Wallume
i Base

I en af stuens
kroge er der leget
lidt med begrebet
lampeskærme.
Hvorfor ikke bruge
hatte?

Liebhaveri: Idyl på Helnæs

Tæt på havet
og naturen
Stig Nør og Hanne Plechinger ledte bevidst efter et
hus tæt på vandet og fandt det helt rigtige på
Helnæs. Her har de forvandlet et gammelt
husmandssted til en sand perle
For snart seks år siden gik Stig Nør og
Hanne Plechinger på jagt efter det helt
rigtige sted at slå sig ned. De ville gerne
tæt på vandet og faldt pladask for et gammelt husmandssted på Helnæs, der dog
trængte til at blive moderniseret.
- Vi ville gerne finde et sted helt ud til
vandet, og det fandt vi her på Helnæs,
hvor der er intet mindre end fantastisk,
fortæller Stig Nør.
Nærheden til vandet er tydelig, for lige
for enden af haven ligger stranden for
foden af en lille skråning, og her har Stig
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Nør sine to både liggende i sommerhalvåret.
- Jeg har sejlet altid, og det er skønt bare
at kunne gå ned for enden af haven og
sejle en tur. Vi har en lille motorbåd, som
vi bruger til hyggeture og vandski, og en
helvedeskatamaran, som sejler afsindig
hurtigt, når der er noget vind. Mine børn
elsker også at sejle, så vi tager tit en tur,
når de er her, fortæller han.
Fortsættes næste side »

En stor del af kvadratmeterne på førstesalen er brugt på et kombineret
badeværelse og soveværelse. Fra karret er der havudsigt.

Alle er imødekommende, så vi føler os ikke som tilflyttere.
Pigerne holder brunch på stranden om sommeren og mændene
spiller fodbold. Alle kender hinanden - både bonden, der er 13. generation på stedet, og os nye.
Stig Nør

- En stol skal ikke bare se
godt ud. Det vigtigste er,
at den er god at sidde i,
siger Stig Nør.

Fortsat fra foregående side »

Stig Nør og Hanne Plechinger har tilsammen fem voksne børn og to børnebørn.

Alt er eget design

Husmandsstedet fra 1802 er bygget i en
vinkel og står i dag funklende flot både
inde og ude, men det har også været igennem en større renovering.
- Vi har både været i sving selv og har
også haft håndværkere på til de ting, vi
ikke selv kunne klare. Alt, der skulle tegnes, har jeg selv stået for, fortæller Stig
Nør.
Han er ingeniør og har en virksomhed i
Fredericia, som fremstiller systemer, der
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kan måle luftforurening. Derudover har
han designet reolen Wallume, som blev
lanceret i februar sidste år.
- Jeg fik ideen til reolen, fordi vi skulle
bruge en reol herhjemme. Men da vi ikke
kunne finde noget, vi kunne lide, tegnede
jeg selv en reol. Den blev så god, at jeg
også synes andre skulle have glæde af den.
Derfor har vi sat den i produktion, forklarer Stig Nør.
Reolen Wallume er meget fleksibel, da
den består af væglameller med hylder og
kasser, som kan sættes sammen på præcis
den måde, man ønsker. Den er bygget
i højtrykslaminat, som er uhyre stærkt
og formstabilt, så de nærmest svævende
hylder, der er fæstnet mellem lamellerne,
kan bære mange kilo bøger.
Sammen med hustruen Hanne Plechin-

ger, der arbejder ved Odense Bys Museer,
driver Stig Nør reolfirmaet Wallume i
fritiden med base på Helnæs. De har dog
ansat en produktionschef og en sælger, så
de ikke skal stå for alting selv.

Funktionalitet er vigtigt

Både den enkle reol og den måde parret
har indrettet sig på i privaten på Helnæs
udspringer af en kærlighed til godt design.
- Men funktionaliteten og kvaliteten er
det vigtigste. En stol skal være en, man
sidder godt i. Den skal ikke bare se godt
ud, siger Stig Nør.
Gulvene i stuen er massive egeplanker
Fortsættes næste side »

Jeg fik ideen til reolen, fordi vi skulle
bruge en reol herhjemme. Men da vi ikke
kunne finde noget, vi kunne lide, tegnede
jeg selv en reol. Den blev så god, at jeg også
synes andre skulle have glæde af den.
Stig Nør

Reolen Wallume har
Stig Nør selv designet
og sat i produktion. Den
består af et fleksibelt
system af væglameller
og ”svævende” hylder og
kasser, som fås i et væld
af farver.
Fortsat fra foregående side »

og der er gulvvarme overalt, så der ikke
er radiatorer i vejen nogle steder. Det gør
det lettere at indrette rummene helt som
man har lyst.
I husets oprindelige beboelseslænge
er der stue, spisestue, køkken og en lille
lounge ud i et. Det eneste sted, der er en
dør, er ind til gæstebadet, og ud til haven.
Sammen med de lyse lofter er det med
til at give en rummelig fornemmelse på
trods af den lidt lave loftshøjde.
Den anden længe på huset, der oprindelig var stald tilbage i tiden, er i dag

brugt til entré, kontor, gæsteværelse, fadebur og en hems.
I kontoret hænger reolen Wallume på
hele den ene væg, der går op i kip som en
spids.

