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Kreativt hjemmearbejde
Med et hjemmekontor smelter arbejde og fritid sammen i boligen. Og det handler
om at tage den kreative hat på, når du skal indrette hjemmekontoret.
NANA ELVING HANSEN FOTO: SIF MEINCKE, FRA BOGEN "HJEMMEKONTORER" | living@jp.dk

Havekontoret har gulv til loft-vinduer, som kan skydes helt til siden. På den måde går Sif Meinckes kontor ud i et med haven - næsten som at sidde direkte under æbletræet. Samtidig er det adskilt fra hjemmet og giver en fornemmelse af, at man "går på arbejde", selv om man er hjemme.

F

uglene kvidrer, bierne summer og duften af blomster og græs ligger i luften.
Det er de færreste, der har direkte
udsigt og udgang til haven og alle dens
herligheder fra deres kontor. Men det
har fotograf Sif Meincke. Faktisk ligger
hjemmekontoret i selve haven, i en tilbygning til hendes hjem.
»Jeg havde arbejdet i et kontorfællesskab i
mange år, og jeg syntes, det var på tide at rykke
hjem. Det er mere ﬂeksibelt og rart at være
hjemme, nu vores børn er blevet så store, at de
selv kan gå hjem fra skole. Og så er det tidsbesparende – selv om man kun skal fem kilometer, kan
det jo tage en hel halv time om morgenen i
København,« siger Sif Meincke, der arbejder som
freelancefotograf.
Hun ﬁk revet et gammelt skur ned i haven og
bygget et kontor med et stort glasparti, der kan
åbnes helt op.
»Det er bare så skønt – også fordi fotografjobbet til tider er meget hektisk. Her er der både ro
til ørerne og øjnene. Men det er ikke sådan, at jeg
sidder og stirrer ud af vinduet hele tiden. Det er
mere i sindet,« siger hun.
Hvordan gør andre?
Det er dog ikke altid nemt at ﬁnde den gode og
kreative løsning. Og det var netop det indledende
spørgsmål om, hvor Sif Meincke skulle placere
sit hjemmekontor, der gav startskuddet til den

