
Alt i dit hjem fortæller en historie om dig, men hvor præcist 
kan du egentlig beskrives ud fra din stue? Gæt sammen med 
livsstilseksperten, når tre kvinder her viser deres stuer frem
AF MARIA GREVE

Sladrer din stue om dig?   Eksperten: “Denne 
kvinde læser ikke 
mange bøger. Men 
til gengæld er hun 
vild med maga-
siner, fordi de er 
mere overskuelige 
og propfyldt med 
flotte billeder.”

  Eksperten: “Når 
hun endelig 
giver sig i kast 
med bøger, 
er det co!ee 
table-bøger med 
lækker grafik 
og billeder, hun 
hiver frem.”

  
Eksperten: 
“Denne kvinde 
gør en dyd ud af 
at mikse forskel-
lige stilarter, så 
nyt og gammelt, 
smagfuldt og 
kitch mødes.”

Eksperten: “Hun 
ser masser af film, 
både hjemme 
og i bi!en, men 
foretrækker smalle, 
alternative film 
frem for de store 
blockbustere.”

  
Eksperten: “Tidligere rejste 
lejlighedens beboer hele tiden 
rundt til verdens storbyer, men 
i dag har hun fået kat, så hun er 
sikkert meget mere hjemme.”

  
Eksperten: “Lejlighedens beboer vil meget gerne provokere og er ikke bleg for at hænge nøgne kroppe op på væg-
gen. Til daglig arbejder hun sandsynligvis med design, film eller reklame. Men jeg kan sagtens forestille mig, at hun 
også selv laver kunst.”

er hendes foretrukne ferieform. New York er 
hendes yndlingsby – måske har hun endda 
boet og arbejdet der i en årrække. I sin fritid 
nyder hun at gå på museer og opdage under-
grundskunst, og så er hun stor fan af musik 
og film. Hun har mange interesser og passio-
ner, og jeg tror, hun har en stor vennekreds, 
som hun kan dele dem med. Umiddelbart tror 
jeg, hun er single, fordi hun har nok i kunsten 
og de mange veninder. Det prioriterer hun 
højere end at have en mand i sit liv.”

Eksperten: Hende, der bor her ...
... er cirka 35 år
... arbejder med design eller film
... er single

EKSPERTEN OM BOLIGEN
“Modsætninger mødes virkelig i det her hjem, 
og øjet finder konstant noget nyt at gå på 

opdagelse i. Boligen skal ikke kunne stemples 
som en bestemt stil, og derfor gør hun en dyd 
ud af at blande forskellige stilarter.” 

EKSPERTEN OM KVINDEN
“Her er en kvinde, der er kreativ i hver eneste 
celle af sin krop. Hun bruger sine penge på 
kunst eller rejser, og jeg tror, at storbyferier 

LIVSSTILSEKSPERTEN:
Helle Lundsgaard er inde-
haver af kommunikations-
bureauet Drømmefabrikken. 
For nylig har hun udgivet 
bogen Virksomhed i boligen 
med 17 reportager fra boliger, 
som også bruges som 
arbejdspladser. Læs mere på 
Virksomhediboligen.dk.

“Hun elsker at provokere”

Gæt 
med!

Hvem bor i disse hjem? 
Se på side 78, 

om eksperten har ret 
i sine udtalelser

Eksperten: “Jeg tror, det 
eneste nyindkøbte i 
denne stue er sofaen og 
gulvtæppet. Resten har 
hun fundet på loppe-
markeder eller arvet af 
familiemedlemmer.”
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Eksperten: Hende, der 
bor her ...
... er cirka 30 år
... arbejder med økonomi eller salg
... bor med kæresten 

EKSPERTEN OM BOLIGEN
“Hjemmet er præget af rette 
vinkler, alt er strømlinet, og det er 
næsten holdt helt i sort og hvidt. 
Nips er der intet af, og et ældre 
genbrugsmøbel vil aldrig finde vej 
ind i deres hjem. Jeg tror, de er 
flyttet ind for nylig, for det virker, 
som om de ikke er helt færdige 
med indretningen.”

