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Rektorns egen ingång slogs ut till en  
hall med härlig rymd, gymnastiksalen  

blev kök och frökens podium bevarades 
precis som det var när familjen Mydske  

förvandlade Reslövs skola till ett modernt 
hem med skandinaviskt lugn. 

styling cecilia lindqvist foto karin foberg 
text josephine öhrn

Med stil på schemat
En vacker majdag för tio år sedan packade Lasse, Cristel och 

alla barnen ner livet i kartonger, flyttade från Danmark till 
sydsvenska Marieholm och förvandlade en gammal övergiven 

skola till sitt nya hem. Tanken på en Sverigeflytt hade funnits i  
bakhuvudet på familjen Mydske sedan en tid tillbaka och när goda  
vänner ringde och tipsade om att Reslövs skola låg ute till försäljning 
åkte Cristel dit på stört. Som förväntat föll hon pladask och åkte 
leende därifrån med beslutsamt sinne och bilen full av planskisser. 
Trots att Lasse ännu inte hade sett huset rådde det inga tvivel om 
att detta skulle bli familjens nya hem. Cristel och Lasse lever för 
att hitta inspiration i annorlunda koncept och tur är väl det: de 800 
nyinköpta kvadratmeterna var minst sagt något att sätta tänderna i. 

famIlJEN mydskE
Ålder: Cristel, 40 år, lasse, 42 år, Claudia 
9 år, filippa, 5 år och izabella, 2 år.
Yrke: Cristel är inredningskonsulent och 
lasse är entreprenör.
Bor: i en 800 kvm stor skola från 1929 i 
eslöv, Marieholm. familjen ska flytta tillbaka 
till Danmark så huset är ute till försäljning.

Ω Familjen Mydske har förvandlat Reslövs 
skola från 1929 till ett fantastiskt hem med 
känsla för husets själ.
√ På köksbänken står ett vackert stilleben 
med figurer inköpta från olika resmål. 
Skyltarna på väggen är köpta på loppis.

◊ De ljusa träfigurerna kommer till sin rätt 
på Cristels egendesignade skrivbord.

Under den hemmagjorda 
inspirationstavlan står en 
soffa från Bolia.
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Sedan 1929 och många år framåt agerade den stora tegelbyggnaden 
skola för det lilla området, rektorn själv bodde på övervåningen 
och här fanns även traktens badstuga, dit barnen kom för sitt 
söndagsbad. När skolan stängdes ner stod byggnaden tom i många 
år för att sedan byggas om till ett hem för tre familjer, skolans fina 
originalmaterial täcktes med trä och många väggar sattes upp för 
att anpassa byggnaden efter de nya ägarna. Skolgården förvand-
lades till hästhagar, äppelträden blev hästmat och en grusbelagd 
tränings paddock anlades framför huset. När familjen Mydske kom 
in i bilden skulle tio år av omsorgsfull renovering och sökande efter 
husets sanna själ ta vid. 

   När man kliver in i den välkomnande hallen, med den härliga 
rymden är det svårt att tro att det någonsin har sett ut på annat 
vis. Men faktum är att när familjen Mydske flyttade in var entrén 

uppdelad på fyra olika smårum, ett ursprung från skolans tid då 
flickorna hade en ingång, pojkarna en annan, lärarinnan en tredje 
och så rektorn en fjärde. Väggarna slogs ut och taket höjdes för att 
få den rymd vi ser i dag. Vid tillträdet var det ursprungliga köket i 
hemskt dåligt skick och märkligt placerat i en andra hall. Familjen 
valde så att riva det gamla köket helt och byggde i stället ett alldeles 
nytt i det som en gång i tiden var skolans stolta gymnastiksal. 

– Det stora köket är mitt absoluta favoritrum, det är husets hjärta 
och vi lever praktiskt taget hela vårt liv kring den där köksön,  
berättar Cristel med ett leende. Vardagsrummet valde de att placera 
på den plats där lärarinnan en gång satt vid sin kateder på vacker 
stavparkett i original, som de naturligtvis har bevarat. I övrigt var 
golven i dåligt skick och de har därför lagt nya golv i noga utvalt 
massivt trä nästan överallt. 

De rymliga sofforna kommer från 
Bolia. Mattorna är från Day Home 
och Ikea. Ljuslyktor från Nordal, 
Tine K, Frontrow Living och 
Voluspas. Soffbordet har Cristel 
gjort själv med hjälp av staplade 
tidningar och en glasskiva. 
Väggskåpet till höger om dörren 
är köpt på loppis, restaurerat och 
ommålat. Korgarna kommer från 
Tine K Home.
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hEm Med stil på schemat

När det blev dags att se över trädgården hyrdes en stor bulldozer. 
Med hjälp av ett enormt lass jord hamnade gården åter på ett enda 
plan, grusgångar byggdes och stora, dekorativa stenkrukor för  
plantering placerades ut. 

– Trädgården är verkligen underbar, blir vi sugna på ett dopp har 
vi vår egen lilla stig ner till Saxån och jag vet inte hur många fot-
bollsturneringar ungarna har spelat på gården, skrattar Cristel. Hon 
berättar även hur viktigt det har varit för dem att låta renoveringen 
ta tid och hon talar varmt om innebörden av att de själva har  
kunnat vara med i processen. 