Badesal med udsigt

Under det flotte stråtag ligger førstesalen,
som der også er brugt mange kræfter på
at sætte i stand.
Her er endnu et gæsteværelse, men de
fleste kvadratmeter er udnyttet til et virkelig luksuriøst badeværelse, der er i åben
Fortsættes næste side »

Parret har
indrettet sig i
neutrale farver,
som får livligt
modspil af kunst
og skulpturer.

Sjove lampeskærme giver smil på læben.

Fortsat fra foregående side »

forbindelse med soveværelset.
Badeværelset er mere en badesal end
et værelse. Badekarret er lavet af malede
granitsten, og når det skal fyldes, kommer
vandet op nedefra - samme sted, som det
løber ud igen, hvilket giver en effekt som
en naturlig kilde.
Fra karret er der udsigt til vandet for
enden af haven, så her kan man virkelig
ligge og stresse af efter en lang arbejdsdag.
Men det er nu ikke kun udsigten til vandet og naturen, der får Stig Nør og Hanne
Plechinger til at synes godt om Helnæs.
- Alle er imødekommende, så vi føler
os ikke som tilflyttere. Pigerne holder

brunch på stranden om sommeren og
mændene spiller fodbold. Alle kender
hinanden - både bonden, der er 13. generation på stedet, og os nye. Det er omkring 250 fastboende i knap 100 huse. Og
det er et stort miks af tilflyttere og folk,
der har været her længe, fortæller Stig
Nør.
- For os bliver det ved med at være Helnæs, for vi er faldet virkelig godt til, siger
han.
Af Laila Tøttrup, lait@fyens.dk
Foto: Yilmaz Polat, yilmaz@fyens.dk

Neden for skrænten for enden
af haven ligger vandet. Her har Stig Nør to
både liggende om sommeren - en motorbåd til
hyggeture og en helvedeskatamaran til vind.

WWW
Se flere billeder af huset på Helnæs
på www.fyens.dk

BELIGGENDE FÅ MIN. GANG FRA ÅLØKKESKOVEN

LUKSUS GOLFVILLA

VILLA MED 4 BØRNEVÆRELSER

Odense C, Mogensensvej 4

Holluf Pile, Hollufgård Vænget 29

Over Holluf, Over-Holluf-Toften 25

Sagsnr. 148055 SUPERFLOT VILL MED SÆEDELES ATTRAKTIV
BELIGGENHED OG GOG PLANLØSNING MED HYGGELIG LUKKET
HAVE, DEJLIG OPHOLDSSTUE, SEP.SPISEAFD. 3 GODE VÆRELSER
PÅ 1. SAL. SKAL SES OG OPLEVES.

Sagsnr. 148047 SUPER LÆKKER GOLFVILLA MED FANTASTISK
BELIGGENHED OH MED GOD UDSIGT FRA OPHOLDSRUM TIL 16.
HUL GOD PLANLØSNING OG OPFØRT I GODE MATERIALER
- SE MERE PÅ WWW.ESTATE.DK

Sagsnr. 148046 SUPERFLOT VILLA BELIGGENDE I NYERE
UDSTYKNING FÅ MIN. FRA ROSENGÅRDSCENTRET. MEGET FIN
PLANLØSNING MED BL.A. 4 BØRNEVÆRELSER,BADEVÆRELSE M/
PÅKLÆDNIGSRUM OG SPA-BAD, SEP. BØRNEAFD. M.M.

Pris: 2.195.000 Brt.: 12.598 Stuer/vær 1/4
Grund 426
Udb.: 110.000 NT.: 11.517 Bolig/kld.114/37 Opført 1905

Pris: 2.895.000 Brt.: 15.481 Stuer/Vær. 1/4
Udb.: 145.000 Nt.: 13.698 Bolig 128

Pris: 2.495.000 Grund 821 Stuer/vær 1/6
Udb.: 125.000 Bolig 161 Bygget 2008

Energimæke F
Alternativfinansiering: Brt./nt.: 6.954/6.969

Energimærke D

KONTAK T OS
G
FOR EN FREMVISNIN
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Grund 187
Opført 2007

Energimærke B
Alternativfinansiering: Brt./nt.: 8.391/8.315

Estate, Rosengårdcentret
STATSAUT. EJENDOSMÆGLER MDE

Tlf.: 66 15 98 41
www.estate.dk