nye bog, "Hjemmekontorer - kreativ indretning
af kontorpladser i hjemmet", som hun har skrevet
med sin søster, Trine Soﬁe Meincke-Utzon.
»Jeg begyndte jo at interessere mig for, hvordan andre havde gjort. Der er så mange, der
arbejder hjemme – så jeg blev nysgerrig på, hvordan andre har mingeleret det og indrettet sig.«
Styr på rodet
I bogen har søstrene derfor fundet frem til en
række forskellige, kreative og smarte bud på,
hvordan man kan indrette sit hjemmekontor.
Inklusive Sif Meinckes eget havekontor. Men det
drejer sig også om de små løsninger, som for
eksempel at holde styr på arbejdsrodet.
»De ﬂeste kender sikkert til de der bunker,
man får lavet rundt om i huset, omkring ens arbejdsstation. Jeg er ikke altid lige god til at få læsset det over på kontoret, men har heller ikke lyst
til at have alt mit arbejde liggende og rode. Så jeg
sidder i et andet rum. Og når man har et lille hus,
er det godt at tænke ud over de ﬁre ydremurer,
om man for eksempel har mulighed for at
benytte garagen, hønsehuset, en pavillon og
bygge et lille kontor,« siger hun og fortsætter:
»Men har man nu ikke mulighed for det, er en
rigtig god ting at anskaffe sig et skab. Sådan
nogle helt almindelige skoskabe fra IKEA er for
eksempel rigtig gode. De hænger på væggen og
er graﬁske i deres udtryk, og så kan man nemt
lige hægte dem af og tage dem med over på skri-
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vebordet. Det er smart, også hvis man sidder i et
særskilt rum.«
Tænk ud af boksen
Skoskabene som opbevaring til arbejdsrodet er et
eksempel på, hvordan man kan indrette sit arbejdsrum derhjemme på kreativ vis. Og det handler netop om at tænke ud af boksen.
»Man kan tænke ud af boksen på ﬂere måder.
En er at ﬁnde anderledes måder, man kan gemme
rodet væk på, såsom at bruge skoskabe til opbevaring. Men man kan også være kreativ i indretning. Mange har det meget hvidt og enkelt på deres kontorer, men jeg kan for eksempel godt lide
at sætte en bane tapet op. Det laver lidt larm og
er sjovt. Og det kan jo også være med til at inspirere én til at tænke lidt anderledes og bringe kreativiteten ind i arbejdsopgaverne.«
Selv har hun »alt muligt mærkeligt,« som hun
beskriver det, på sit kontor. Det tæller dyremasker, der hænger på væggen, et græstæppe, hun
har klippet rundt og en ledning, der er udsmykket med farverige ﬂamingokugler.
»Hvis det så ikke fungerer, så ﬁnder jeg ud af
det senere. Men det er sjovt at have det – og
inspirerende at gøre noget andet, end man plejer,« siger hun.
Skulle der så komme en dag, hvor Sif Meincke
ikke vil sidde hjemme og arbejde mere, så er hele
tilbygning ikke spildt. Det er nemlig tanken, at
børnene skal overtage det, når de bliver større.
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3 TIPS TIL HJEMMEKONTORET
»Giv dig selv lidt luksus, så du ikke føler det som mangel på bedre, at du
sidder hjemme: Hvis du for eksempel sætter pris på en god kop kaffe, så
anskaf dig en maskine og bønner, så du nemt kan lave det til dig selv – og
de kunder og kollegaer, der skulle komme forbi. Det er vigtigt, at du giver
dig selv følelsen af, at du sidder hjemme, fordi det er det bedste – også
selv om det er for at spare penge. Men du skal ikke skal sidde i nattøj hele
dagen. Stå op, klæd dig på, som skulle du ud af huset. Lad det være en
nydelse at gå på arbejde hjemme,« siger Sif Meincke.

»Inden du bare kaster dig over spisebordet og bruger det som arbejdsbord,
så tænk over, om der ikke er mulighed for et bedre sted at arbejde. Det
skal være et rum, hvor du har det godt, og hvor du ikke føler dig klemt inde. For eksempel vil en lille mørk gang med en masse døre ikke være så
godt. Er der eventuelt et skab, du kan ombygge til kontor, kan det fungere
rigtig godt (se eksempel i bogen, sommerhuskontoret). Du skal også have
skabe, skuffer eller kasser i nærheden, hvor du nemt kan lægge dit arbejde, når arbejdsdagen er omme. Gerne i de samme bunker, så du ikke næste morgen skal bruge tid på at danne bunkerne på ny. Det skal være
nemt. Men brug noget tid på at ﬁnde det sted i hjemmet, det skal være,
og tænk over, hvordan du hurtigt kan gemme bunkerne væk. Det er vigtigt, at skabene eller hylderne er enkle, så du ikke lægger mærke til dem,
når du har fri.«

»Hold dig helt ude af soveværelset! Det giver så dårlig energi til din nattesøvn. Uanset hvor lille en bolig, man måtte have, er det muligt at ﬁnde et
andet sted – bare brug kreativiteten.«

Et karlekammerskab er blevet forvandlet til en lille
kontorplads i et sommerhus. Har man et job, hvor
man kan arbejde hjemmefra, kan det måske gøre det
lidt nemmere at komme af
sted i sommerhus uden at
skulle tage helt fri. Med karlekammerskabet skal man
blot åbne lågen for at gå på
arbejde – og lukke den igen,
når man har fri.

Er du udfordret på plads, er et hvidt minikontor som
Flatmate her en diskret og praktisk løsning. Slået
sammen fylder det kun 0,09 kvm på gulvet, og der
er opbevaringsplads i siden, indbygget lys og stikdåse. Samtidig er det nemt at adskille arbejde og fritid.
Når klappen er slået ned er det arbejdstid – når den
er slået op, er det fyraften.

