
Blækket på den afsluttende skim-
melrapport, der erklærer Svam-
pebob for død og borte, er dårlig 
nok tørt, før de første håndværkere 
viser sig på grunden. Nu skal der 

bygges. I løbet af få dage sætter snedkerne 
Lars og Jimmy gipslofter op for anden gang, 
og inden vi får set os om, er de afløst af hele 
to malermestre. 

Jesper Krøll og Søren Berthelsen er Lind 
& Risørs faste underleverandører. Det er vist 
ikke hverdagskost at dele malerentreprisen 
mellem to mestre i ét hus. Men efter to må-
neders ufrivillig arbejdspause, har byggele-
der Karsten lavet en solid plan, så den tabte 
tid bliver vundet. 

Der bliver dog ikke svunget med pensler-
ne, før vi har besluttet os for farver og lister 
og vægbeklædning – valg vi egentlig tro-
ede, vi havde taget, men som vi qua maler-
nes selvstændige status bliver stillet over for 
igen. De to penselsvingere inviterer til far-
vemorgenmøde med indbygget foredrag om 
fordele og ulemper ved væv og filt, om glans-
styrker, beskyttelsesskinner, og hvorfor hvidt 
ikke bare er hvidt. Hård kost for en bygherre, 
der endelig tror, at alle tænkelige valg er på 
plads, og at vinterferie betyder ingen væk-
keur. Vi kryber til korset og pengepungen og 
takker ja til tilbuddet om de forstærkende 
skinner omkring hjørnerne, så drengene kan 
knalde til med deres Star Wars-sværd, uden 
det giver hakker i de knivskarpe hjørner. Vi 
vælger den kridthvide vægfarve og går fra 
væv til filt. Skal man tro profferne, så er filt 
løsningen, der bliver nemmest for os at hånd-
tere som børnefamilie med en håndfuld fy-
sisk aktive drenge og en temperamentsfuld 
prinsesse. Og alle siger, det er pænere.

I halvanden uge knokler malerteamet på at 

opfylde vores ønsker. Da de er næsten færdi-
ge, besigtiger vi håndværket. Og hold da op, 
en forandring! Det kræver næsten briller at 
navigere rundt i huset, så hvide er vægge og 
lofter blevet. Den skaldede Jesper Krøll bero-
liger dog og siger,  at det kun er indtil vi har 
fået et par farverige billeder og møbler ind 
i huset. Men da vi fortæller ham, at vi skam 
også har valgt røde skabe på badeværelserne, 
forstummer den livlige snak for en stund. 

»De er vel ikke i højglans, for så bliver væg-
gene overfor jo lyserøde,« udbryder han. Han 
foreslår straks, at vi sætter et par kontrast-
grønne håndklæder op til at tage det værste 
griselignende skær. Og så kan det ellers nok 
være, at vi går rundt med spænding i maven, 
indtil snedkerne Jimmy og Lars igen kom-
mer på banen for at montere skabe og gulve. 
Inden da har smeden tilsluttet toiletter, og 
Murer Bent har afsluttet et forbilledagtigt ar-
bejde med at få små mosaiksten til at sidde 
snorlige om det hvide badekar. 

Glæden og spændingen over snart at skul-
le indtage det fine hus stiger. Da vi en efter-
middag kommer forbi og ser Jimmy Snedker i 
gang med at montere de blanke askegulve, får 
huset for alvor form, og da dørene bliver sat i, 
og rummene får ny karakter, jubler børnene 
højlydt. Vi når næsten at glemme valget af 
de røde »partiskabe«, og da de endelig kom-
mer, bliver vi meget positivt overrasket. Det 
er lige så flot, som vi har forestillet os. Det er 
vi voksne og vores datter enige om. Vores tre 
drenge er dog stærkt utilfredse med, at vi har 
valgt så tøset en farve, men det kan ikke slå 
os nybyggere ud. 

