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Fire akrylplader sat sam-
men – og vupti: Så har man 
en lampeskærm. 

Det var arkitekt Arne Ja-
cobsen, der for 52 år siden 
brugte den løsning til en 
pendel i den lille bar på Ro-
yal Hotel i København – en 
løsning, der hurtigt forplan-
tede sig til det private miljø, 
hvor lampen blev yderst po-
pulær. 

Det forstår Helene og Mo-
gens Jensen godt. De var 

da heller ikke i tvivl, da be-
lysningen over spisebordet 
skulle vælges. Så nu lyses det 
tunge jernbord fra Paustian 
op af to royale pendler i fro-
stet akryl. 

Krank skæbne 

Vi er på besøg i Vejleforsta-
den, Mølholm, hvor hverken 
udsigt eller skatteprocent er 
som dengang, vejlenserne 
for godt hundrede år siden 
begyndte at flytte op i bak-
kerne på sydsiden af Vejle 
Fjord. Udsigten er forandret 
gennem massivt byggeri op 

gennem 1900-tallet – og 
skatteprocenten, der oprin-
delig var så lav, at man tal-
te om et regulært skattely, 
led en krank skæbne allere-
de ved kommunalreformen 
i 1970.

Det var heller ikke udsig-
ten, der for tre år siden trak 
parret til området. Det var 
derimod nærheden til sko-
len og placeringen for enden 
af en lukket vej. 

Faktisk vidste de slet ikke, 
at de havde udsigt til både 
fjord, bro og Henning Lar-
sen Arkitekters markan-
te vartegn: Boligbyggeriet 

    Forvandlingen  
         ved Vejle Fjord

Det gule 
1960’er hus 
er forvandlet 

til en  
moderne  
bolig i en 

fremadrettet 
arkitektur. 
Her er det 

set fra  
indgangs- 

partiet  
med den nye  

tilbygning i 
zink.

Spisebordet fra Paustian er af massivt jern.

Det mørke  
1960’er hus blev 

forvandlet 
til en moderne  

villa med udsigt,  
brusebad i  

soveværelset og 
bryggers i en  

tårnagtig  
tilbygning i zink
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Fra havesiden får man et godt indtryk af, hvordan de to etager er drejet i forhold til hinanden. Ved at placere opholdsstuen på første sal blev der fri udsigt til Vejle Fjord og havn.

Ved at udbygge det gamle grundplan med et »trappetårn« blev der plads til at  
indrette badeværelse bag soveværelset på første sal.

Som en usædvanlig detalje er den glasklare bruseniche placeret i soveværelset i 
umiddelbart tilknytning til den åbne forbindelse til badeværelset.

»Bølgen«. Det gik først op 
for dem, da den lokale ar-
kitekt, Jesper Therkildsen, 
havde sat stregerne til en 
omfattende om- og tilbyg-
ning. Det gule 1960’er hus 
skulle forvandles til en nuti-
dig bolig. 

lys, luft og udsigt

Og han opdagede hurtigt, 
at han ved at dreje over-
bygningen 180 grader i for-
hold til det oprindelige hus 
kunne skabe både lys, luft 
og udsigt. Derfor blev hu-
sets længdeakse placeret på 
tværs af stueetagen, så der 
kunne indrettes en stor ter-
rasse på hver side af den dre-
jede første sal.

Samtidig kom opholds-
stuen deroppe til at danne 
en slags tag over terrassen i 
jordhøjde.

Fra både opholdsstue og 
terrasserne mod henholds-
vis øst og vest er der fri ud-
sigt over Vejle havn og fjord. 

Tårnet i zink 

Tilbygningen fik karakter 
af et tårn i zink – et materi-
ale, der arkitektonisk giver 
et lettere indtryk end sten 
og træ. Her kunne indret-
tes bryggers i stueetagen og 
parrets private badeværelse 
på første sal. Det kommer 
man til ved først at gå gen-
nem klædeskabet – et walk 
in closet – og derfra videre 
til soveværelset.

