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DA CHristinE oG JoHn strøMbErG tHEisEn købte huset og satte det indvendige i stand, vidste de 

ikke, hvad de skulle stille op med det ca. 35 m2 store rum, man går igennem for at komme til husets  

anden hoveddør. Placeringen af rummet gjorde, at det hurtigt blev til et rum, hvor man smed de ting 

ind, man ikke lige havde brug for. Det betød, at rodet voksede dem over hovedet, således at de til sidst  

næsten var flove over, at besøgende skulle igennem det. 

Efter en dialog mellem BO BEDREs indretningsarkitekt er rummet nu omdannet til en kombineret 

mødestue/udekøkken. Parret havde hele tiden tænkt entré, men rummets størrelse gjorde, at de på 

den anden side syntes, at det var spild af plads. Parret er begge selvstændige i byggebranchen, og de 

manglede et sted, hvor de kunne afholde møder, uden at det skulle ske i deres private gemakker.

- Vi er helt vilde med det syn, der møder én, når man nu træder ind ad døren – alt det lys og hygge 

gør, at man virkelig føler sig velkommen. Vi valgte at forbedre rummet så meget, at det kan bruges 

både forår og efterår, så vi har virkelig fået forlænget vores udeliv. Vi er helt holdt op med at se TV, nu 

sidder vi hellere her, forklarer parret og fortsætter:

- Vi havde aldrig selv fået indrettet rummet sådan, hverken med møblerne eller placeringen. Vi er så 

glade og taknemlige for den hjælp, vi var fået, og vi har indset, at det virkelig betaler sig at få profes-

sionelle øjne på. Det vil vi være opmærksomme på i vores næste husprojekt, siger parret.  

Boligen i Kastrup gemmer på et stort rum, der ligger, så man skal 

igennem det for at komme til husets anden hoveddør. Udefra ses 

rummet ikke, så det kommer som en overraskelse, at det findes.

Familien kunne godt se nytteværdien af rummet, men havde svært 

ved at finde andre formål med det end at bruge det til opbevaring.

Fra opmagasinering   
til mødestue

Før: Det var et vildnis af rod, der mødte  
den besøgende. Det første rum, man møder  
i et hjem, danner baggrund for opfattelsen af 
hjemmet og dets beboere. Det er derfor 
vigtigt at prioritere netop dette rum højt. 
Desuden kan man se rummet fra parrets 
køkken, hvilket ikke gjorde sagen bedre.

Christine og John Strømberg Thiesen arbejder begge fra hjemmet 
som selvstændige indenfor byggebranchen. Derfor har de ofte 
brug for at invitere forretningsforbindelser til møder i hjemmet, men 
vil samtidig gerne undgå, at det foregår i deres private rum. Ved at 
indrette rummet til en kombination af udestue og mødelokale har de 
fået et rum, der opfylder mere end et behov - en mødestue.

EFtEr: Med ønske om et rum, hvor der kunne holdes 
mere uformelle møder, samt fokusering på rummets 
placering valgte BO BEDREs indretningsekspert, at 
rummet også skulle indeholde et udekøkken. Dels for  
at give en anden mulighed for ophold i rummet, der var 
mere brugbar i dagligdagen, og dels for at bruge den 
dejlige plads optimalt. 
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MArinA  
LYKKEstEEn  er 
indretningsarkitekt 
og en af de faste 
eksperter, vi sender 
ud til vores læsere. 
Hun indretter hjem 
og miljøer for private 
og virksomheder. Se 
mere på indret.nu. 

BO BEDREs ekspert: “Kodeordene 
var, at de besøgende skulle blive 
overraskede, når de trådte ind  
i rummet, der nu er fuld af varme og 
lys. Jeg ville gerne vise, at man kan 
skabe en skøn indretning og  
få en bedre udnyttelse af rummet, 
hvis man ikke nøjes med standard-
møbler. Det koster lidt mere, men 
møbler bygget til rummet giver 
mere glæde i længden.”

1. Pejsen fra Cocoon Fires tilfører  
blødhed og hygge og har samtidig den 
praktiske funktion, at den giver varme. 

2. Den lange løber giver længde til  
rummet og markerer ganglinjen fra  
indgangen til resten af huset.

3. naturmaterialer og organiske former er 
blandet med designklassikere og finurligheder. 
Det giver et personligt og hyggeligt præg. 

rummet er kvadratisk, men ved  
at variere indretningen er det lykkedes  
at skabe to mindre rum i rummet, hvilket  
er en god måde at få flere elementer ind  
i et lokale, der kan virke stort i sig selv.
nederst: Vinduet fra det indvendige 
køkken til udestuen giver en skøn 
sommerhusstemning og binder de  
to rum sammen.

betonbord, Seasons Outdoor, 180 x 100 cm, 12.995 kr. Jensen Company.dk.  
Pejs, Cocoon Fires Aeris Black, 16.750 kr., CasaShop. stole, Fast Forest, 3040 kr., 
Trendbazaar.dk. Løber, Pappelina, 450 x 70 cm, 2375 kr., Moods.dk. Udekøkken, Luxi 
Steel, 240 cm, 16.995 kr., VVS1.dk. bænk, speciallavet, 17.000 kr., Louv Snedkeri. 
Hynder på bænk, speciallavet, 5500 kr., hyndeskrædderen.dk. Hvid lysestage,  
gave til parret, Modern Living. Hoptimist, 199 kr., Magasin. Plaid,  strik-denim,  
130 x 170 cm, lyseblå, 399 kr., Ilva. Plaid, melangegrå, 130 x 170 cm, 399 kr., Ilva. 
Pyntepude, blå, 60 x 60 cm, 429 kr., Ilva. Pyntepude, blå tern, 45 x 45 cm, 399 kr., 
Ilva. Gavlpude, 60 x 90 cm, 499 kr., Nordlys. Quiltet pude, stålgrå, 60 x  
90 cm,  200 kr., Ilva. Pude, Nude, grå/blå, 40 x 60 cm, 319 kr., Ilva. Pude, rund, 
karryfarvet velour, design af Christina Lundsteen, 550 kr., Casa Casino. Pude, 
Bungalow, 60 x 60 cm, 329 kr., Casa Casino. Pude, sort, hør, 60 x 90 cm, 499 kr.,  
Ilva. Fyrfadsstage, grå, galvaniseret metal, h 23 cm, 69 kr., Ilva, taburet, Tolex,  
mørk grå, 1250 kr., Casa Casino. Container, Viola, diam. 23  x h 18 cm, 699 kr.,  
Louise Roe. skærebræt, træ, 249 kr. pr. stk., Casa Casino. Lampe, Flowerpot,  
krom, 2199 kr., &tradition. sort kiste, gave til parret. rustik knage, sort metal,  
5 knager, 149 kr., Ilva. Viskestykke, gråt, 29,50 kr., Ilva. Viskestykke, stribet  
50 x 70 cm, 24,50 kr., Ilva. tekande,  sort, jern, h 12 cm, 449 kr., Ilva, Vase,  
Florido, grøn, terrakotta, h 30 cm, 139 kr., Ilva. Lampe, Pedrara, 1495 kr., Gubi. 
Lampe, Arkipelag, 2445 kr., Ruben Light.
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