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H

ar du et rum i dit hjem, du kalder dit? Hvis du er single, er hele
din bolig jo din, men parforhold og store familier har det med at
sætte det enkelte individs råderum under pres. Måske
fortrækker du ud til dit lille værksted i garagen eller har erobret
et hjørne til din symaskine? For nu at være lidt forudsigelig i
kønnenes hobbybeskæftigelser. Jeg kom til at tænke på
problemstillingen, da jeg læste artiklen i dette nummer, hvor

journalisten Nina Klinker Stephensen videregiver tre familiers løsning på, når pladsen, både
den fysiske og psykiske, bliver for trang. De har alle lavet en lille knopskydning og bygget et

lille ekstra hus på deres grunde – små, velfungerende rum, der har forskellige formål. Her kan
man sige: Nu går jeg på arbejde, og så vandre de ti skridt over græsset og sætte sig ved
computeren. Forskellen er psykologisk afgørende i forhold til at kalde sit spisebord for sit
hjemmekontor. Danskerne har de seneste ti år i højere og højere grad arbejdsdage, som fysisk
foregår derhjemme – og det er en tendens, som vil vokse, fordi vi teknologisk bliver mere og
mere avancerede, så møder over Skype sagtens kan finde sted, uden vores kroppe nødvendigvis behøver at være til stede i samme rum. I øvrigt er møder over Skype i reglen kortere og
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mere fokuserede. Selvfølgelig er der en masse erhverv, hvor hjemmearbejde ikke kan lade sig
gøre, men de små ekstra rum bliver noget, vi vil eftertragte mere og mere. Mange
af os drømmer om at bygge nyt – finder man den rigtige grund med det
eftertragtede kig til vandet, bliver det måske en drøm, der kan virkeliggøres. I nogle år har nybyggerne på grund af den finansielle krise være
tvivlende og tilbageholdende, men jeg forudser, at vi vil se flere nye
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huse blive bygget de næste år. Her er de gode ekempler vigtige at trække frem, og vi uddeler nu i samarbejde med Danske Boligarkitekter
og Bolius IdéPrisen 2014 på 25.000 kr. Og du kan være med til at
bestemme vinderen. Se finalisterne på side 28, hvor vi viser tre
nybyggede huse, og vi vil gerne høre din mening om, hvilket
et der er din favorit. Jeg har været med til vælge finaledeltagerne ud, og under den seance kunne en af dommerne fortælle
følgende historie. Et par fik tegnet et nyt hus, som levede op til
deres drøm, samtidig med at lokalplan og byggeregulativer var
overholdt. Men måske var husets stil og 1.-sal for provokerende for omgivelserne. Naboerne kvitterede med at sætte flaget
på halv ved rejsegildet. Velkommen til kvarteret ...
God fornøjelse med vores augustnummer.

Find nye rum
til dig selv
eller byg dit
eget frirum
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1. Poul Henningsen har sat sit lysende præg
på mange danske hjem – den nyeste PH-lampe fra
Louis Poulsen vil fortsætte erobringen. 5495 kr.,
Louis Poulsen. Se den gule på side 18.
2. Økologisk te fra udvalgte plantager er ideen
bag det nye danske brand T Town. De smukke art
deco-inspirerede dåser har Christina Meyer
Bengtson stået for. Pris fra 149 kr., T Town/
Chokolade Compagniet.
3. Claus Dalby er et af Danmarks mest
inspirerende havemennesker – hans nye bog I
Potter og krukker beviser det. Et imponerende
værk på 312 sider. 349,95 kr., Klematis.

3

