
udfordrende og specielle end andre, men Anita 
fi nder stor glæde i såvel de små enkle, som de 
større og mere mangfoldige opgaver. Spørger man 
hvilken type opgave, Anita synes er sjovest, er 
hun dog ikke i tvivl om, at det er dér, hvor hun 
får lov at køre opgaven helt i mål.

-  Det kan være et par, der skal fl ytte, og som 
køber hele pakken. Hvor jeg får lov at stå for 

indretningen og kan udvælge de de ting i deres 
eksisterende bolig, som skal med videre, og 
samtidig får lov at supplere med nye ting, der 
vil gøre sig godt i forhold til det slutresultat, 
jeg arbejder henimod. Hvor jeg er tovholder på 
hele processen, booker gulvmand og maler, har 
en handyman med ude og montere møbler og 
belysning, og hvor jeg kan få lov at indrette ned 
til mindste detalje som blomster på bordet og 

fyld i skålene, smiler Anita.

Alle tiltag sker naturligvis i tæt dialog med kun-
den, for som Anita pointerer, ville hun ikke være 
i stand til at indrette en bolig, som folk bliver 
glade for og føler sig hjemme i, hvis ikke hun har 
et godt kendskab til de mennesker, der skal bo 
i den.

At gøre en forskel, dét er den 
stærkeste motivation
Anita føler på alle plan, at hun har verdens bedste 
job, og hun er pavestolt af, hvad hun har opnået. 

-  Jeg arbejder med det, jeg brænder for, og jeg 
kan leve af det. Det er en enorm tilfredsstillelse 
på det personlige plan at lykkes med at bygge 
egen virksomhed op fra bunden. Ikke mindst 
fordi, der nok ikke var mange andre end mig 

selv, der troede på idéen. Jeg er stolt af, hvor 
langt jeg er nået, og jeg føler selv, at jeg er en 
god rollemodel for min datter. I mig kan hun 
se, at man kan lykkes med at forfølge sin drøm 
og få succes med det, selvom den umiddelbart 
er en smule diffus og kræver, at man selv skal 
skabe alt fra bunden. Og hun kan se, at der er 
plads til at fejle og tage et par omveje på vejen 
hen mod målet. Jeg kunne ikke forestille mig 
et bedre arbejde, end det jeg laver i dag. Det er 
stærkt motiverende og enormt tilfredsstillende, 
når man gør en forskel for folk og bidrager til at 
give dem et andet liv i deres bolig, end de ellers 
ville have haft. Dét giver mening, synes jeg. 
Selvfølgelig skal vi have brød på bordet, men 
det har aldrig været pengene, men derimod 
lysten til at gøre en forskel i andre menneskers 
liv, der er min drivkraft, slutter vores skønne 
boligkonsulent.

Jeg brænder for at gøre en forskel…
Af Lotte Heshe
byHeshe.dk

Kan man virkelig leve af at fortælle andre 
mennesker, hvordan de skal indrette deres 
hjem? Ja, det kan man faktisk godt, og det er 
Specialens indretningskonsulent et lysende 
eksempel på.  

At Anita Wodstrup Madsen fra Vestervig skulle 
slå sine folder som kreativ indretningskonsulent i 
Aalborg lå ikke ligefrem i kortene, da hun gjorde 
sine første overvejelser om sin fremtidige karri-
erevej. Det krævede et par omveje og personlige 
bump på vejen, før Anita fandt sin rette hylde.

-  Som barn ville jeg gerne være frisør, men der 
skulle ikke mere end et fritidsjob til, før jeg blev 
afklaret med, at det i hvert fald ikke var den vej, 
jeg skulle gå. Til gengæld var det lidt sværere 
for mig at afdække, hvad der så skulle ske. Jeg 
brugte fl ere år på den afklaringsproces, og den 
bragte mig først til Sønderborg, hvor jeg tog 
grundforløbet inden for servicefagene og siden 
til Aalborg, hvor jeg underviste i salsa, blev 
udlært i en boghandel, arbejdede som leder af 
Magasins bogafdeling og senere gennemførte tre 
semestre på danskstudiet på Aalborg Universi-
tet, fortæller Anita. 

Når posen rystes
Da Anita blev gravid med sin datter, blev det 
samtidig et farvel til universitetsstudierne. Hvad 
der skulle ske, vidste hun ikke – hun vidste blot, 
at hun ikke skulle tilbage. 

-  Skæbnen ville, at jeg blev ramt af en alvorlig 
fødselsdepression, der resulterede i, at jeg under 
det meste af min barsel rent faktisk var syge-
meldt. Det var et langt sejt træk men også en 
periode, der gav mig det nødvendige pusterum 
og motivationen til at stoppe op og bore lidt 
dybere i, hvad jeg egentlig ville med mit liv, 
fortæller Anita. 

Processen resulterede i et brud med kæresten, og 
samtidig valgte Anita at smide alt, hvad der hed 
sikkerhedsnet i forhold til arbejdslivet, og lod sig 
således momsregistrere for at starte selvstændig 
virksomhed. 

