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Da alle ønskegrunde var optaget,  
tog et par fra Vejle hul på kreativiteten  
og forvandlede et klassisk rødstenshus 
til en stram og minimalistisk bolig i 
fire sektioner.  Side 4-7

Rødstenshus  
i stram  
forvandling 
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Rødstenshuset før ombygningen

Langs huset er der på havesiden anlagt træterrasse, som støder op til det 
grønne græstæppe. Små højbede og krukker bryder det stramme look.

rødstenshuset fra 1996 
blev forvandlet til 
 moderne sort arkitektur 
med 320 kvadratmeter 
træterrasse og en græs-
plæne, der er en green 
keeper værdig

Stramme 
 

i Vejle
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Et kig gennem galleri gangen 
mod hoveddøren. De to 
vægge er brugt til gamle 
og nye familiebilleder i et 
ensartet rammelook.
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Af Birthe Lauritsen 
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måske havde det været 
billigere at bygge et helt 

nyt hus. men når nu samtlige 
grunde i ønskekvarteret i ud-
kanten af Vejle allerede var 
optaget, måtte kreativiteten 
tage over. 

Så Iben Brejnholt Breum 
og Anders Freund købte et 
af de huse, der var skudt op i 
området gennem 1990’erne, 
og besluttede at forvandle det 
til ønskeboligen.

Det var i 2008, og allerede i 
den følgende sommer var den 
traditionelle rødstensvilla ble-
vet afløst af et stykke moderne, 
sort arkitektur med de 207 
kvadratmeter placeret i fire, 
let forskudte sektioner. Her er 
der plads til både hjemmekon-
tor, gæsteværelse og parrets to 
sønner på 12 og 18 år. 

Kun enkelte vægge blev på 
deres oprindelige plads. re-
sten blev flyttet eller helt af-
løst af andre via den nytænk-
ning, som parret og arkitekt 
Jesper Therkildsen i forening 
lagde for dagen.

anders Freund fortæller om 
den minimalistiske tilgang, 
der resulterede i et enkelt, 
hvidt skræddersyet corian-
køkken i åben forbindelse med 
opholdsstuen og den smalle 
gallerigang, der er den nutidi-
ge version af fortidens pistol-
gang. Den store forskel ligger i, 
at gallerigangen er tænkt ind i 
arkitekturen som en væsentlig 
detalje i husets akse. at den er 
lys og i direkte kontakt med 
resten af huset, er næsten en 
selvfølge i den moderne ind-
retning.

Her er der samtidig en op-
lagt plads til parrets passion 
for sort-hvide fotos. Dem er 
der mange af – nye som gam-
le familiebilleder i forskellige 

størrelser og alle i sorte ram-
mer for at give visuel ro.

Fra gallerigangen er der ad-
gang til bryggers, værelser og 
sønnernes badeværelse, mens 
kontoret og parrets sovevæ-
relse – med tilhørende walk 
in closet og badeværelse – har 
adgang fra køkkenalrum.

Hække og højbede
Haven ligger som en naturlig 
fortsættelse af holdningen til 
enkelheden – ryddet for tradi-
tionelle blomsterbede og det 
meste af alt det, der hørte til 
1990’er-huset. 

bortset fra et enkelt para-
disæbletræ og et hjørne med 
rododendron er resten af det 
dyrkede skiftet ud med vel-
trimmede hække eller henvist 
til små højbede og potter på 
den 320 kvadratmeter store 
træterrasse, der mellem op-
holds- og aktivitetsterrasse 
brydes af et udhus med form 
som en stor, sort æske.

resten af den ubebyggede 
del af den 750 kvadratme-
ter store grund er lagt ud til 
græsplæne, klippet så sirligt 
som greenen på selv den mest 
eksklusive golfbane. 

“Det handler om at klippe 
den tæt og ofte,” siger anders 
Freund, der har hentet gode  

råd fra greenkeeperen på den 
bane, han selv spiller på.
I vækstsæsonen er det tre-fire 

gange om ugen. men så ligger 
plænen også som et tæppe, der 
lige er rullet ud langs husets 

facade mod haven. og den er 
totalt fri for mælkebøtter eller 
ukrudt i øvrigt. ifølge husher-

ren opgiver det helt enkelt i 
den tætte, hyppige klipning.

anders Freund erkender, at 
ikke mindst han er tilhænger 
af det helt enkle og ryddelige. 

