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JESPER
OG BOLIG-
DEBATTEN 
JESPER O G BOLIGDEBATTEN ER JESPER NIELSENS EGET LIVE BOLIGPRO GRAM 
PÅ FACEBO OK, HVOR HAN SAMMEN MED ET EKSPERTPANEL HJÆLPER SEERNE 
MED DILEMMAER O G SPØRGSMÅL OM BOLIGEN  

I de seneste 15 år har Jesper Nielsen været et 
kendt ansigt på tv-skærmen. Først i ‚Hammer-
slag‘ og senere i ‚I Hus til Halsen‘, hvor han i de 
seneste fem år har hjulpet danskerne med at få 

solgt deres hus. I august lancerede han sit eget bolig-
program med navnet ‚Jesper og BoligDebatten‘, som 
sendes live på Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Niel-
sen`s Facebook-side. 

„Jeg elsker at lave TV – intet mindre. Jeg har mødt 
utrolig mange sjove og spændende mennesker, og 
samtidig har det været en stor motivation at hjælpe 
mennesker i ‚I Hus til Halsen‘. Vi er i øjeblikket i fuld 
gang med optagelse til sæson 6, og det giver mig ind-
sigt i andre menneskers liv og en stor forståelse for 
deres problemer. Jeg kan mærke, at det betyder me-
get for mig at gøre en forskel,“ forklarer han. 

RÅD FRA EKSPERTER 
I Jesper og BoligDebatten har han samlet et ekspert-
panel, som svarer på spørgsmål og dilemmaer om-
kring boligen. Seerne kan selv sende spørgsmål på 
video eller mail, hvor emnerne er forskellige og kan 
handle om alt fra nybyggerier til renovering. 

„Fra mit job kender jeg rigtig dygtige fag folk fra bran-
chen. Dem har jeg samlet i Jesper og BoligDebatten, 
hvor seerne får gode råd og svar på de bolig-dilem-
maer, som de går med i dagligdagen. Paneldeltagerne 
og emnerne er forskellige i hvert program, og vi får 
blandt andet besøg af advokater, boligøkonomer, ar-

EKSPERTPANEL 
-   Advokat  

Henrik Høpner, Lund,  
Elmer & Sandager

-   Advokat 
Jan Schøtt-Petersen,  
fm. Danske Boligadvokater

-   Landinspektør 
Kristian Baastrup,  
Landinspektørkontoret

-   Juridisk DE/Lejelovgivningen 
Bente Naver,  
Bente Naver Ejendomsrådgivning

-   Boligdesigner/indretning  
Anders Faarborg, ”I hus til halsen”  
sæson 1-4 & Birgit Tarp, Design Circus

-   Nybyggere Steffen Baunsgaard,  
Huscompagniet, CEO & Casper Walsøe, 
Huscompagniet, Salgschef

-   Rapporter/Energimærke/ 
til- og ombygning 
Ulrik Hovmand, byggeteknikker

-   Ejendomsmægler 
Hanne Løye, Frederiksberg, 
Lejligheder/villaer

-   Boligøkonom  
Jørgen Muunksgaard Rasmussen, 
Bolius

-   Boligskribent  
Kristine Virén 
Bolius Formidlingschef

-   Arkitekt 
Thomas Hjort 
M4 arkitekter

ANDERS FAARBORG 
Anders Faarborg er indretningsdesig-
ner og kendt fra ‚I hus til halsen‘, hvor 
han sammen med Jesper Nielsen hjæl-
per trængte danskere med at få solgt 
deres bolig. Han er desuden partner i 
Fobsi Studio, hvor han arbejder med 
indretning, brandudvikling og møbel-
design. 

På de næste sider får du et par gode råd 
fra Anders Faarborg, og du kan læse om 
efterårets trends og tendenser. 

kitekter, boligdesignere og en landinspektør,“ forkla-
rer Jesper Nielsen og tilføjer : 

„Programmet varer i 35-40 minutter, og det bliver 
lagt op på Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsens 
Facebook-side og YouTube, så seerne altid kan finde 
programmerne og bruge det som et opslagsværk.“ ■
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D et kendte mantra, som er grundstenen 
på både arbejdspladsen og i privaten. 
En nystrøget skjorte til jobsamtalen, et 
veldækket bord til middagsselskabet el-

ler en emballage, der sælger produktet i sig selv. Alle 
detaljer tæller, og førstehåndindtrykket er alt. Det er 
bestemt også vigtige parameter i vores arbejde som 
indretningskonsulenter.

I de f leste af vores projekter arbejder vi meget med 
selve stemningen, der opstår i vores indretninger. I 
fællesskab med vores kunder er det vores fornemme-
ste opgave, at alle sanser vækkes – lige fra smagslø-
gene til fingerspidserne hos gæsten. Det kan variere, 
hvor kraftigt den følelse er, og det kommer naturlig-
vis meget an på hver projektet, men der skal gerne 
efterlades et mindeværdigt indtryk. 