– Vi är ett bra team, Lasse och jag. Vi är väldigt eniga när vi gör 
våra projekt, det finns en fin sorts tvåsamhet i det. Lasse jobbar 
med det arkitektoniska, han vet vad man kan göra och inte, medan 
inredningen och uttrycket i rummen är min lilla specialitet, säger 
Cristel. Inredning med minimalistisk grund och raka ramar är 

◊ Kök från Ikea. Ugn och gasspis från Smeg. Lampa från Kartell.

√ Cristel berättar 
att den gröna 
väggen är det 
mest ”crazy” de 
har i hemmet. 
Konstgräsmattan 
har dessutom en 
god funktion då 
den isolerar ljudet 
från högljudda 
middagar med 
springande barn. 

Matsalsbordet är Cristels egen 
design och tillverkat i rostfritt stål. 
Stolar och taklampa från Ikea.
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hEm Med stil på schemat

Cristels  
inredningstips
1 ska du möblera om kan en god idé vara 
att tömma rummet helt på möbler och 
prylar för att sedan bara plocka tillbaka 
det som känns rätt och placera ut det på 
nytt. Vem vet, kanske kan det som blir över 
få nytt liv i ett annat rum? 
2 ordning och reda är ett måste och 
förvaring är allt. Kartonger, små boxar, skåp 
och korgar är både snyggt och praktiskt.
3 Det finns inte alltid ett likhetstecken 
mellan funktion och estetik. Jag älskar till 
exempel vår soffa och den passar perfekt 
i rummet. Men faktum är att man inte 
sitter speciellt bra i den. ibland får man 
kompromissa.
4 Våga blanda! nytt med begagnat, billigt 
med dyrt. Jag älskar när stilen får växa 
fram ur en process, det är som att vara  
vpå ett litet ”mission” varje gång. Alla kan 
köpa design, men att hitta sin egen stil  
i en personlig mix är fantastiskt roligt. 

På sängen ligger ett överkast från 
Himla. Sängbordet är en pall från 
Ilva. Kuddarna är från Tine K Home 
och Day Home.

¸ På väggen 
hänger en 
anslagstavla med 
utklippta bilder 
som inspirerar. 
√ Buddismen är 
en stor inspira-
tionskälla när det 
gäller livsfilosofi 
såväl som 
inredning. 
Buddastatyn har 
Cristel tagit med 
sig hem från en 
resa. Blandade 
kuddar från danska 
favoritmärkena  
och korgar från 
Tine K Home. 

◊ Den härliga dagbädden som 
familjen har byggt själv är barnens 
favorit. Fylld med mjuka kuddar 
från Day Home, Tine K Home samt 
några egendesignade. Cristel är en 
riktig ”kudd fetischist”, köper hon 
något nytt är det ofta en kudde i en 
ny färg.
¸ Skrivbordsstolen har Cristel ärvt 
från sin morfar.
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hEm Med stil på schemat

Cristels melodi, och att vara kreativ är ren terapi för henne. Inget  
i hemmet har en fast plats, att flytta runt grejer och testa nya grepp 
får henne att koppla av. 

– Vi försöker även att inte vara så fasta vid våra grejer, tider för-
ändras, vi med dem och saker byts ut, berättar hon lugnt. Rena ytor, 
saker som fungerar och en lättillgänglighet i möblemanget är ett 
måste hos familjen Mydske. En harmonisk miljö där alla kan vara 
med, men samtidigt gå till sitt är allra viktigast. Härliga middags-
bjudningar som vild cykelkull – i de gamla skolsalarna finns det gott 
om plats för familjens alla behov.  

¸ Familjen har 
bevarat fina detaljer 
från skolans tid. 
√ Sminkbordet är av 
egen design, på 
sminkbordet står 
kartonger från Louis 
Vuitton. Stolen och 
rislampan kommer 
från Ikea. 

√ Ännu ett fint stilleben i naturliga toner pryder Cristels skrivbord. 
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famIlJEN mydskEs 
sTIlsäkra mINImalIsmInspireras av

Skandinavisk design i lugn färgskala 
varvas med kreativa lösningar och 
föremål som skapar karaktär.
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3-sitssoffa Cut, från 12 000 kr, Bolia.

bambukorgar, 
42x38 cm,  
289 kr,  
33x30 cm,  
249 kr, Village.

pall Bamboo, 
249 kr, Ilva.

lykta Lankola, H: 52 cm, 
1 950 kr, Tine K Home.

kudde i sammet, 60x60 cm, 
549 kr, kudde med text, 
40x60 cm, 499 kr, Day Home.

kruka med antik 
finish, H: 17 cm,  
270 kr, H: 20 cm,  
355 kr, House Doctor.

glaskupa, 
680 kr/750 kr, 
House Doctor.

golvlampa Kingston i krom 
1 179 kr, lampskärm Basic 
straight 42, 425 kr, Watt & Veke.