Genial detalje
tilbage til husets akse, der kun 
brydes af en pejs, bygget ind 
i en fritstående væg af norsk 
granit. Det i sig selv er en ge-
nial detalje, fortæller anders 
Freund. For når naturgassen 
brænder i pejsen, forplanter 
varmen sig til væggen, som 
bliver en ekstra varmekilde.
Pejsen adskiller køkken og 

Grøn glasmosaik på gulv og væg får brusenichen 
i forældrenes badeværelse til at fremstå som en 
smaragdgrøn boks i rummet.

Den lyse opholdsstue er også holdt i en enkel stil med de sort/hvide fotos, der er parrets passion. Stuens trægulv går direkte over i køkkenets betongulv.

Anders Freund

“Vi ville oprindelig have et zinktag,  
men det kunne ikke lade sig gøre,  

fordi grunden ligger inden for kirkens 
beskyttelseslinje”
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Mellem soveværelse og badeværelse er der walk-in closet.

opholdsstue på det sted, hvor 
også stuens trægulv går over 
i beton – slebet 25 gange, før 
den stenholdige struktur kom 
frem.

Kun en mindre detalje ville 
iben brejnholt breum ændre, 
hvis hun skulle indrette huset 
i dag:

“Jeg ville lukke mere af-
wmellem køkken og stue,” 
siger hun. 

en glasvæg på den ene side 
af pejsen er allerede resultat 
af de tanker. Det transparente 
materiale sikrer til gengæld, at 
arkitektens idé om at kunne 
kigge igennem hele huset, når 
man træder indenfor, fortsat 
tilgodeses.

Husets design måtte på 
grund af områdets servitutter 
vendes flere gange med byg-
gemyndighederne. en nærlig-
gende kirke, som kan skimtes 
fra indkørslen, havde også 
betydning for det endelige 
resultat.

“Vi ville oprindelig have 
et zinktag, men det kunne 
ikke lade sig gøre, fordi grun-
den ligger inden for kirkens 
 beskyttelseslinje,” fortæller 
anders Freund.

i stedet blev det et tegltag, 
afstemt i samme farvehold-
ning som huset, hvor byg-
herren fravalgte synlige mur-
sten. De oprindelige røde sten 
blev – som resten – dækket 
af netarmeret puds, der kan 
 males direkte på.

Det flade tag fra den dobbelte 
carport går gennem en væg af 
samme type granit som pejse-
væggen inde i huset. 

at taget går forbi hoved-
døren, betyder, at man ikke 
skal ud under åben himmel 
for at komme fra bilen og ind 
– ud over at det binder funk-
tionerne sammen. 

at der også her er valgt en 
beplantning fra den mini-
malistiske skala, kan næppe 
overraske. Kaos er ikke en del 
af konceptet.

blau@borsen.dk Den norske granit går igen i væggen mellem indgang og carport.

På den anden side af granitvæggen med den indbyggede  
naturgaspejs er husets spiseafdeling.

Livet er ikke så firkantet

Køkkenet er, uanset størrel sen, et permanent boligmøbel. Vores brede 

og fleksible pro dukt program kan tilpasses alle rum- og bolig typer. Fra 

stort til småt. 

Kom ind og få et bud på en SMALL LIVING køkkenløsning i din lokale 

Svane butik og hør mere om de attraktive Miele kampagnepriser. 

svane.com

svane
small living med S12 - møbler til madlavning

Kr. 58.986,-

Prisen er for køkkenelementer, 
bordplade og vask.

Miele ovnene H 6860 BP fås i fire 
smukke farver: CleanSteel, Obsi dian-
sort, Brillanthvid (billedet) og Havanna-
brun.

FÅ FOR KR. 10.000 
TILBEHØR TIL DIT NYE 
SVANE KØKKEN
Se mere på svane.com eller hør 
mere i din Svane butik.


