
At auktionsverden er Helle Kam  vigs 
arbejdsplads, ses tydeligt i hendes 
indretning, der er tegnet af godt 
design, fantasifulde fund og kunst, 
der udfordrer. Men særligt vægter 
hun, at man skal kunne leve  
i hjemmet, og at det ikke må  
være en hindring for socialt liv.

Æstetikkens  
HJERTERUM

KUNST, ANTIKVITETER OG PLADS TIL FAMILIEN

Helle Kamvig er vurderingschef  
i Lauritz.com i Herlev. At hun ser 
mange ting dagligt, som inspirerer  
hende, er tydeligt i hendes stil, der  
er et mix af stilarter og særlige fund. 
Boligen på 175 m² ligger i det indre 
København, og hun deler den med  
sin mand, Michael Kirkegaard  
Nathan, der arbejder i Jobcentret  
i Hvidovre Kommune.

Tekst Mathilde Rude  Foto Maja Hahne Regild
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Et lille engelsk spillebord har fulgt Helles 
familie altid ligesom den japanske skål. For at 

skabe en moderne kontrast har de kombineret 
det med et værk af Emil Madsen Brandt.  

I vinduet står en lille samling Kay Bojesen- 
figurer, som er meget populære hos  

børnebørnene.
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D er er noget over hjem, der har en særlig æstetik, som man 
har lyst til at gå på opdagelse i. Det er sjældent tilfældig-
heder, der er udslagsgivende for en udtryksfuld indret-
ning, og det er det heller ikke hos Helle Kamvig. Æstetik 

for hende er at kombinere møbler og kunst på en måde, som både 
er kompleks og personlig. Med det parameter har hun indrettet 
sin 175 m² store lejlighed i det indre København, som hun deler 
med sin mand, Michael Kirkegaard Nathan. Han arbejder i job-
centret i Hvidovre Kommune og hun som vurderingschef hos 
auktionshuset Lauritz.com i Herlev. Gennem de seneste 10 år har 
hun hver dag set masser af design i alle afskygninger, som uom-
tvisteligt har formet hendes æstetik. Med de mange visuelle ind-
tryk stiller hun store krav til sin indretning, som skal kunne lidt 
mere end bare at bestå af møbler og kunst.

– Vores bolig skal bevæge os i det daglige, og det betyder, at 
den skal kunne en del. Særligt former har essentiel betydning for 
hele min opfattelse af både design og kunst. Jeg holder meget af 
designklassikere og god kvalitet, og der er noget befriende 

Kunsten må gerne irritere og 
stikke lidt til en, mener Helle. Af 

samme årsag bor hun med Louise 
Hindsgavls porcelænsfigur i form 
af en kvinde med lange bryster, 

der skal symbolisere vanitas, idet 
det går ned ad bakke for os alle.

Helle er ikke farveforskrækket og kan godt kombinere kontrastfar-
ver som gul og blå – her med en AJ-standerlampe fra Louis Poulsen 
sat op mod en Poul Volther-stol fra Lauritz.com. Fordi partierne 
mellem vinduerne i hendes hjørnestue er meget smalle, har det været 
svært at finde kunst, der passede ind. Men da hun fandt det lille Peter 
Martensen-billede fra Galerie MøllerWitt, skete der noget magisk, 
fordi det med sit motiv skabte en dybde og fornemmelse af uendelig-
hed, ligesom de mange vinduer, der løber ved siden af hinanden.

“Jeg holder meget af 
designklassikere og 
god kvalitet, og der 
er noget befriende 
roligt i rene linjer.” 

ÆSTETIKKENS HJERTERUM
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I sin indretning er Helle mest tilfreds med 
hjørnestuen, som har været lejlighedens sværeste 
rum at indrette med en kurvet side og to fløjdøre 

i hver ende. Da rummet også er smalt, har hun 
måttet tænke i at finde nogle møbler, der ikke 
var for store og tunge. Det er lykkedes med det 
blå møblement designet af Poul Volther. Helle 
har en baggrund i galleriverdenen og går op i 
kunst, som man kan tale om. Derfor bor hun 

også med et par strikkede hvalrostænder  
af Annette Jolls og Hanne G., som altid  
ansporer til diskussioner. Det samme  

gælder fåret nedenunder.
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Spisestuen er stedet, hvor hele familien, der 
tæller fem sammenbragte børn, samles hver 
onsdag om Hans J. Wegners PP-70-bord, der 
er udført hos PP Møbler. Udgangspunktet  
for lejlighedens indretning er, at den skal 
bruges og ikke må stå i vejen for parrets 
sociale liv. Stolene About a Chair er fra  
Hay, og PH-pendlen over bordet er købt  
hos Louis Poulsen.

ÆSTETIKKENS HJERTERUM
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Mange små detaljer vidner 
om Helles interesse for godt 

design som lysestagerne af 
Alexander Girard for Vitra 

og fadet af Adam Saks.