AAMANNS
Vi havde en klar strategi for den nyåbnede restaurant 
Aamanns 1920 på Niels Hemmingsens Gade. Maden 
skulle sættes i fokus, og kunden skulle overvældes 
ved første skridt i lokalet. Med et skarpt og afdæm-
pet miljø med tydelig inspiration fra de Danske kir-
ker, fik vi rummet til at give plads til maden. Der er 
sparret på de vilde detaljer, så interiøret blot danner 
rammen om selve måltidet. Resultat blev et neutralt 
og roligt ‚helle‘ midt i byen, der emmer af dansk kul-

turarv i alt fra f lisevalget, materialerne på baren til 
produktudvalget i Danske Sibast stole. 

SHOWROOM I HJEMMET 
Førstehåndsindtryk i indretningen tæller også på 
hjemmefronten, som er det mest kendte eksempel, 
når det er tale om et hussalg/huskøb. Familien skal 
videre til næste kapitel, og huset, som tidligere har 
indrammet hele deres hverdag, skal sælges. Allerede 
her skal man se det som et produkt, der skal præsen-
teres på bedste vis. 

Her begår de f leste samme fejl: de glemmer at ‚style‘ 
deres hjem. Det betyder lige så meget som en ren-
gøring. Det er ikke nok at stille en buket blomster 
på spisebordet. Der skal gerne tænkes i at alt over-
f lødigt enten skal fjernes eller pakkes væk. Det skal 
forekomme som et showroom, hvor de rene linjer 
står frem, og øjet ikke forstyrres. Jo færre ting der er, 
jo nemmere har kunden ved at forestille sig selv i om-
givelserne. Næste skridt er at se på de eksisterende 
rammer. Slid kan ses, og inventaret har måske været 
brugt i mange år. Derfor kan det nogle gange betale 
sig at investere et mindre beløb i at ‚shine‘ udvalg-
te dele op. Det kunne være, at sofaen er afdanket, og 
væggene trænger til et friskt pust. Her maler man en 
nutidig farve, finder en prisvenlig moderne sofa og 
placerer f lotte store gulvplanter i hjørnerne. 

S om alt andet udvikler og ændret vi ønsker og 
behov, når der kommer til indretning. Igen-
nem en længere årrække har vi favoriseret 
det store køkkenalrum i vores hjem, hvor 

stuen, spisestuen og køkkenet smelter sammen. Det 
samme gælder det åbne kontorlandskab, hvor man i 
mange år har nedbrudt væggene imellem de ansatte 
for at skabe mere fællesskab og åbenhed. 

SAMMEN OG HVER FOR SIG
Layoutet for fremtiden kommer til at udvikle sig, da 
vi har opdaget, at der stadig eksisterer et behov for 
at trække sig tilbage og adskille sig fra sine kollegaer. 
Det kan være i sammenhæng med teknologien, der 
også har udviklet sig. Der vil altid være et behov for 
at tage et privat telefonopkald, men det kan være en 
udfordring, når alle er i samme lokale. Det ses også 
i hjemmet, hvor familien for 15 år siden var samlet 
foran fjernsynet for at se film. I dag har vi meget mere 
frihed og skræddersyet muligheder til forbrugerne. 
Børnene styrer forældrenes iPads, mens far ser fod-
boldkampen i tv ’et, og mor er opslugt af en lydbog på 
telefonen. Alle får hver deres ønske opfyldt.

DET UNIKKE 
En klar tendens er den skræddersyet oplevelse til 
kunden, og denne strømning ser man også i interi-
ør i dag.  Der er et generelt ønske om at skille sig ud 
fra mængden i både mode, mad, holdninger og ind-
retning. Vi søger det unikke og personlige frem for 
det gængse og tilgængelige. Tendensen forekommer 
både i restaurations- og hotelbranchen såvel som 
den private bolig, hvor hvert rum skal have sit unikke 
udtr yk. Dette opnås ved at bruge en bred far vepalet, 
skabe kontraster mellem forskellige overf lader og 
vælge tekstiler, hvor både mønstre og far ver mikses. 
Det samlet koncept skaber et særpræget univers, 
hvor beskuerens øje bliver overrasket og over vældet 
af de mange indtr yk. Det skal være en oplevelse at 
gå igennem lokalet, og hvert hjørne skal have sit eget 
særpræg. Dertil skal man altid have tage højde for, 
hvilken betydning de sociale medier har på kundens 
markedsføring. Vi lægger altid vægt på, at man ikke 

må underkende, hvilken indf lydelse selv de mindste, 
sjove og skæve detaljer har, da de ‚instagramable‘ 
installationer vil være dem, som bliver knipset med 
kameraet og delt i et online forum. Det kan være et 
vildt f lisegulv, en catchphrase/tagline i et neon skilt 
eller et overdådigt vægmural.