I DE FØLGENDE døgn bliver køkken-, bryg-
gers-, gang- og soveværelsesskabe sat op, og 
med ét har byggepladsen ændret karakter fra 

et tilfældigt byggeri til netop det projekt, vi 
har arbejdet med i mange, mange måneder. 
Jeg er ved at tude, da jeg ser de vestsjælland-
ske snedkere virkeliggøre min køkkendrøm. 
Men da den garvede Jimmy få timer før aller-
sidste søm er skudt i, kører rundsaven ind i 
tommeltotblommen, udløser det et akut ho-
spitalsbesøg. Manden har ikke haft en skade 
i 16 år, og så sker det netop, mens han lægger 
sidste hånd på vores hus. Han har det skidt, 
da jeg efterlader ham på skadestuen for at 
hente børn inden lukketid. Jeg har for længst 
opgivet at se snedkerarbejdet færdigt den 
dag. Derfor får jeg noget af en overraskelse, 
da jeg og hele familien kører forbi huset sent 
på eftermiddagen. Der er stadig håndvær-
kere. Og det er ikke kun Lars, der går rundt 
og knokler. Bag en lukket dør er Jimmy igen i 
fuld gang med at kitte paneler. 

»Han har det ikke så godt, så vi har sat ham 
til noget, hvor han er tæt på gulvet og ikke 
kan falde så langt,« smiler Lars. Og Jimmy 
med den store indbundne finger smiler.

»Jeg har fået et par piller, så det er bare 
med at få tingene gjort, inden jeg kan mærke 
noget igen,« griner han. 

Det var lidt vemodigt, da vi sagde farvel 
til de to slagfærdige vestsjællændere. Men 
skulle vi savne dem, kan vi kigge på væggen 
og mindes Jimmy og hans finger, der røg ind i 
rundsaven, så blod og kødstumper sprøjtede 
rundt på de hvide vægge. Det er godt, at Ma-
ler Søren kommer og pletter huset af til sidst. 
Andet bliver nok lidt for makabert i længden. 

OG APROPOS LÆNGDE, så viser det sig at 
være bygherres opgave at skaffe adgang til 
telefonnettet og ikke mindst sørge for at 
trække det lange yderst nødvendige jordka-
bel fra grund til huset. En detalje vi ikke har 
tænkt over, før få uger inden overtagelse. Da 
TDC dukker op en uge før aflevering og skal 
sikre, at computer, telefon og tv er køreklar til 
indflytning, må teknikeren gå med uforrettet 
sag. Det gamle kabel er forsvundet i sne og 
smat et sted på grunden, men vi får uventet 
og hurtig hjælp af Karsten Byggeleder. I løbet 
af et døgn stiller jord- og betonbisserne Si-
nica og Jakob, og så får den ellers på alle tan-
genter med den lille rendegraver, til kablet er 
lagt i et trækrør tæt på huset. Det kan godt 
være, det koster os noget, men det er helt sik-
kert billigere – og hurtigere – end at få TDC’s  
graveteam i arbejdstøjet. Endnu en udfor-
dring er løst, og vi er klar til at pakke i kasser. 
På børnenes IKEA-målebånd kan selv fami-
liens mindste tælle sig frem til de få nætter, 
der er tilbage, før det nye liv i drømmehuset 
begynder. Vi kan næsten ikke vente. 

boligen@berlingske.dk

Huset 
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 15. 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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Det er teamwork i sin fineste form, da skimmelen er væk og håndværkerne endelig kan 
tage fat igen. På fire uger forvandler de byggeprojektet fra rå betonkasse til et hus med 
køkken, bad og skabe.  Tekst og foto: Pernille Marott

tager form
Maleren blev pludselig bleg, da han hørte om vores røde badeværelse. Det 
vil nemlig let kunne gøre de hvide vægge lyserøde.        
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Direkte Advokater
www.skødekontoret.dk

Vester Farimagsgade 6 • 1606 København V • Telefon 70 105 105
Telefax 70 105 106 • city@skoedekontoret.dk • www.skødekontoret.dk

Advokat Karsten Munch Ledgaard

”Tør du handle bolig 
uden uvildig advokat?”

