
Før

Efter

 De fleste ville nok være vendt om i 

indkørslen. Men der skulle mere 

end gasbeton, brun vinduerammer 

og et forvitret eternittag til at 

skræmme Jesper og Bente Ther-

kildsen væk. De faldt pladask for 

beliggenheden lige op til skoven, og 

øjnede en sjælden mulighed for at 

sætte deres helt eget præg på den 

nedslidte 60’er villa.   

Den indvendige forvandling har 
familien Therkildsen selv stået for. 
Det oprindelige gulv er skiftet ud 
med  hvidolierede asketræsplanker, 
og alle de gamle radiatorer er fjernet, 
og erstattet af et skjult gulvvarme-
system med riste. 

Femårsplan i

 Skovhuset
Parcelhuset har fået et stramt, og mere moderne 
udtryk. Rejsningen på taget er væk, og facaden er 
pudset, og malet hvid. 

Det oprindelige hus var en trist affære med eternittag, og 
facader i pudset gasbeton. 
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✶○ Skitserede hovedideen, og lagde en 
fast plan for hvad er skulle gøres ved 
huset ○   Flyttede vægge, og omdispone-
rede grundplanen med et stort køkken-
alrum, to badeværelser, og større 
børneværelser ○ Isolerede gulve og 
lofter, og lagde nye trægulve med 
gulvvarme overalt ○ Fjernede den 
gamle udestue, og opførte en ny 
tilbygning i cedertræ på det eksiste-
rende fundament ○  Skiftede eternitta-
get ud med en ny tagkonstruktion uden 
hældning ○ Pudsede og malede alle 
facader, og murede en ny skorsten ○ 
Skiftede vinduer og terrassedøre til 
nye i vedligeholdelsesfri aluminium, og 
med lavenergiruder ○ Byggede carport 
og anlagde haven, og indkørslen.

 Det var hverken det gulnede fyrretræskøkken, 
de kedelige pergogulve, eller det nussede 

savsmuldstapet, der fik Jesper og Bente Ther-
kildsen til fluks at fatte fyldepennen, og under-
skrive købsaftalen på det lidt kedelige gasbe-

tonhus i udkanten af Vejle. Det var udsigten. Huset ligger i før-
ste parket til Nørreskoven, og er omgivet af et fantastisk 
dyreliv med fugle og råvildt i haven. 

– Beliggenheden var unik. Derfor var vi egentlig ikke i tvivl, 
da vi så huset første gang. Heller ikke selv om det lod meget 
tilbage at ønske, siger Jesper Therkildsen, der er uddannet 
bygningskonstruktør, og indehaver af tegnestuen Therkildsen 
Arkitekter, som han driver sammen med hustruen, Bente. 

Parret så det som en spændende og sjov udfordring at for-
søge at få det bedste ud af de eksisterende rammer.

– Det gode ved typehusene fra 1960’erne og 70’erne er, at 
man næsten altid kan få noget godt ud af dem. Man ødelægger 
ikke så meget ved at lave om på dem, og gør man det med om-
tanke, kan det næsten ikke undgå at blive bedre, fortæller Jes-
per Therkildsen. Parrets baggrund som bygningskonstruktører 
blev der god brug for, da moderniseringen af det renoverings-
modne hus fra 1963 skulle planlægges. Jesper og Bente 

Sådan gjorde vi

1. Soveværelset i tilbygningen har en rumhøjde på 
3,3 m. Bag de sorte skydedøre er der indrettet et 
walk-in closet med hylder fra Ikea. Skydedørene er 
fremstillet af mdf plader, der er dyvlet sammen, 
og monteret på et standard skinnesystem fra et 
byggemarked. 2. Tilbygningen i cedertræ er 
opført på fundamentet af den gamle udestue. Det 
er en let trækonstruktion med indvendige vægge 
af gips, og sorte aluminiums-vinduer fra Velfac. 
3. Fra køkkenet er der direkte udgang til 
terrassen, og en fantastisk udsigt til Nørreskoven, 
der grænser op til baghaven. Det futuristiske 
emfang er fra Trepol. 4. Familiens nye køkken-
alrum ligger i det, der tidligere var dagligstuen. 
For at få det fulde udbytte af udsigten til skoven, 
er facaden lukket op med store glaspartier, der 
går fra gulv til loft. 

1 2 3

4

▼

Før: Et trist parcelhus 
med en rigtig god 
beliggenhed lige op til 
Nørreskoven ved Vejle.
Eft er:  Villaens nye, 
enkle linier spiller fint 
sammen med den 
omgivende natur. 

Eft er

Før

Økonomi
Arkitekt ................................................... 156.750 kr.
Ingeniørberegninger ...................37.000 kr.
Køkken incl. bordplade ........ 175.000 kr.
Hvidevarer ...............................................68.000 kr.
Totalentreprise  ........................ 1.713.250 kr.
I alt ...........................................................2.150.000 kr.

Femårsplan i

 Skovhuset
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Therkildsen havde masser af ideer til hvordan de kunne opti-
mere villaens 176m2. 

– De forrige ejere havde forsøgt at gøre noget ved huset, 
men uden kvalitative forbedringer. Køkkenet lå stadig på den 
mørke nordside, børneværelserne var alt for små, og den fan-
tastiske udsigt til skoven kunne bestemt udnyttes bedre, for-
tæller Jesper Therkildsen.  

Parret indledte projektet med at lægge en gennemtænkt 
plan for hvad der skulle gøres, og så gik de ellers i gang fra en 
ende af. Der blev væltet vægge, sammenlagt rum, brækket 
gulve op, bygget gipsvægge, skiftet vinduer, isoleret, pudset 
og malet. Noget fik de hjælp til af håndværkere. Resten knok-
lede de selv med i weekender og ferier. Men efterhånden som 
projektet skred frem,  skred også tidsplanen. 

– Da vi gik i gang, troede vi, at det ville tage fem måneder. 
Det endte med at tage fem år, fortæller Jesper Therkildsen, 
der ikke har fortrudt det langvarige byggerod, og familiens  
hårde år som fritidshåndværkere. 

– Det er en daglig fryd at komme hjem til et smukt og velfun-
gerende hus. Vi mener, at vores antrengelser har været be-
sværet værd: Det er lykkedes os at få det optimale ud af et 
hus, som bare var småkedeligt og fantasiforladt.        

Før og efter.  Køkkenet er flyttet fra den 
mørke nordside til en lysere placering ud 
mod haven. To små børneværelser er 
blevet til ét stort, og udestuen er 
ombygget til soveværelse.   

Se flere 
fantastiske hjem på

www.bobedre.dk/boliger
– her får du de bedste 

fra magasinet 

▼

1. Brusenichen i det store badeværelse har et forsænket badekar i 
gulvet. Det bruges flittigt af parrets tre børn, der elsker at plaske 
rundt i gulvhøjde. Håndvasken er tegnet af Philip Starck, og står på 
en bordplade af zink. Brusegardinet er fra Courage.    
2. Gæstebadet har pudsede vægge og betongulve, der er epoxylake-
ret for at gøre dem mindre modtagelige for fugt. Det indbyggede 
brusearmatur i loftet hedder Raindance, og er fra Hans Grohe.  
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