
Det blev et velskabt barn. Stort, 
smukt og rummeligt. Ved afle-
veringsforretningen er vi lige så 
rørstrømske, som var der tale 
om en barnefødsel. Salige, som 

forløste sømænd, betragter min mand og jeg 
de store jomfruelige rum, som vi inden længe 
vil indtage og gøre til vores. For første gang i 
mange, mange måneder kan vi slappe fuld-
stændig af. Huset er præcis, som vi har tænkt 
os. Det er fantastisk. 

Vi er øre af lykke og sanser ikke at være 
kritiske længere, da vi, byggeleder og bygge-
rådgiver er samlet for sidste gang. Derfor er 
vi taknemmelige over vores byggerådgivers 
trænede blik, der pløjer alt fra bundpropper 
til dørstopper og spær igennem, så alt kan 
noteres i mangelrapporten. Der er ikke meget 
at notere. Det, vi mest mangler nu, er en rolig 
hverdag nær netværket. Det bliver ikke note-
ret, men er alligevel netop det, vi får, hurtige-
re end vi havde forudset. 

Den forkromede flytteplan bebuder el-
lers, at vi skal bruge en uge på at nusse om 
hjemmet og derefter slå dørene op til fire 
fuldt møblerede børneværelser. Men så da-
mebladsagtig nemt kommer det ikke til at gå. 
Tre på hinanden følgende indbrud i den sid-
ste uge op til aflevering giver ikke bare højt 

hår til byggelederen, så nye hårde hvidevarer, 
maling, dørgreb, gulvunderlag og ødelagte 
døre og vinduer kan genbestilles og komme 
frem i tide. Det giver også os spekulationer 
om, hvorvidt vi tør lade vores lille slot ligge 
ubeboet hen, til vi får flyttesjakket stimlet 
sammen den efterfølgende lørdag. 

Sikkerheden får det sidste ord, så tre timer 
efter afleveringsforretningen er den første 
kop kaffe brygget, og seks madrasser har fun-
det plads i vores nye hjem. Det var bestemt 
ikke sådan, vi havde forestillet os det, men 
det er sådan det bliver, og det er slet ikke så 
ringe endda. 

De store børn jubler, da de for første gang 
nogensinde selv kan gå hjem fra skole og 
lukke sig ind i deres nye, store hus. De er fuld-
stændig overgearede, og det bliver ikke bed-
re, da familiens mindste kommer hjem til det 
nye hus. På ganske få timer har de gjort de 
tomme værelser til deres. Og mens far kører 
i rutefart til lejligheden for at hente det mest 
nødvendige, får børnene deres første karbad i 
det rungende tomme hus. 

Vi er sanseløst trætte, da vi den første nat 
ligger på papirtynde madrasser i stuen med 
fri udsigt til himlen og haven, mens alle fire 
børn – for første gang i deres liv – er placeret 
i hver sit værelse flere meter fra far og mor! 
Det er helt uvirkeligt, men ganske vist. Drøm-
metilstanden fortsætter næste morgen, da vi 
vækkes af fuglefløjt og opdager, at både store 
og små børn har sovet i deres eget værelse 
hele natten. Tænk, at vi skulle opleve det! 

De efterfølgende dage står menuen sta-
dig på lykkerus. Naboer og genboer kommer 
uanmeldt forbi med blomster og lykønsk-
ningshilsner. Sikken en velkomst. Det er me-
get bevægende, og vi glemmer helt, at de rene 
underbukser og alt vores øvrige indbo – bort-
set fra skoletasker, mellemlægningspapir og 
børnenes tøj og madrasser – stadig befinder 
sig i den midlertidige lejlighed i Avedøre, ind-

Storfamilien er 

flyttet ind
STORFAMILIEN BYGGER HUS

Hvordan bosætter man sig, når familien 
vokser fra to til seks personer på fem år? 
Det spørgsmål har familien Marott Winkler 
forsøgt at finde svaret på siden sommeren 
2005, hvor de netop havde købt drømme-
boligen. Men så kom et sæt tvillinger til, og 
pludselig var villaen for lille. 