EKSPERTEN OM KVINDEN
“Kvinden, som bor her, er på farten. 
Hun arbejder med en form for ad-
ministration, og hendes bøger indi-
kerer, det er inden for økonomi eller 
salg. Jeg fornemmer, at boligindret-
ning slet ikke er hendes interesse. 
Hjemmet skal være praktisk, så hun 
nemt kan gøre rent, for hun har det 
bedst, når boligen ikke roder. Nips 
er ikke hende, for det skaber uor-
den, men hun vil gerne have et par 
velvalgte ting som puder, lysestager 
og planter, så det hele ikke bliver for 
bart. Der hersker ikke meget tvivl 
om, at hun har en kæreste, og at de 
bor her sammen.”

Eksperten: Hende, der 
bor her ...
... er cirka 25 år
... studerer til sygeplejerske
... er single 

EKSPERTEN OM BOLIGEN
“Det er et meget feminint hjem, det 
her. Kvinden, der bor her, elsker at 
indrette og henter sin inspiration 
fra blandt andet boligblade. Hun har 
lært at sætte klassiske møbler sam-
men med mere moderne elementer.”

EKSPERTEN OM KVINDEN
“Jeg er ret sikker på, at denne 
kvinde er single og bor alene. Hvis 
hun havde en kæreste, tror jeg, han 
ville insistere på at få et par enkelte 
maskuline ting i stuen. Hjemmet er 
småt, og stuen bruges både til at 
se "ernsyn og have spisebord i, så 
det tyder på, at hun stadig er under 
uddannelse. Der står en del krimier 
i bogsamlingen, så jeg tror, at hun 
bruger læsning som ren afslapning, 
når hun har brug for en pause. Hun 
er vokset op i et hjem med stærke 
kulturværdier, hvor hun har lært at 
sætte pris på godt design.”

“Hun er en travl karrierekvinde”

“Hun er helt sikkert single”

  Eksperten: “Denne kvinde bruger sin iPad rigtig 
meget, og selv når hun har fri, er hun online, så hun 
kan tjekke mails og læse nyheder.”

Eksperten: 
“Indretnin-
gen er meget 
feminin med 
afskallede 
møbler og 
små opstil-
linger af arki-
tekttegnede 
træfigurer, 
og der er 
ikke snerten 
af maskuline 
elementer i 
stuen.”

Eksperten: 
“Hun er helt 
sikkert typen, 
der elsker 
at bage. Det 
er nok også 
noget, hun 
har fået med 
hjemmefra.”

Eksperten: “På reolen 
finder vi blandt andet 
bøger om sygepleje, så 
jeg vil gætte på, hun 
læser til sygeplejerske 
eller et andet fag, hvor 
hun hjælper andre.”

  Eksperten: “Hun læser boligblade, 
hvor hun lærer at mikse nyt og 
gammelt på en moderne måde.”

  Eksperten: “Hendes indretning siger 
mig, at hun er vokset op i et hjem med 
stærke kulturværdier. Måske har hen-
des mor lært hende at strikke?”

  Eksperten: “Hun vil 
gerne spise sundt, 
men hun har ikke tid 
til madlavning. Til gen-
gæld starter hun dagen 
med en smoothie.”

  Eksperten: “Hun går 
i fitnesscenter for 
at holde sig i form. 
Fleksibiliteten passer 
rigtig godt ind i hendes 
travle skema.”

  Eksperten: “Når parret, der bor her, tager ud at rejse 
sammen, foretrækker de destinationer, hvor de kan 
være aktive sammen. Der skal ske noget!”

  Eksperten: “Normalt ville en pejs 
give et hyggeligt og feminint 
twist, men her har de valgt en 
højteknologisk pejs, og det for-
tæller mig, at der har været en 
mand med til at bestemme.”

Eksperten: “Det er helt 
sikkert et par, der bor her. 
Jeg tror, at de hver især 
kylede deres møbler ud, 
da de flyttede sammen, 
og startede helt forfra.”

