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Sjælfulde

Fly chair designet af Space
Copenhagen for &Tradition
tilsat en lille aiayu pude. Maria
dyrker sjælen, bæredygtigheden
og kvaliteten i både sit hjem
og i sit arbejde hos Aiayu.

RUM

Maria Heilmann er den ene af kvinderne bag mærket
Aiayu, der er kendt for deres lækre bæredygtige tøj og
tilbehør til boligen. Hjemme i privaten forsætter Maria den
stilfulde æstetik i et roligt univers næsten uden farver.
AF CAMILLA TANGE PEYLECKE // FOTO PETER KRAGBALLE

HVEM
Maria Høgh Heilmann, partner og
designer i Aiayu, David Heilmann,
digital strategi hos Deloitte samt
børnene Columbus, Havana og
Hampus.
HVAD
Villa fra 1905 beliggende nord for
København. Ca 200 kvadratmeter.

En sofa fra Tine K home fyldt
med Aiayu puder og et Robert
Heritage & Roger Webb sofabord.
En simpel glasvase med tørrede
syrenhortensia.
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Køkkenet er holdt helt enkelt og
lyst og med masser af organiske
materialer som træ til at skabe
varme. Det rå plankebord står i flot
kontrast til Egoin Eiermanns stole.

Langbordet er lavet af Andrea
Brugi, stolene er Egon Eiermanns
kontorstole relanceret af Pleace
wait to be seated. Skåle hjembragt
fra rejser.

Detaljer og materialer, skål
hjembragt fra rejse. Stof serviet
fra Himla og en vintage lighter.

A

iayu betyder sjæl i Bolivia, og det var netop den
gode karma, der fik Maria Høgh Heilmann til at
falde for den store villa nord for København, selv
om huset stod stort set uberørt siden 1950’erne.
– Vi overtog det fra et ældre ægtepar, som havde holdt huset både inde og ude helt, som de havde istandsat det i
50’erne. Vi følte, at vi med god samvittighed kunne rydde ud, give
det en fortjent kærlig hånd og samtidig få det til at passe præcis til
vores familie, fortæller Maria, der har indrettet huset med et sirligt mix af tekstiler, afstemte farver og møbler i gode kvalitet. En
æstetik, der giver en helt særlig ro i den store villa.
– Vi boede rundt om hjørnet, da det kom til salg. Huset var til salg
et stykke tid, og jeg tror måske, de fleste blev skræmt, når de kom
indenfor. Jeg kiggede langt efter dem, der gik til åbent hus her, for
jeg havde altid syntes, det var et skønt hus. Gedigent og ærligt, ikke
noget prangende, bare fyldt med god karma. Det var et mindre mirakel, at vi endte med at få det. Vi syntes, det var fantastisk – og en
drøm at få lov til at sætte det i stand fra kælder til kvist.
Huset fik den store overhaling. Det har stadig sin oprindelige
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charme, men alle rum inde og ude er blevet åbnet op, så hele huset er blevet lysere og mere imødekommende.
Især køkkenalrummet er blevet et favoritrum.
– Køkkenrummet er det vi bruger mest, da det også er her, der
er udgang til terrasse og have, siger Maria, der især er glad for løsningen med skydedørene, der er lavet af huset oprindelige døre,
men hængt op som skydedøre. Dels er det praktisk, og dels er de
gamle døre med til at bevare husets gamle charme.
Æstetikken spiller tydeligvis en rolle, men for Maria er det ikke
nok, at et hjem er pænt.
– Det er vigtigt, at vores hjem kan tåle brug af både børn og
voksne, så alle slapper af her og det samtidig kan se pænt ud. Det
er vel nok en konstant udfordring, jeg bakser med, fortæller Maria og forsætter.
– Min super smukke lampe fra Cathrine Raben fik vores kat
skubbet på gulvet forleden. Det er problematisk, at man ikke både
kan have en nysgerrig kat og en dyrebar lampe samtidig. Lampen
holder ikke til et skub mere, så det skal jeg have fundet en løsning
på, slutter Maria. ■
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Lyset strømmer ind af de smukke
gamle vinduer og giver liv til den enkle
indretning. Farverne er her – ligesom i
resten af huset – afdæmpet og nøje afstemt. Lænestolen fra Hans J. Wegner,
sofaen fra Tine K home fyldt med
puder fra Aiayu og Society. sofabordet
er fra Robert Heritage & Roger Webb.

Stilleben af Marias lækre
sager. Rakukeramik, garn
prøver fra Bolivia, et tørklæde
og lille pung fra Aiayu.

”Jeg har altid syntes,
det var et skønt hus.
Gedigent og ærligt, ikke
noget prangende, bare
fyldt med god karma.”
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Enkelhed i sin fineste
form. Stuen emmer af
Marias æstetik og sans
for materialer. Lænestolen fra Hans J. Wegner,
en sofa fra Tine K home,
fyldt med puder fra
Aiayu og Society. Robert
Heritage & Roger Webbsofabord.
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Vintagespejl sætter
prikken over i’et på
det grå badeværelse.
Clutch og tørklæde
fra Aiayu.

I den nyistandsatte
kælder har Maria
omdannet de
oprindelige døre til
skydedøre, for at
udnytte pladsen
optimalt.
I soveværelset er der
skabt ro med stoflige
mønstre og glatte
overflader fra Aiayus
puder, tæpper og
sengetøj. Fransk Jielde
standerlampe.
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Lyset i den grønne
trappegang er så roligt
og fint, som det lige
fanger Cathrine Raben
Davidsens billede på
væggen. Kig til soveværelset fyldt med
Aiayu puder, tæpper
og sengetøj.
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