Journalist Pernille Marott skriver om 
det lange, seje træk med at finde finde 
en økonomisk og funktionel bolig til den 
børnerige familie. 

Håndværkerne er nu ved at lægge sidste 
hånd på parcelhuset i Hvidovre. Boligen 
følger byggeriet frem til indflytningen. 
Dette er den 16. artikel i serien. Læs dem 
samlet på FRI.dk/boligen.   

Familien består af far Mikael, der er 
pressechef, mor Pernille, kommunika-
tionsrådgiver og journalist, og børnene 
August på ni år, Frederik på syv og tvil-
lingerne Carl Christian og Dicte Marie på 
tre et halvt. 
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»Vi er sanseløst trætte, da vi 
den første nat ligger på pa-

pirtynde madrasser i stuen med fri 
udsigt til himlen og haven, mens 
alle fire børn – for første gang i deres 
liv – er placeret i hver sit værelse 
flere meter fra far og mor!

Endelig oprandt den store 
dag, hvor familien Marott/
Winkler kunne rykke ind 
i sit nye hus. Det kom dog 
ikke til at foregå helt, som 
de havde forestillet sig.

Af Pernille Marott/www.marottkommunikation.dk  Foto: Nikolai Linares

Det nye køkken var allerede blevet indviet før den officelle indflytningsdag. Her sørgede husets frue 
for, at flyttefolk – både de professionelle og de frivillige – blev provianteeret.
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Tv. nederst: Vores gamle møbler 
virker svært udslidte, da de kom-
mer ind i det spritnye hjem.

Venner og familie var igen hidkaldt 
for at assistere flyttemændene. 
Alle sled og slæbte en hel lørdag, 
hvor regnen silede ned det meste 
af dagen.

Et tomt, ubeboet og end ikke helt 
færdigbygget hus skulle man ikke 
tro var værd at gå på tyverov i. Men 
for en tyv, der måske selv er i gang 
med at bygge eller er bestilt til at 

hente udvalgte varer for en kunde, er det et 
perfekt sted at gå på jagt. Her er alting nem-
lig spritnyt, og huset er tomt. Det har flere 
langfingrede byggeentusiaster fundet ud af. 
De tømmer huset for det, de skal bruge, når 
tingene bliver leveret – til stor ærgrelse for 
byggefirmaerne.

»Det er et problem, som forekommer rela-
tivt hyppigt, som belaster os forsikringsmæs-
sigt, og som vi i byggebranchen gør, hvad vi 
kan, for at nedbringe. Det er dog meget vari-
eret, hvor ofte vi oplever indbrud. Vi ser det 
mest i afsidesliggende udstykninger, hvor der 
ingen naboer er. Her kan vi hegne byggeplad-
sen ind, men alligevel er vinduerne væk da-
gen efter, de er leveret,« siger Leif Bork, øko-
nomidirektør hos Eurodanhuse. 

Også hos typehusfirmaet Lind & Risør ken-
der man problemet. 

»Vi forsøger at minimere tyverierne ved 
først at få køkken og hårde hvidevarer leveret, 
når de skal monteres. Vi sikrer os bedst mu-
ligt ved brug af container og privat vagtværn i 

større udstykninger, men der sker tyveri alli-
gevel, og det sker altid lige op til, at bygherren 
flytter ind,« siger David Christensen, økono-
michef.

Hos Danmarks største forsikringsselskab, 
Tryg, er fornemmelsen, at antallet af indbrud 
i nybyggeri er for nedadgående, hvilket hæn-
ger sammen med den finansielle krise. 

»Tyveknægtene bygger ofte selv og er på 
jagt efter materialer. I øjeblikket bliver der 
ikke bygget så meget på grund af krisen, og 
derfor oplever jeg også, at antallet af tyverier 
i nybyggeri er blevet mindre,« vurderer taksa-
torchef Carsten A. Sørensen.