Der er fri forbindelse mel-
lem sove- og badeværelse, og 
den glasklare brusekabine er 

i virkeligheden placeret inde 
i soveværelset. En usædvan-
lig detalje, som man da også 
lige skulle vænne sig til.

»Men nu kunne jeg ikke 
forestille mig, at det skulle 
være anderledes,« siger He-
lene Henriette Bundgaard 
Jensen – til daglig uddan-
nelsesansvarlig bioanalyti-
ker på Vejle Sygehus, mens 
hendes mand er projektchef 
hos MT Højgaard i Århus.

Total ombygning

Det gule 1960’erhus var et 
dødsbo, da parret købte det, 
og det havde absolut ingen 
lighed med de første årti-
er i Mølholm. Det var den-
gang, der blev bygget sto-
re huse med plads til både 
kokke- og stuepige.  Faktisk 
viste det sig, at både husets 

grundplan og hele konstruk-
tion var så utidssvarende, at 
ombygningen reelt kom til 
at være en genopførelse på 
parcelhusets oprindelige 
sokkel. 

I dag er det kun de 30 kva-
dratmeter kælder, der har et 
halvt århundrede på bagen. 
Og i en anden tidsånd kun-
ne de 235 kvadratmeter bo-
lig godt give plads til de tje-
nende ånder, der for 80-100 
år siden var en del af hverda-
gen. Men som i andre mo-
derne familier bruges plad-
sen til børnene. Der er tre af 
dem – på henholdsvis ti, syv 
og tre år. 

Det forklarer placerin-
gen af Ray & Charles Eames 
knagerække-klassiker, 
Hang it all – selv om bør-
nehøjden ikke nødvendig-
vis betyder, at overtøjet lan-

der der, erkender moderen 
med adresse til en jakke på 
gulvet.
Mens udsigten placerede 
opholdsstuen på første sal, 
talte det funktionelle for 
indretningen af stueetagens 
centrale rum med køkken og 
spisebord. 

Et stort vinduesparti ska-
ber udsyn og forbindelse til 
indgangspartiet, hvor en ny-
plantet bøgehæk markerer 
de private grænser. Inden 
for vinduet har husets firbe-
nede familiemedlem fundet 
en solrig plads mellem Mo-
gens Lassens kubusstage fra 
1960 og en feltseng, der som 
det meste andet i boligen er 
resultat af godt design. 

Men det er ikke de tradi-
tionelle, visuelle ikoner, der 
vrimler frem på egetræspar-
ketten. 

Ligesom rummet emmer 
af funktionalisme, så er det 
også det, der ligger bag for 
eksempel valg af spisebords-
stole: Tripp Trapp fra nor-
ske Stokke til børnene og 
Arne Jacobsens model 3108 
fra danske Fritz Hansen til 
de voksne. Dens populære 
navn er mågestolen – efter 
sin mere fligede kontur end 
den 7’er-skal, den er udvik-
let over. 

Brugbare farveklatter

Stolen blev fremstillet til 
Nationalbanken, og den 
kraftigere udskæring af ryg-
gen bevirker, at rygprofilen 
kunne spændes mere op end 
grundmodellen. Og så er 
vi ved det funktionelle. Det 
udløser nemlig bedre støtte 
til lænden. 

Køkkenøen lyses op af et 
par af hvide flower pot, som 
Verner Panton designede i 
1968 og som fortsat produ-
ceres i et utal af farver.  

De matcher Arne Jacob-
sens hvide akrylpendler 
over spisebordet og giver 
visuel plads til blandt an-
det Philippe Starcks kulør-
te univers på køkkenøen og 
de spraglede huskesedler på 
designer Elis Nielsens op-
slagstavle i børstet stål. 

Det er også her i rummet, 
man finder husets foreløbig 
eneste pejs.

»Der er forberedt, så vi 
kan få pejs også i stuen oven 
på. Men indtil videre har be-
hovet ikke været der,« siger 
Helene Jensen.

Og måske ville de knit-
rende flammer også få hård 
konkurrence – af fjorden, 
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dig fra start til slut, så du kommer 
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HAR DU BRUG FOR HJÆLP  
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