Kommoden fra 1800-tallet har Helle arvet efter sin mormor, og  
for at tilføre noget modernitet til designet har hun kombineret  
den med en Flowerpot-bordlampe af Verner Panton, en porcelæns-
skulptur af Louise Hindsgavl og et litografi af Martin Kippenberger.

roligt i rene linjer. Men udtrykket må ikke være for gennemført. 
En indretning er først rigtig interessant, når den rummer en skæv-
hed, hvor tingene stikker lidt ud, som når der er et integreret ele-
ment af humor i et design, eller når man blander noget fra alle 
tidsaldre og dermed stilarter. Samtidig må ting også gerne vække 
følelser. Derfor betyder det noget for os at bo med minder, som 
min mormors tæppe under spisebordet, som hele familien har gået 
på, og et maleri på væggen af Michaels morfar, fortæller Helle om 
lejlighedens indretning, der ud fra ønskelisten af ting er et sam-
mensurium af arvede antikviteter, auktionsfund og tankevækken-
de kunst. 

Der er ikke tale om visuelt rod, men tværtimod inspirerende 
sammensætninger. For lejlighedens store rum giver god plads og 
luft om tingene, der lever deres eget liv i de opstillinger, som de er 
blevet givet. De er er dog ikke statiske, men flyttes rundt i kurate-
rede udstillinger, der følger Helles liv. Og sådan er de rykket rundt 
i de 26 år, Helle har boet i sin lejlighed i huset, der har været 

“Derfor betyder det noget 
for os at bo med minder, 

som min mormors tæppe 
under spisebordet, som 

hele familien har gået på.”
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Bjørn Wiinblads løgkrukker har altid fascineret Helle og særligt de tidlige, 
som denne. Med de mange små prikker virker den som et farvekort, og på 
den måde er den en god måde at få farve ind i hjemmet på.

Modelskibet havde Helle gået og holdt øje 
med på Lauritz.com, og det var egentlig 
tiltænkt hendes vindueskarm. Men da det 
kom med hjem, var det alt for stort, og det står 
nu og pynter på nogle bogkasser fra ATBO. 

ejet af hendes familie i generationer, og som også bor rundtom-
kring på de andre etager. Da Michael flyttede ind, blev indretning-
en endnu en gang kastet op i luften som bolde, der skulle lande 
på en måde, så han også kunne føle sig hjemme. Således dumpede 
der en sofa, et fjernsyn og store højtalere – ting, som Helle aldrig 
havde boet med – ind ad døren.

– Taget i betragtning af, at jeg aldrig har brudt mig om sofaer 
og tv-skærme, var det gnidningsfrit at flytte sammen. For det er 
overraskende, hvor rart det er at sidde godt – som man jo gør i en 
sofa. Og heldigvis kunne Michael virkelig godt lide mine ting, li-
gesom han fra starten var med på at vægte kunsten i vores hjem. 
Det betyder, at vi ikke køber kunst efter sofaen, men hellere skif-
ter den ud i forhold til kunsten. Det er så sket flere gange. Sidst 
var det en hel reolvæg, vi måtte nedlægge for at få plads til et værk, 
som skulle hænge rigtigt, forklarer Helle om den mobile indret-
ning, der også er essentiel i forhold til parrets levevis. 

ÆSTETIKKENS HJERTERUM
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Det er essentielt for Helle at bo med form- 
mæssigt flot design. I stuen har hun med største 

selvfølgelighed kombineret en blød, nærmest 
dekadent veloursofa med en stramt designet 

AJ-standerlampe, der er designet af Arne Jacobsen  
og en Ringstol af Nanna Ditzel samt et Hans 

Bølling-bakkebord med runde former. Det runde 
mønster går igen i tæppet Poppy fra The Rug Company.

Således dumpede der en sofa, 
et fjernsyn og store højtalere 

– ting, som Helle aldrig havde 
boet med – ind ad døren.
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En hvidmalet kommode bag døren  
fra Michaels moster fungerer som 
både diskret og dekorativ opbevaring 
bag døren. Træskrinene fra Michaels 
moster og plakaten af Michael Kvium 
skaber en både varm og farverig 
kontrast til det hvide.

ÆSTETIKKENS HJERTERUM
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For hver onsdag inviterer de til middag for alle deres tilsammen 
fem børn med partnere og børnebørn. Da de rask væk er 17 
mennesker, er Helle af den opfattelse, at møbler ikke må skabe 
sociale begrænsninger. Derfor skal man kunne rykke på dem alle, 
ligesom man skal kunne komme rundt om dem. Og det kan man, 
for de står alle sammen ud fra væggen. Ud over at skabe luft i 
rummet oplever Helle, at det er en formidabel måde at fremhæve 
et møbels form på. Den luftige fornemmelse underbygger hun ved 
aldrig at lukke fløjdørene mellem alle stuerne, der er en suite. For 
selv om det at arbejde i et auktionshus tjener som en stor æstetisk 
inspirationskilde, kan det være lige så visuelt trættende med 
tusindvis af ting overalt. Derfor har hun brug for luft og rene 
linjer, når hun kommer hjem, ligesom det giver en særlig ro, at det 
er hende selv, der bestemmer æstetikken.                               ●

Soveværelset er enkelt indrettet med en seng fra Drømme-
land og to røde Myrestole designet af Arne Jacobsen. 
Rispapirlampen var egentlig tænkt som en midlertidig løsning, 
men med det klassiske udtryk og bløde lys er den blevet 
permanent. Kakkelværket på væggen er af Bjørn Wiinblad.

Der er ikke tale om  
visuelt rod, men 

 tværtimod inspirerende  
sammensætninger. 

Et får i stuen skal nok få gæsterne til at snakke og trække på smilebån-
det. I Helles hjem skal kunsten have lov til at folde sig ud, men selv om 
fåret fylder en del, er det på ingen måde dominerende i rummet.
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