungerar bra både som förvaringsmöbel och stillebenbänk. En radio från Tivoli Audio smäl-
ter in fint. Den röda stolen LCW från Vitra, formgiven av makarna Eames, har en central plats i vardagsrummet.

sen av rummet och ger en luftigare känsla. Dessutom är plywood 
både slitstarkt och stilrent samtidigt som det är lättarbetat, fort-
sätter hon. 

För att frigöra så mycket utrymme som möjligt, slogs samtliga 
väggar i lägenheten ut. Arkitektbyrån blickade norrut och inspi-
rerades av det japanska tillvägagångssättet av mikrobyggda funk-
tionshus. De lät därför bygga två mindre sovrum med väggar och 
tak av plywood.

– Ett av kraven som familjen hade under renoveringen var just att 
det skulle finnas gott om utrymme för umgänge och plats för lek. 
Trots den sparsamma ytan var det viktigt att sällskapsdelen fick en 
central plats i hemmet.

Resultatet blev en öppen planlösning med två mikrobyggda 
sovrum, varav det ena endast rymmer en enkelbädd.

Den öppna ytan nyttjar det generösa ljusinsläppet från lägen-
hetens alla fönster och de vackra golven ger hemmet en naturlig 
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Mässing, marmor och vitt kakel i badrummet. Produkter från Aesop.
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ovan: Även i barnrummet är förvaringen smart inbyggd. ovan höger: Ännu ett exempel på fiffig compact living. 
höger: Tjusig fasad på Bible House.

värme. Stilen kan beskrivas som minimalistisk men ombonad. Köket och sov-
rumsdelen är helt inredda i plywood medan materialet lyser med sin frånvaro 
i badrummet. Här har i stället ett mer klassiskt badrum tagit form där lägen-
hetens sekelskifteshistoria visar sig med eleganta kranar och badrumsdetaljer i 
guld, men i en samtida tappning.

Att det är ett inredningsintresserat designpar som bor i lägenheten är ganska 
tydligt. Smarta förvaringslösningar och stilsäkra inredningsdetaljer avlöser var-
andra i harmoniska färger. Här har inget lämnats åt slumpen. Ovanför köks-
bordet från finska Artek hänger en lampa från den svenska designbyrån Form 
Us With Love, för Muuto. Tillsammans med Claire Cousins har Dan och Paul 
skapat den ultimata familjebostaden på liten yta utan att tumma på varken stil 
eller funktionalitet. Än en gång visar sig kreativitet vara det starkaste vapnet 
när koja förvandlas till slott. 
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Sno stilen!
1. träigt
Hemma hos Dan och Paul dominerar ply-
wooden. Materialt är både billigt, slitstarkt 
och bidrar till en större rumskänsla.

2. lätt och lekfullt
Bara för att man har barn behöver man inte 
tumma på stilen. Välj lekfulla detaljer som 
också är fina för en trevlig helhet.

3. stilfulla klassiker
Trots charmiga detaljer och oväntade 
materialval dominerar moderna klassiker på 
möbelfronten hemma hos Dan och Paul. De 
ger hemmet tyngd och bidrar också med god 
kvalitet.

Lådor, 59 – 99 kronor, Lagerhaus.

Stol,  
1 612 kronor, Hay.

Soffa, 13 150 kronor, Ygg & Lyng.

Pappfigurer,  
99 kronor, 
OMM Design hos 
modelmini.se.

Skåp,  
15 795 kronor, 
Scandinavian 
Wood.

Hylla, 349 kronor, Bloomingville.

Korg, 129 kronor, 
Åhléns.

Stol, 1 612 kronor, Hay.

Träsnurror, 138 kronor, Hay.

Vas, pris vid förfrågan, Hubsch.

Tavla, 380 kronor, Grandpa.

Sideboard, 4 990 kronor, Habitat.

Taklampa, 2 742 kronor, Muuto.

Bord, pris vid 
förfrågan, Normann 
Copenhagen.