Eksperten: “Mellem de 
lidt ældre møbler finder 
vi nogle designklas-
sikere, og det virker, 
som om hun prioriterer 
at købe kvalitet, når 
pengene er til det.”
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“Hun har ramt plet mange steder, 
bortset fra min alder, og at jeg 
er single – for jeg bor sammen 
med min kæreste. Men at jeg er 
en kreativ sjæl, er helt rigtigt. Jeg 
har arbejdet som stylist i syv år, 
og der har jeg brugt min kreati-
vitet og æstetiske sans meget. 
I mit arbejde har jeg brug for 
inspiration, og det finder jeg især 
i maga siner og co!ee table books, 
som jeg har en stor samling af. 
Jeg har rigtig nok boet i New 
York i et halvt år, og i fritiden 

“Jeg er virkelig overrasket over, 
hvor godt hun har beskrevet mig 
bare ved at se min stue. Jeg er 
især forbavset over, at hun har 
ramt helt plet med min opvækst. 
Det er nemlig fuldstændig rigtigt, 
at jeg har arvet min passion for 
lækre møbler og mine hobbyer 
med strik og hjemmebag fra 
mine forældre. Min mor har altid 
bagt og strikket, og jeg har lært, 
at den ægte vare er bedre end ko-
pier, så derfor går jeg op i at have 
originalt design i mit hjem. 
Jobbet som sygeplejerske gør 
mig ikke til millionær, så jeg 
prioriterer at spare op til det. 
Jeg kan bruge ret lang tid på at 
nørde boligblade, som hun også 

“Jeg er smigret over, at hun tror, 
jeg er en travl karrierekvinde, 
men lige nu er jeg nyuddannet 
og jobsøgende. Hun har skudt 
ved siden af, når hun gætter på, 
jeg ikke går op i madlavning. Jeg 
bruger meget tid i køkkenet, og 
jeg elsker at eksperimentere med 

nye retter. 
Det er heller 
ikke rigtigt, at 
jeg ikke går op i 
indretning. Jeg 
har bare en me-
get enkel og mi-
nimalistisk stil. 
Det er rigtigt 
set, vi er flyttet 

elsker jeg at gå på museer og gå 
ture i naturen med min kæreste. 
Og så er film min passion. Hun 
har også ret i, at jeg har mange 
veninder og er 
social, men jeg har 
også et stort behov 
for at trække mig 
tilbage, og der er 
boligen mit frirum. 
Ros til hende for 
at kunne vide så 
meget om mig ud 
fra min stue!”

har gættet på, for jeg får meget 
inspiration ved at se billeder af 
andres hjem. Og jeg bor ganske 
rigtigt også alene og har ikke no-
gen kæreste. Hvis jeg får en, kan 
det godt være, jeg må give a#ald 
på nogle af mine fine figurer, 
men han får kamp til stregen.”

ind for nylig, og vi er stadig ved 
at finde os til rette.  
Og så er hun spot on, når hun 
siger, jeg ikke bryder mig om 
nips. For mig er det bare rod, der 
samler støv, og jeg går op i, at 
mit hjem er rent og pænt. 
Hun har virkelig ramt mig, når 
hun siger, jeg altid er online. 
 IPad’en er som limet til mig! 
Det er også rigtigt, at min kære-
ste og jeg smed alle møbler ud, 
da vi flyttede sammen. Vi ville 
starte forfra og skabe et fælles 
hjem, og det eneste, der overleve-
de, var sengen og nogle stole. Det 
er skægt, at hun kan konkludere 
det ved at kigge på vores stue.”

Gættede du rigtigt?
Lotus Gregers 
28 år, stylist og stu derende, 
bor med kæreste

Anna Lind Hjorth 
25 år, jobsøgende kontor assistent, 
bor med kæreste 

Majbrit Høite 
27 år, sygeplejerske, single

3 ting, der 
sladrer 
om dig i:

BADEVÆRELSET 
Produkterne på 
din badeværel-
seshylde giver 
et godt indtryk 
af, hvem du er. 
Her kan folk se, 
om din creme er 
fra rodebunken 
i Netto eller 
den dyre til 800 
kroner, om du 
går op i økologi, 
solfaktor, svane-
mærker og så 
videre.
 
KØKKENET 
Køber du hele 
ka!ebønner til 
kværnen eller 
instant ka!e? 
Er fryseren fyldt 
med grøntsager 
eller frysepizza? 
Og foretrækker 
du vin eller øl? 
Dine indkøb 
sladrer om, 
hvor meget tid 
og hvor mange 
penge du bruger 
på mad, og 
hvordan dine 
madvaner er.

STUEN
Undersøgelser 
viser meget 
tydeligt, hvilken 
type menne-
sker der læser 
hvilken type 
magasin og avis. 
Derfor kan dit 
læsestof give et 
rigtig godt praj 
om, hvem du er.

Hvilken boligstil 
har du? Test dig selv 

på Woman.dk/
boligstil
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