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Har du nogensinde råbt 
højt ad kæresten, fordi I 

var uenige om, hvor fj ernsynet 
skulle hænge? Så er du ikke 
den eneste – boligindretning 
kan sætte et forhold på en 
hård prøve, fortæller i ndret-
ningsekspert Trine Boelskifte. 

»Det sker ofte, at folk bliver 
uenige eller uvenner, når de 
skal indrette, og fl ere af mine 
kunder har joket med, at jeg 
har været med til at redde 

deres ægteskab,« fortæller 
Trine Boelskifte, der i 30 år 
har ageret konfl iktmægler, 
når der er opstået uenigheder 
om møbler og tapet.

Mænd er på tværs 
Indretningsplatformen 
Houzz har taget tempera-
turen på danskernes indret-
ningsiver, og tallene viser, at 
23 procent renoverer eller 
ændrer på indretningen en 
eller fl ere gange om året. Men 
det sker ikke gnidningsfrit. I 
hvert 10. hjem bliver man al-
tid eller ofte uenige om, hvad 
der er den bedste løsning, og 
en overvægt af mændene er 
ikke enige med deres partner. 
Opstår der kontroverser, 
dropper 12 procent helt pro-
jektet, viser undersøgelsen 
fra Houzz.
   Trine Boelskifte nikker 
genkendende til, at mændene 
er blevet bedre til at træde i 
karakter.
     »De seneste 15 år har fl ere 
mænd end tidligere henvendt 
sig, fordi de ikke har følt sig 
hjemme i konens indretning. 
I dag ringer mænd i lige så høj 
grad som kvinder og beder om 
hjælp, fordi de mener, at deres 

kæreste eller ægtefælle ikke 
har nogen smag,«  fortæller 
hun. 

Ny stil sammen
Vil man have bugt med 
problemerne, uden at den 
ene part ender med at pakke 
fl yttekasserne, handler det om 
at gå nye veje, forklarer Allan 
Torp, der står bag designblog-
gen Bungalow5.dk. 

»Mange bor alene i længere 
tid, og så er det svært at gå på 
kompromis, når man fl ytter 
sammen med en kæreste. 
Det gælder om at fi nde en ny 
stil sammen. Er man i tvivl 
om, hvor man skal starte, kan 
forarbejdet gøres ved at fi nde 
reportager i magasiner og 
tjekke billeder på Instagram 
og Pinterest,« fortæller Allan 
Torp. 

Opstår der uenigheder 
om, hvor mange penge man 
eksempelvis skal bruge på 
nye møbler, mener Allan Torp 
ikke, at et rødt kort er vejen 
frem. 

»Jeg er imod, at man ned-
lægger veto. Vil din kæreste 
have et dyrt spisebord, må du 
komme med et alternativ i 
stedet for at stejle,« siger han. 

Kvinder er 
begyndt at møde 
større modstand fra 
mændene, når der 
står indretning på 
programmet
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