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Tre unikke og pladsbesparende 
løsninger til hjemmearbejdspladsen

Lyst og luftigt 
designerhjem  
på 55 kvadratmeter

IkkE pLads 
tIL kONtOr?

Hvorfor hedder  
sofaen Poeten ?
Få historierne bag  
designets navn



Gode tips til  
hjemmekontoret:

 ¦ Det er en god idé at have bakker eller 
skuffer til diverse papirsager, hvor ’papir-
rodet’ kan gemmes af vejen, når arbejds- 
dagen er omme. Rod har det med at 
stresse, hvorimod orden giver overskud  
og ekstra energi!

 ¦ Overvej hvilket rum, du vil bruge som 
din hjemmearbejdsplads, og hvilke rum,  
du vil kunne slappe helt af i. Det er for 
eksempel ofte en dårlig idé at have hjem-
mearbejdsplads i soveværelset, fordi det  
er her, du skal sove og slappe af og helst 
ikke skal vågne op til bunker af arbejde  
og gule post it-sedler.
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Kan et hjemmekontor både 
være æstetisk og praktisk?
Boguddrag. Vores arbejdsliv bliver mere og mere fleksibelt, og derfor vil flere og flere gerne  
have en arbejdsplads i hjemmet, men det er jo langt fra alle, der har et ekstra rum til formålet,  
så hjemmekontoret skal oftest sniges ind i stuen eller køkkenet, hvor det ikke ligefrem pynter.  
En helt ny bog kommer med kreative løsninger på det nye indretningsproblem i vores hjem.

arkitekt Signe Baadsgaard og hendes 
kæreste bor i en lejlighed på Frede-
riksberg sammen med deres barn. 
Signe Baadsgaard er møbelarkitekt 

og møbeldesigner og tegnede for nogle år 
siden det multifunktionelle og helt geniale 
bord, Flip, der i dag sælges gennem Bolia.

Bordet er designet og konstrueret, så det 
fungerer som et kombineret spisebord og 
arbejdsbord. Når bordet ikke er foldet ud, 
ligner og fungerer det som et smukt spi-
sebord, men så snart arbejdet kalder, kan 
bordet på et splitsekund åbnes op som en 
anden syæske, og så er det pludselig et stort 
og rummeligt arbejdsbord.

Bordet har en masse klapper, der kan løf-

tes, og som indeholder rum til opbevaring, 
og når arbejdsdagen er omme, folder man 
bare klapperne ned og gemmer arbejdssa-
gerne nede i bordets skjulte kasser. Så ligner 
bordet igen et spisebord – og aftensmaden 
kan serveres uden frygt for at spilde på ar-
bejdstegningerne. Fantastisk!

Den oprindelige og originale udgave af 
bordet står i dag i familiens lejlighed, hvor 
Signe Baadsgaard har hjemmekontor. De 
mange kasser, der er integreret inde i bor-
det, gør, at hun ikke behøver at samle sine 
ting i bunker, når arbejdsdagen er omme – 
hun lader bare tingene ligge, klapper bordet 
sammen og starter næste dag, præcis hvor 
hun slap. Smart! B

Tænk i kreative løsninger, hvis du 
mangler plads, men samtidig har 
brug for en kontorplads. Dette hvide 
mini-kontor fylder absolut ingen-

ting, når det er slået sammen, og så er det 
diskret og pænt. Når behovet opstår, slår 
du lige pladen ned og vupti, så har du både 
skrivebord og opbevaringsplads på et split-
sekund. Der er endda integreret lys i mini-
kontoret, så du ikke skal tænke over lamper, 
der kan passe ind – der er tænkt på det hele.

I denne familie står mini-kontoret i stuen 

lige bag spisebordet og ligner allermest bare 
en reol til at have hyggelige ting stående på. 
Når der så skal arbejdes, slås bordpladen 
ned, og spisebordsstolen vendes rundt til 
skrivebordet. Smart! Så behøver man ikke 
have en ekstra stol stående.

Den nederste del af ’reolen’ har endda 
mere opbevaringsplads bag de små låger i 
siderne.

Slået sammen fylder dette Flatmate-
skrivebord kun 0,09 kvadratmeter gulv-
plads, hvilket gør det oplagt til for eksem-

pel smalle rum og gangarealer.
De smukke ugler fra Pylle Søndergård 

er hule, og hovederne er låg. Inde i den ene 
gemmer familien farveblyanter, så de i et 
snuptag kan være kreative, uden at farverne 
skal ligge og rode på bordet, men er gemt 
væk i noget smukt. Den anden ugle bruger 
familien til at gemme små sedler med ideer 
i, og når så et projekt går lidt i stå, stikker 
de hånden ned i uglen og finder en 
idé, og så kan det være, at ideen kan  
bruges på en helt ny måde. B

Ω fakta om bogen

 ¦ Det er søstrene Sif Meincke og Trine Sofie 
Meincke-Utzon, der har skabt bogen Hjemme-
kontorer – Kreativ indretning af arbejdspladser 
i hjemmet. Sif Meincke er fotograf, mens Trine 
Sofie Meincke-Utzon er skribent.