NEIGHBOURHOOD
Alt dette har vi forsøgt at inkorporer i et af vores 
seneste projekter nemlig den populære Neighbour-
hood restaurant, der har et stærkt og veludviklet 
koncept med sprøde økologiske pizzaer og lækre 
cocktails. Deres nye lokaler på Frederiksborggade 
har givet dem muligheden for at skabe forskellige op-
levelser i mange små universer. Indgangsrummet er 
stort, lyst og imødekommende, hvorimod de bager-
ste lokaler samt kælderen bliver mørkere, mere tunge 
og indgyder til hygge og private engagementer.  

FREMTIDENS 
TENDENSER

PRESEN TATION
IS EVERY THING
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KØKKENTID  ~  Kvalitetstid
Køkkenet er hverdagens vigtigste rum. Det er her, vi mødes om gøremål, fornøjelser og pligter. Her vi 
samles, når det er spisetid, juletid, lektietid eller slet og ret kvalitetstid. Køkkenet vil til alle tider være 
centrum for oplevelser, traditioner og aktiviteter. Derfor laver vi køkkener i takt med tiden – din tid.

Hanstholm R A M M E

GØR DET UNIKT

hanstholm.comHanstholm Køkken Hellerup · Kildegårdsvej 8C · 2900 Hellerup
Tlf: 3962 8118 · E-mail: hellerup@hanstholm.com
Hanstholm Køkken Hørsholm · Usserød Kongevej 29 A · 2970 Hørsholm 
Tlf: 4579 8899 · E-mail: hellerup@hanstholm.com

Inderliggende

Følg os på 
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I restaurationsbranchen er tiden oftest knap og 
tempoet højt. Mange sætter hurtigt i gang med 
indretningen af deres nyerhvervede lokaler, så 
de kan lukke dørene op til de spændte gæster. 

Alligevel er det her man skal holde tungen lige i mun-
den. Med den rette planlægning og en strategi med 
konceptet, undgår man både at spilde tiden og mid-
lerne.  Ved at overlevere beslutningerne omkring inte-
riøret til friske øjne hos en dygtig fagligkyndig, vil det 
ikke kun fremhæve visionen og restaurantens identi-
tet, men samtidig skabe den røde tråd, som mangler 
hos mange etablissementer. Vi har samlet følgende tre 
af tips, som altid indgår i vores rådgivning.

BRUG PENGENE, HVOR DET KAN SES
Vi griber ind som professionel rådgiver og fremlæg-
ger en større indretningsplan med malingsoversigt, 
skræddersyet tømreløsninger og bestillingsvarer. 
Vi arbejder tit med korte deadlines, og det er netop 
vores styrke at tage hurtige, men stadig velovervejet 
beslutninger, når det gælder stil, profil og budget. 
Eller rettere sagt, hvordan bliver tiden og pengene 
udnyttet bedst. Budgettet skal bruges, der hvor man 
ser det. Glem alt om håndsnedkereret inventar – det 
bemærker de f leste desværre ikke. Invester derimod 
i f lotte og iøjnefaldende lamper, kvalitetsstole og et 
par vægge med ikonisk dekoration.

DEN RØDE TRÅD
Det afgørende moment for vores arbejde er, når vi 
tager et skridt tilbage og ser på det overordnede re-

sultat. Spørgsmålet der skal besvares er, om vi kan se 
den dybere sammenhæng mellem kundens identitet 
med farverne på væggene til de udvalgte produkter. 

For det er den underbeviste følelse, som gæsten ger-
ne skulle få, så de fornemmer en sammenhæng mel-
lem den serveret mad til siddehynden og skrifttypen 
på menukortet. Det er alt i alt et vellykket projekt.

NICE TO HAVE OG NEED TO HAVE 
Når det angår renoveringer og opdateringer er det 
naturligvis altid et spørgsmål om penge og tid. Alt 
skal deles op i ‚nice to have‘ og ‚need to have‘. De min-
dre detaljer kan altid tilføjes senere. Man skal tæn-
ke i etaper og altid starte med de store f lader – sæt 
genkendelig træk på væggene såsom farver, spejle 
eller lameller. Næste skridt er en varm, hyggelig og 
velovervejet belysning. Hvis der efterfølgende er råd, 
kan man tilføre tekstiler i form af puder, hynder og 
gardiner, som skaber en rolig og afslappet stemning, 
uden at det skal være specielt dyrt.  Endeligt kommer 
dekorationsnips: vælg med omhu, hold det samlet og 
skift ud jævnligt.

KISS – (KEEP IT SIMPLE STUPID)
Til sidst er det alfa omega, at man aldrig skal prøve 
for hårdt på at få noget til at fungere eller overdrive. 
Det ses, og det er aldrig kønt. Derfor hold det enkelt, 
start med at fokusere på det essentielle, og derefter 
kan man udvide. Rom blev ikke bygget på en dag - 
man kan altid bygge videre på det! ■

VORES RÅD3 A
N

D
E

R
S FA

A
R

B
O

R
G

 