Hvis man bygger med et typehusfirma, er 
det firmaets hovedpine, hvis materialerne 

forsvinder. Men står bygherren selv som en-
treprenør for et byggeri, er det ham, der skal 
dække tabet. Taksatorchefen råder til følgen-
de gardering: 

»Hos os er det muligt at udvide dækninger-
ne i villaforsikringen, så blandt andet en villa 
under opførelse også er omfattet af forsikrin-
gen. Det betyder, at vi dækker skader op til 
100.000 kroner. Her skal man være opmærk-
som på, at for eksempel hårde hvidevarer skal 
være forsvarligt låst inde i huset. Vi dækker 
også visse byggematerialer, som står udenfor, 
men for at være dækket helt ind bør man også 
tegne en entrepriseforsikring. Desuden bør 
man tænke i forebyggelse,« siger Carsten A. 
Sørensen. 

»Det handler om at gøre det besværligt for 
tyven og lave en ordentlig skalsikring. Vin-
duer kan ved levering ikke låses ind i huset, 
så her bør man leje en container. Et hegn på 
større byggepladser har også en effekt, lige-
som lys kan gøre det besværligt at bevæge sig 
rundt uden at blive set. Jo mere besværligt, du 
gør det, jo mere sikrer du dig,« siger Carsten 
A. Sørensen. 

boligen@berlingske.dk

Tyverier hærger byggebranchen 

Et tomt næsten færdigbygget hus er det perfekte sted at gå på jagt, hvis man lige står og mangler 
f.eks. en spritny opvaskemaskine eller gulvbelægning.

Når huset skal afleveres, foregår der en afleveringsfor-
retning mellem bygherre og entreprenør. Her skal 
bygherre lægge alle eller de sidste penge. Derfor er det 
afgørende, at huset er i orden i forhold til den aftalte 
kontrakt. Du er godt hjulpet ved at forberede følgende
:

Har du nøgle til huset, kan du gå det hele igen-
nem dagen før og notere fejl og mangler på en liste.

Har du en byggerådgiver med på sagen, bør han 
deltage i afleveringsforretningen. 

Sørg for, at det bliver aftalt, hvornår fejl og mang-
ler bliver udbedret. 

Hvis huset ikke er til at flytte ind i på grund af 
alvorlige fejl, bør man aftale med byggelederen, 
om man skal tilbageholde et beløb, indtil huset er 
indflytningsklart. 

Entreprenøren sørger for, at huset får foretaget 
en energimærkning, når det er bygget færdigt, og 
derefter færdigmelder han huset til kommunen, 
inden overtagelse. 

Hvis rådgiveren har varetaget byggeregnskabet, 
afleveres dette endeligt, når de sidste byggearbejder 
er blevet udført.

Hvis huset er udført i henhold til reglerne i AB 
92 afholdes henholdsvis 1. og 5. års eftersyn med 
entreprenørerne. 
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TJEKLISTE, NÅR HUSET SKAL AFLEVERES til flyttesjakket indfinder sig. Og så kan det 
ellers nok være, at huset for alvor bliver inva-
deret. 

I SILENDE REGN slæber vi og vennerne, ti 
mand høj, alt vores habengut ned fra den lej-
lighed, der har dannet rammen om vores liv 
de seneste ti måneder. I løbet af få timer er 
flyttebilen fyldt til bristepunktet, og selv om 
vi fortsætter med at fylde de seks personbiler, 
må vi køre endnu en gang, før familiegodset 
er samlet på den ny adresse. 

Armene er som spaghetti, da sidste mand 
takker af lidt i 17. I huset er der kasser og 
møbler og grus overalt. Det bliver umuligt at 
komme til bunds i kaos såvel i dag, i morgen 
som de kommende mange dage, men det er 
lige meget. For første gang i et år har vi fået 
samlet alle vores ting, og vi har nået vores 
mål og har skabt nye rammer for vores liv. Det 
har ikke været smertefrit, men det har været 
det hele værd – det håber vi også, at banken 
synes. Svaret får vi snart. 

Læs næste gang: Huset skal 
finansieres. Er det pengene 
værd?
boligen@berlingske.dk

Hårde hvidevarer, vinduer og køkkener hitter, når byggebranchen gør status over, 
hvad tyvene går efter. 
Af  Pernille Marott
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