dE SIgEr SElv Om bOgEN:
 ¦ »Hjemmearbejdspladser! Flere og flere arbej-

der hjemmefra en eller flere dage om ugen, og 
de fleste familier har derfor behov for at have 
et sted i hjemmet, hvor de kan arbejde (og lave 
andre kreative ting efter arbejde). I mange fami-
lier bliver det ved spisebordet, det foregår. Det 
bliver hurtigt et projekt at skulle finde ting frem 
fra gemmerne, og når aftensmaden skal på 
bordet, er man nødsaget til at pakke det hele 
væk, selv om man måske ikke var klar til det. 
Det er her denne bog får sin berettigelse. For 
det ER muligt at indrette sig med en hjemme-
arbejdsplads i sit hjem, selv om du måske ikke 
lige har et ekstra rum til formålet. Det handler 
om at være kreativ i sine tanker og i sin måde 
at anskue hjemmet på, og om at have gode 
steder til opbevaring.«

 ¦ Bogen udkom den 4. april, koster 169 kr.,  
og er fra Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

 ¦ Se eventuelt mere på sifmeincke.dk.

Ø

Af Trine Sofie Meincke-Utzon  
og Stine F. Mathiasen //boligen@berlingske.dk
Foto: Sif Meincke

Den nederste  
del af ’reolen’ har
mere opbevarings-
plads bag de små 
låger i siderne. Den 
gule, smukke gulv-
vase er fra Kähler 
Design.

   Dette Flatmate-skrivebord er smukt 
og enkelt, når det er slået sammen. Når 
klappen slås ned, indeholder det både 
skriveplads, opbevaringsplads,lys og 
indbygget stikdåse. Genialt til små rum.

Arkitektens multi-
funktionelle bord

Genialt minikontor

    Signe Baads-
gaard behøver ikke 
at pakke arbejdet væk, 
selv om arbejdsda-
gen er omme – hun 
klapper såmænd bare 
bordet sammen, og 
så åbner hun op igen 
næste morgen og 
starter, hvor hun slap. 
Genialt!

Når Signe Baadsgaard 
ikke arbejder, står bor-

det sammenklappet
og ligner et smukt 

designet spisebord, 
og så er det ikke til at 

se, at det på et split-
sekund pludselig kan 
blive et stort og rum-
meligt arbejdsbord.

   Signe Baadsgaard 
har malet bunden i de 

løse skuffer (nede i 
bordet) med højglans-

maling i forskellige 
lækre farver. 

    Skufferne i bordet 
kan tages ud og flyttes 

rundt, og det er det, der 
gør bordet så funk-

tionelt og brugbart.

Inde i skrivebordet er 
indbygget en stikdåse 
så du ikke skal have
en masse ledninger 
hængende ud af skrive-
bordet. De personlige 
ugle-krukker til opbe-
varing kan findes hos  
pyllesondergard.dk.
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UgenS  TIp!
Der er mange måder at komme sin vinter-
depression til livs. Mit bedste tip er at købe 
masser af forårsblomstrende løg og knolde 
og sætte dem rundt omkring i potter. Det 
giver håb om lunere tider.

Den kraftige tilbage-
skæring af snedriver-
buskene giver plads til 
at sætte hegnet op, og 
samtidig er de nemme-
re at grave op og flytte 
rundt med, når der kun 
er de korte og kraftige 
grenender tilbage.

lax@aarstiderne.dk

vores baghave har hidtil været af-
grænset mod skel af en lang række 
forskellige blomstrende buske og 
mindre træer. Det er meget yndigt 

at kigge på og giver masser af variation i 
blomstrings- og høstfarver. Både set fra hu-
set og fra haven. 

Men buske i varierende højder, fra små 
to meter til fire meter, er ikke nogen særlig 
klart defineret afgrænsning af et haverum. 
Både fordi vækstformen gør det grønne skel 
åbent både for oven og for neden, men også 
fordi beplantningen, der primært består af 
løvfældende arter, er ekstremt åbent i vin-
terhalvåret, og derfor ikke giver nogen form 
for afskærmning. 

Derfor har vi længe ønsket en mere klar 
afgrænsning af vores have, der både fun-
gerer sommer og vinter. Da vi naturligvis 
ønsker at bevare størstedelen af de blom-
strende buske, med al det liv og variation de 
tilfører vores have, så vil et hegn ubetinget 
være det rette valg. Både fordi det ikke kræ-
ver så meget plads, som en hæk ville kræve, 
men også fordi hegnet danner en fin skærm 
om vinteren.

i den FoRBindelSe har vi brugt påsken 
på at gøre klar til, at hegnet skal sættes op. I 

det ene hjørne af haven, hvor vi har køk-
kenbede, har der stået en lang række sne-
driverbuske (Spiraea x cinerea) plantet af 
den tidligere ejer. Buskene bliver maksi-
malt to meter høje og har en meget over-
hængende vækst, hvilket har givet skygge 
til den ene ende af vores højbede. Vi har 
imidlertid ikke beskåret dem for at bevare 
den grønne skærm i skel. Men nu, hvor der 
kommer et hegn, kan vi langt om længe få 
dem fjernet, så der kommer masser af lys 
og luft rundt om vores højbede.

