
… var familien låst fast  
i placeringen af sofaen, som 
stod alene og forladt skubbet 
op af endevæggen i den store 
stue – der kun havde én enkelt 
lampe! Efter at have rejst en 
del, var indretningen ikke faldet 
ordentligt på plads, og rummet 
manglede i den grad møbler  
og en samlende idé – hvor 
familiens lyst til nyt design 
kunne kombineres med de 
rejsefund og nips, de har  
haft med hjem. 

Der er en verden til forskel  
fra den gamle stue til det 
hyggelige og personlige rum, 
læserfamilien har fået nu.  
En ny gråtone på væggen 
giver en rolig bund for den  
nye sofa og chaiselong, som 
har fået en mere central 
placering. På den måde er  
der blevet plads til at sprælle  
i farverne med accessories, 
kunst og personligt rejsenips.

før …

Hvorfor skrev du til bo bedre?
– Da vi købte huset faldt vi pladask for stuen – den er meget 
arkitektonisk og speciel. Men vi kunne hurtigt se, at den også 
var vanskelig at indrette. Vi ville gerne have en stue, der var 
hyggelig og praktisk, og som både kunne bruges til afslapning, 
gæster og arbejde. Og da stuen kan ses fra køkken-alrummet, 
skulle den også gerne se indbydende ud. 

Hvad Havde du aldrig selv fundet på?
– Placeringen af sofaen! Vi havde aldrig selv fundet på at 
sætte den foran vinduet, men vi kan se nu, at det giver en helt 
anden rumfornemmelse og flere muligheder i stuen. Det har 
virkelig været en øjenåbner. Den grå farve til væggen havde vi 
nok heller ikke fundet på – vi troede, at den ville blive for kold.

Hvad er du mest tilfreds med?
– Helhedsindtrykket giver ro og virker meget harmonisk.  
Vi arbejder rigtig meget og har brug for at kunne slappe af, 
når vi er hjemme. Nu er stuen blevet en god afspejling af os 
med plads til de ting, vi holder mest af. 

Hvad Har du lært?
– I hvert fald hvad det betyder, når man samler sit nips på få 
steder. Og vi havde aldrig troet, at den grå tone på væggen 
ville få så stor betydning – den har givet rummet karakter.

Om mit nye rum
Månedens læser Florence Dal Degan

“Vi arbejder rigtig meget og har brug for 
at kunne slappe af, når vi er hjemme.  
Nu er stuen blevet en god afspejling af os 
med plads til de ting, vi holder mest af.”

Nu er kufferten pakket ud
Denne rejseglade læserfamilie fra Virum kunne ikke lande ordentligt i den store 

stue, hvor deres få møbler stod op ad væggene og råbte til hinanden – og de 

mange fine fund fra eksotiske rejsemål ikke kom til deres ret. Se, hvordan vores 

indretningsekspert fik samlet ideerne og forvandlet stuen til et helt nyt rum. 

Vil du også have hjælp til  
et nyt rum? Se, hvordan  
du kan få besøg af en af  
BO BEDREs eksperter på 
bobedre.dk/mitnyerum.
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Der skal være blikfang, når man træder ind i stuen  
– i dette tilfælde fra trappen. Med sofaens nye placering 
træder stuens nye stil og møbler tydeligere frem.
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Tag eT skridT mod
samme sTil

Shopping:

Efter en årrække i udlandet var denne måneds 
læserfamilie fra Virum endelig landet i drømmehuset. 
Med sig havde de en masse minder og rejsegods – 
men knap så mange møbler og ideer til indretningen  
af deres store stue. BO BEDREs indretningsekspert 
fokuserede på at skabe en god sammenhæng mellem 
familiens meget personlige nips og så de nye møbler, 
rummet trængte til. Fx er sofaen blevet skiftet ud og 

flyttet til en mere fremtrædende plads, ligesom der  
er kommet en hyggekrog til med en ny gyngestol.  
Nyt design, der skaber en spændende kontrast til det 
rustikke og etniske nips, som nu er blevet samlet og 
fremhævet. Sammen med en mere sammenhængende 
strategi for farverne giver de rummet masser af 
personlighed, samtidig med at stuen nu fungerer for 
hele familien til ro og fordybelse og hyggeligt samvær.

et PersOnligt miks 

1. Har du lyst til flere farver i stuen, så vælg fx to 
nuancer, som du holder dig indenfor i accessories 
som puder, stager og nips – og på den måde binder 
rummet sammen. Fx er et stort og markant vægur en 
god idé. Ora hedder det nye ur i keramik med visere  
i plexiglas, fås i 6 farver, diam. 30 cm, 799 kr., Kähler.

2. Vælger du flere små sofaborde i stedet for ét 
stort, giver det lethed og modvægt til de store sofa- 
og siddemøbler. De små runde indskudsborde her 
hedder Iris og har ben i hvidolieret egetræ og 
bordplade i hhv. hvid laminat og hviolieret eg, diam.  
90 cm, 1999 kr., diam. 60 cm, 1199 kr., IDEmøbler.

3. Naturlige materialer som træ, flet og bambus  
er med til at give varme og kontrast til de mange nye 
møbler. Familien har selv haft meget af sit nips med 
hjem fra udlandet, men de fine opbevaringsæsker  
i bambus fås fra 49,95 kr. hos Broste.