Skepsissen var til at tage at føle på
I marts kunne Anita fejre 12 års jubilæum som 
selvstændig med indretningsfi rmaet ’Boligstil’. Et 
jubilæum, som ikke mange havde set komme. 

-  Der var ikke en eneste, der sagde; ”Hvor ER det 
bare en god idé”, da jeg fortalte om planerne 
for mit nye arbejdsliv. De fl este tænkte nok, at 
det lød da bestemt som noget, jeg kunne gå og 
hygge mig med, men at der derfra og så til, at 
man kunne drive en forretning og komme til at 
leve af det, var temmelig langt. Og det var på sin 
vis også forståeligt – jeg følte mig jo også selv 
lidt på bar bund i forhold til, hvordan jeg skulle 
gribe det an. Jeg har altid interesseret mig for 
boligindretning og har taget forskellige kurser 
i dekoration, farvelære, belysning og så videre. 
Men at fi nde en plads, hvor jeg kunne bruge 
det, var straks sværere, fortæller Anita.

Det bedste sted at starte er som regel i ens eget 
netværk, så Anita smøgede ærmerne op og 
tilbød sin assistance til venner og familie. Der var 
nogen, der netop var fl yttet i anden bolig, der 
var nogen, der var ved at bygge nyt hus, der var 
nogen, der havde fået sommerhus og så videre, 
og de tog alle glædeligt imod Anitas tilbud om 
hjælp. I løbet af kort tid fi k Anita således nogle 
gode referencer og en portfolio med masser af før/
efter-billeder, hun kunne medbringe på Aalborgs 
store forbrugermesse, og så var starten ellers 
skudt i gang. I dag har Anita en bred kundeporte-
følje, der tæller både private kunder og erhvervs-
kunder fra hele landet.

Eksperter i høj kurs
I starten lå fokus meget på private hjem, hvor 
Anita har sammensat forskellige pakkeløsninger. 
Man kan eksempelvis få mundtlig rådgivning 
til boligændringerne, man kan få udarbejdet et 
skriftligt idékatalog med anvisninger til, hvordan 
man får udført ændringerne i praksis, man kan 
få hjælp til at gøre sin bolig salgsklar, og man 
kan slet og ret få hjælp til noget så basalt som 
oprydning.

-  Mange har rigtig mange ting i gemmerne, men 
hverdagen er for travl til, at de får ryddet ud 
og ryddet op, og det kan indimellem godt 
udvikle sig til lidt af et kaos. Så tilbyder jeg at 
kigge forbi med en rulle affaldssække og hjælpe 
processen i gang. Det er ikke det, jeg laver mest 
af, men der er også kunder til den slags opgaver, 
og jeg nyder virkelig at gøre en forskel for de 
folk, hvor det er vokset dem over hovedet, lyder 
det fra Anita.

I det hele taget er hun blevet overrasket over, 
hvor stort behovet reelt er for en virksomhed som 
hendes. Ordrebogen tæller langt fra blot indret-
ningsopgaver i private hjem, men i vid udstræk-
ning også indretning af kontormiljøer, mødeloka-
ler og kantiner for virksomheder. Herudover er 
Anita også på pletten til inspirationsaftener, som 
hun laver i samarbejde med butikker, caféer og 
andre interesserede, ligesom hun gerne betræder 
de større scener – senest den store scene i Messe 
C i Fredericia foran 200 mennesker.

-  Jeg oplever helt klart et stigende behov. Folk 
oplever det ikke længere som pinligt, at de har 
begrænsede evner på det her område – så er 
der noget andet, de er knivskarpe til. Der er 
kommet en erkendelse, der ikke var tidligere. 
Jeg tror også, at det har banet vejen for mit fag, 
at man i dag rask væk hyrer havearkitekter. Og 
hvorfor ikke hyre eksperter indvendigt, når man 
gør det udvendigt? Samtidig har der de senere 
år været en del tv-programmer, der har haft 
fokus på boligindretning. Vi lever i en tid, hvor 
eksperter er i høj kurs, og hvor vi oplever det 
som helt legalt at få eksperthjælp, dér hvor det 
halter for os selv, og det kommer en virksomhed 
som Boligstil til gode, fastslår Anita.

Opgaverne er mangeartede, og nogle er mere 

Boligkonsulent Anita Wodstrup Madsen 
er fast ”inventar” i Specialen. 

Her bidrager hun hver måned med 
masser af inspiration, tips og gode 

idéer til boligindretningen. 

Anita stammer oprindeligt fra Thy, men er 
i dag bosiddende i Aalborg, hvor hun bor 
med datteren Karen, kæresten Peter og 
bonus-tvillingerne Alberte og Caroline. 
Det er ligeledes her fra hun driver sin 

virksomhed, Boligstil, der tilbyder 
rådgivning og praktisk assistance 

i forbindelse med indretningen 
af såvel privatboligen 

som erhvervsvirksomheden.

Du kan læse mere om Anita og 
Boligstil på www.boligstil.dk 
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