Som udgangspunkt har jeg skåret dem 
ned til cirka 50 cm over jorden. Hvis vi 
ville, kunne vi lade dem stå, og de ville så 
skyde med nye skud i løbet af sommeren. 
Men det er der flere grunde til, at vi ikke 
gør. 

For det første står de i vejen for vores 
køkkenhave. For det andet er det en god 
solplet om aftenen, og vi vil derfor hellere 
have en bænk stående. For det tredje sy-
nes jeg, at det er en lidt kedelig busk. Den 
er da meget yndig, når den står med en 
masse hvide blomster, men det er en kort 
fornøjelse. Resten af tiden sidder de visne 
blomsterstande tilbage på buskene og er 
brune og kedelige. Buskene skal derfor 
graves op og kasseres, kort og godt.

Havens nye rum – Første kapitel
Haveplan. En ting i haven, der optager mig meget som landskabsarkitekt, er rum. Ikke mindst i min 
egen private have. Påsken har i den forbindelse været opstarten på et længe ventet projekt hjemme  
ved os, nemlig et hegn i skel, der kan danne masser af rum i vores have.

næSTe eTApe eR opsætning af hegn og 
genopretning af den del af haven, hvor sne-
driverbuskene har stået. Der skal planeres 
med muld og eftersås med græs, så vi kan 
stille bænken op og rigtig nyde aftensolen, 
mens vi kigger på vores spirende og snart 
frodige køkkenhøjbede. Herudover skal vi 
– når hegnet er sat op – lave en generel vur-
dering af de øvrige blomstrende buske for at 
se, hvilke der skal beskæres i højden og i så 
fald hvor meget. Men alt det er meget nem-
mere at tage stilling til, når først hegnet er 
sat op. 

Jeg vil også gerne begrønne hegnet lidt 
på den del, hvor snedriverbuskene har stået. 
Her vil jeg plante en kamæleonbusk, som 
er en meget iøjenfaldende klatreplante 
med grønne, pink og hvide blade samt en 
orangeblomstrende kaprifolie. Den sam-
mensætning har jeg set før på et raftehegn, 
og det er utrolig flot med de lidt anderledes 
farver, der kan virke lidt Kenzo-inspireret. 

Jeg kan næsten ikke vente til, at andet ka-
pitel af ’haverum’ skal skrives i vores have…B

Familiens to voksne og to børn på 7 og 
10 år bor i en villa fra 1940 på en stille 
vej i København. Huset rummer både 
sjæl og stemning, men de cirka 100 

kvadratmeter fordelt på to plan overlader 
ikke plads til et separat kontor. Begge foræl-
dre arbejder meget hjemmefra, og da bør-
nene er begyndt at få lektier for i skolen, er 
behovet for en hjemmearbejdsplads (som 
hele familien kan bruge) blevet stort.

Familien fik derfor ideen til at udnytte 
et lille gennemgangsværelse mellem bør-
neværelset og forældresoveværelset til ar-
bejdsrum. De fik sat et Velux-vindue ind i 
skråvæggen, hvilket har forstørret rummet 
væsentligt rent visuelt på grund af det nye 
skønne lysindfald. Pludselig blev det til et 
rigtigt brugbart rum.

En lang plade (fra Silvan) kom en tur til 
autolakerer, hvor den fik en turkis højglans-
maling, så den kan stå imod det hele. Farven 
er præcis den samme turkis tone som også 

findes i tapetet på væggen. Højglansoverfla-
den ser fantastisk ud – og jo længere bordet 
får lov til at være, jo flottere vil det se ud med 
den skinnende overflade.

Bordbenene er fra HAY, og da de sælges 
enkeltvis, er det intet problem, at der skal 
bruges mindst tre par ben, når bordet er så 
langt. Den blå farve, der er gennemgående i 
både tapet og bord, giver kontorpladsen en 
skøn sammenhæng.

Over bordet har familien fået lavet en 
wallsticker af deres to drenge – der har tøj 
på i lækre farver, der matcher det blå hjørne. 
Fra sengen i soveværelset har man direkte 
udsyn til det store flotte billede – og hvor 
skønt må det ikke være at vågne op hver 
morgen til synet af sine glade drenge?

Rummet er nu en arbejdsstation for hele 
familien, hvor de voksne kan sidde, når de 
arbejder hjemme – og hvor børnene kan 
lave deres lektier.BDen blå gang

Der findes meget sjov og farverig opbevaring til dine små 
kontor-dimser. Og et poloarid-kamera er altid et hit!

Knagerækken matcher den fine blå 
farve – det skaber sammenhæng! 

En bordplade er malet turkis, og væggen bagved er beklædt med tapet 
i præcis samme farvenuance. Det skaber en visuel ro for øjet.