4. Ét lækkert designermøbel kan løfte en hel stue, 
hvis det får en fremtrædende plads. Et flot, og 
billigere, alternativ til den, der nu har plads i stuen her 
kunne være Eames’ Rar-gyngestol, der fås i seks 
forskellige farver, 3760 kr., Paustian.

“Mine kodeord var afslapning, rejseminder 
og gæstfrihed. Familien har rejst en del og 
har i den forbindelse forskelligt nips, som var 
blevet spredt omkring – uden at man så det 
og satte pris på det. Ved at samle det i min-
dre grupper, træder det nu frem og får vægt 
i indretningen. Og så ønskede familien sig nye 
møbler, så vi fandt nogle gode klassiske ting, 
der både er moderne – men som samtidig 
passer til deres helt egen stil.

Marina Lykkesteen  
er indretningsarkitekt og en 
af de faste eksperter, vi 
sender ud til læserne. Hun 
indretter hjem og miljøer for 
private og virksomheder.  
Se mere på indret.nu.
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Vægmaling, Farrow & Balls, 
Lamproom Grey, 5 l, 750 kr., Tapet-Café.
Sofa, Baseline fra Eilersen, 32.000 kr., 
Olsson Møbler. Tv-reol, hvid mdf,  
180 x 45 cm, 6300 kr., BoConcept.
Gulvlampe, BL3, 4500 kr., Bestlight.
Gyngelænestol, Stingray, designet  
af Thomas Pedersen for Fredericia 
Furniture, hvid plast, 10.000 kr., 
Paustian. Stor loftspendel, Random 
Light Pendel fra Moooi, diam. 85 cm,  
5500 kr., 3 Falke Møbler. Flerfarvede 
puder, 40 x 50 cm, 399 kr. pr. stk., 
kraftig strikpude, 60 x 60 cm, 799 kr., 
plaid, Harlequin lime, 245 x 235 cm, 
799 kr., alle fra Normann Copenhagen.  
Puder med polsterknap i grå, lime, 
isblå, 30 x 30 cm og 40 x 40 cm, fra  
549 kr., Hay, fundet hos 1000 Chairs. 
Lille taburet i råt egetræ, 650 kr., 
Hobsons Choise. Lammeskind fra 
Island, økologisk, 950 kr., Hobsons 
Choise. Gulvtæppe, lavet af originale 
håndknyttede vintagetæpper fra 
Anatolien, 152 x 207 cm, 12.750 kr., 
MASSIMO. Bakkesofaborde, Tray 
Table, fås i forskellige mål og højder og  
i farverne hvid, sort, grå og aubergine. 
Her 40 x 60 cm til 1099 kr. og 60 x  
60 cm til 1299 kr., Hay. Gulvkurve  
i mørk chokolade, lille 99 kr., stor,  
299 kr., Kurvemageren i Lyngby.  
Plaid, Missoni, 150 x 180 cm, 1499 kr., 
fundet hos 1000 Chairs. Vægmaleri  
af kunstner Lava Bluma. Bogreol  
i kirsebærtræ er familiens egen gamle, 
købt hos Anton Dam. Træstol i hjørnet 
er medbragt fra en rejse til Madagaskar. 
Hertil forskelligt nips og ting hjembragt 
fra udlandet.

priser og fakTa

Når du vælger farver til dine rum, er det en god ide at 
arbejde med en grundfarve, som skaber bunden og hyggen. 
I dette tilfælde er det den grå, rolige tone, som nu både går 
igen på endevæggen med tv og væggen bag sofaen. Den får 
stor betydning for oplevelsen af rummet, hvor den mod det 
hvide loft, træværk og vinduespartier fremhæver rummets 
specielle linjer. Den grå grundfarve fortsætter i den nye 

sofa og chaiselong, som så til gengæld godt kan bære 
tekstiler med mere spræl i. For når den rolige farvebalance  
i rummet er på plads, kan man hente stærkere farver ind i 
sine accessories, som lettere kan udskiftes efter behov og 
smag. Men hold dig inden for en enkelt eller to nuancer, som 
du varierer – her i stuen samler tekstiler i blågrønne farver 
de nye møbler med familiens gamle reoler og møbler i træ. 

Dine rejseminder og helt særligt udvalgt nips fra 
yndlingsbutikken eller loppemarkedet er faktisk 
kimen til den personlige og stemningsfulde 
indretning. Ting, som ofte rummer en lille historie  
– og det er sjovt for husets gæster både at se og 
høre, hvor tingene stammer fra, og hvad de betyder. 
Men lad være med at drysse dem sporadisk ud over 
hele rummet. Ved i stedet at samle dit nips i klaser og 
grupper på udvalgte steder kommer det meget bedre 
til udtryk, og hver enkelt ting træder tydeligere frem. 
Dernæst bliver udtrykket heller ikke rodet.  
Har du rigtig meget nips, kan det også være en god idé 
at samle det i fx et skab med glaslåger, eller at dedikere 
et lille bord eller et par fag eller hylder i den store 
vægreol til dem.

en verden af farver

saml Og fremhæv dit niPs

Har du et sted i din bolig, der er kedeligt, upraktisk eller dårligt udnyttet, kan du skrive til BO BEDREs Mit nye rum. Hver måned vælger vi en læser,  
der får hjælp til at ændre sit problemrum. Udfyld kuponen ved adressenøg  len bagest i bladet, eller send en mail til mitnyerum@bobedre.dk. 

Vil du Være med?
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