Digital tinglysning har gjort hverdagen lettere - men beho-
vet for kvalificeret rådgivning er vigtigere end nogensinde. 
Du kan trække på hele vores ekspertise i bolighandler, og 
du kan følge din sag online. Mød advokat Karsten Munch 
Ledgaard eller en af vore andre advokater i din næste bolig-
handel og få advokatrådgivning til fast fordelagtig pris.

www.aakanden-borup.dk • mobil 5170 8288

Dyndetvej 4 · 4140 Borup

Fransk stemning med håndlavede vedligeholdelsesfrie kvali tets 
jernmøbler til hus og have. Alle havemøbler og pavilloner kan 
stå ude hele året. Spisestue, reoler, senge, sofagrupper, borde 
i mange størrelser. Bordplader i glas, jern, træ og mosaik. 
Mange design og farver til individuel indret   ning. 200 kvm 
showroom, er indrettet i en gammel stald, med nostalgi og 
hygge og fuld af oplevelser – næsten som at komme hjem.

Interiør til hus og have

Aakanden Jernmøbler
     Åbent i
  påsken 1.-3.
 april kl.
  10-15



	  

Ønskerne til ens drømmebolig er mange og 
brændende. Men man gør klogt i at forestille sig, 
hvordan ens liv og familiesammensætning ser ud 
om fem eller ti år, før man tager de endelige valg. 
Makkerparret Rasmus Frimer Andersen og Rasmus 
Skaarup fra arkitektfirmaet 2r Arkitekter giver her 
gode råd til bygherren:

Lav et omhyggeligt forarbejde med at tænke 30 
år og skiftende scenarier frem. De børn, der går med 
ble i dag, har andre behov og ønsker om fem, ti og 
15 år. 
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Overvej om nogle rum skal kunne slås sammen. I 
så fald skal skillevægge være ikke-bærende. 

Overvej flere veje til det fri samt toiletter i hver sin 
ende af huset. Det giver bedre mulighed for senere 
opdeling af huset, når børnene bliver teenagere. 

Medtænk muligheder for en eventuel senere 
ombygningsplan ind i planløsningen fra starten. 

Tænk i kvalitet og helhed. Fliser, vinduesvalg og 
gulvoverflader skal være gennemgående.

Overvej konsekvenser ved farvevalg. Med hvide 
vægge, lofter og træværk (døre, vinduer, lysninger, 
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fodpaneler) giver man plads til, at alle billeder, 
plakater og malerier teoretisk kan hænge alle steder. 
At holde vægge, lofter og træværk i hvidt giver 
også mulighed for ommøblering. Vælger man at 
farvesætte køkken eller vægge med moderne og 
friske farver, må man acceptere, at farven hurtigt 
bliver umoderne.

Vær opmærksom på materialevalgets betydning. 
Vælger man for eksempel træ og træfinér til køkken 
og skabslåger, har træoverfladen sine farver og 
åretegning med sig til at give farvespil og tekstur. 

!

Men også mod sig, fordi træoverfladen fremstår 
dominerende i rummet og begrænser de følgende 
valg til andre overflader i rummet. En spartlet 
gipsplade, beklædt med glasfilt og herefter grundet 
og malet giver modsat træoverfladen plads til andre 
mere dominerende materialer i rummet. 

TÆNK LANGSIGTET, NÅR DU BYGGER

Når man har valgt gulv ud fra en 25X25 centimeter stor træbrik, er det mærkeligt pludselig at se træet 
ligge der i fuld størrelse. Men vi er tilfreds med vores valg af asketræ.

Køkkendrømmene bliver til virkelighed ved hjælp af det vestsjællandske snedkerteam.    
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