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Personlige huse bygget med omhu

Bageri er genindrettet
som moderne levehus
En arkitekt blev taget med på råd, da børnefamilien med to voksne og tre børn
overtog et tidligere bageri som bolig. Der skulle bl.a. en ny rumfordeling til at 
gøre de mange små rum til lyse og rummelige rammer om familens liv. Side 16

En grøn oase inspireret af engelske
og italienske haver gemmer sig i en
parcelhushave i Silkeborg. Side 6

Sådan gør du sommerboligen klar
til en ny sæson. Tema: Klargøring af
sommerboligen. Side 10

Test af trådløse designhøjtalere,
hvor skønhed og bekvemmelighed
går hånd i hånd. Side 28
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D
a Bjørn Neumann og Karen Jensen
købte hus, var det et hus med en
historie. Først var her bageri, det var
nabo til købmanden, dengang denne
forstad til Aarhus havde et langt
større butiksliv end i dag. 

Derefter var her kollektiv, og ende-
lig var her to adskilte boliger i stuen og på første-
salen. Det giver et hus med mange rum og mange
lag.

»De to lejligheder skulle bringes sammen til én
bolig til én familie med to voksne og tre børn,«
fortæller Bjørn Neumann. Men hvordan omdan-
ner man sådan et hus til én samlet bolig? Hvor-

dan får man sin drøm, også selv om drømmen
stadig ikke er helt klar?

Ægteparret søgte hjælp hos arkitekt Lars Vejen
og fortalte ham omhyggeligt om deres behov. 

»Vi ville gerne have en ny rumfordeling med
funktionelle børneværelser, og en mere familie-
venlig opdeling af husets rum, mere garderobe-
plads, mere lys og plads til at dække op til endnu
en familie i køkkenet.«

De havde også selv lavet skitser, hvor de prø-
vede at se mulighederne for sig, men der ventede
dem en overraskelse, da Lars Vejen havde tegnet
færdig. Det, som han gav dem, var:

»Helt anderledes end hvad vi havde tænkt – og

spot on i forhold til, hvad vi havde brug for,«
siger Bjørn Neumann.

Enkelt og samlet
Arkitekten havde lyttet efter familiens behov – og
måske ikke lyttet helt så meget efter Bjørn Neu-
mann og Karen Jensens konkrete idéer. Han teg-
nede, hvad han kalder et levehus – et hus med
plads både til den familie, der skulle flytte ind, og
til den familie der vil bo der om nogle år, når bør-
nene er blevet større. Med to drenge og en pige
på vej fyldte nutidens behov i en grad, så fremti-
den syntes fjern. Men det er den ikke.

Der var to grundtemaer i forslaget til istand-

Det gamle bageri er
blevet et levehus
Da Bjørn Neumann og Karen Jensen ventede deres tredje barn kunne de se, at pladsen
blev trang i lejligheden. Så de købte hus. Men huset var slet ikke indrettet til en familie.
Det skulle skrælles ned og genindrettes – til deres nutidige og fremtidige familie.
SIMON JEPPESEN | bolig@jp.dk

Helt ander-
ledes end
hvad vi hav-

de tænkt – og
spot on på, hvad
vi havde brug for.
Bjørn Neumann
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sættelsen: enkelthed og sammenhæng. Først
enkeltheden: Med tre børn kommer der ting nok
i huset, derfor skulle der bruges færrest mulige
materialer og farver for at holde roen. Og sam-
menhængen: Huset var meget opdelt med mange
rum. Det skulle samles, så det føles og fungerer
som én ramme om den familie, som skal bo i der.

Tillid til arkitekten
For Karen Jensen og Bjørn Neumann var det vig-
tigt at vælge en arkitekt, som de følte, at de
kunne stole på, og hvis syn på boliger passede
med deres eget. De undersøgte, hvad Lars Vejen
før havde lavet, og hvilken stil han arbejdede i.

Det betød, at når Lars Vejen foreslog noget,
skulle de ikke ud og tjekke efter alternativer. Når
han gav dem eksempelvis et valg mellem tre fli-
ser, behøvede de ikke afsøge markedet for andre
muligheder.

»Når vi køber en ny vaskemaskine, kan vi
bruge en uge på at google tests og sammenligne.
Her behøvede vi ikke gå i dybden med alt, vi
druknede ikke i detaljer. Vi stolede på de valg,
som Lars foretog,« fortæller Bjørn Neumann.

Det var også Lars Vejen, der stod for håndvær-
kerne. Han valgte et firma, som han selv kan stå
inde for. En vigtig del af den proces var, at fami-
lien fik en vurdering af, hvad renoveringen ville

koste, ikke et fast tilbud. Faste tilbud kan indbyde
til smutveje, når det uforudsete opstår, og Bjørn
Neumann og Karen Jensen ville holde den stan-
dard som de blev enige med arkitekten og hånd-
værkerne om. Her var tillid og dialog om op- og
nedprioriteringer i processen særlig vigtig. 

Grundlæggende var huset sundt og solidt, en
murermestervilla bygget i 1935. Men det overra-
skede, da der blev åbnet op til etageadskillelsen:
Huset har betondæk med stålbjælker. Lars Vejen
fortæller, at han aldrig har oplevet noget lig-
nende:

Udsigt fra spiseafdelin-
gen i køkkenet ned gen-
nem det, der før var to
adskilte stuer. Pejsen er
en Meteor-Jupiter hjør-
nepejs. Sofaen er Erik
Jørgensen, sofabord er
Børge Mogensen, begge
købt i Den Blå Avis.
Foto: Simon Jeppesen

HER BOR

HVEM: Bjørn Neumann
37, Karen Jensen 37,
Viggo på 7, Albert på 4
og Irma på 5 måneder
samt seks gubi-unger i
et akvarium på Viggos
værelse.

HVAD: Huset er en mu-
rermestervilla bygget i
1935. Bygget som et
bageri med brødudsalg
ud til gaden og privatbo-
lig på førstesalen. Siden
kollektiv og derefter to
enkeltboliger i stuen og
på førstesalen. 218 kvm
beboelse i stuen og på
førstesalen tilsammen.
Kælder 68 kvm. Have ca.
800 kvm.

HVOR: Risskov 
ved Aarhus. 

Stuen for enden af stri-
ben af sammenhængen-
de rum, der har køkkenet
i den anden ende. Stole
og bord er tegnet af
Magnus Olesen og fun-
det i Den blå Avis, reolen
Ikea. Drengene laver per-
leplader, mens den
mindste sover.

Her lå det gamle bageri i
et rum, der lå lavere end
resten af huset. Rummet
er hævet, der er fjernet
en halvvæg, og der er
åbnet op til de tilstø-
dende stuer. Det giver
både meget gulvplads
og plads til at dække op
til endnu en familie. 

I køkkenet er der plads
til, at både familien og
indbudte gæster kan spi-
se, og der er åbnet op
mod haven. Bordet er
svensk, Bruno Mathsson,
et arvestykke fra Bjørns
oldemor. Lampen fra
Friis & Molkte, købt for
mange år siden i Den blå
Avis, har ventet på en
stue, der kan rumme
den.

Fortsættes E
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»Mon bageren har haft en fætter, der kunne
levere billig beton?,« funderer han.

Det betyder dels, at huset er solidt, dels at man
ikke lige kan lægge et kabel ned. Så da der skulle
gulvvarme i badeværelserne på førstesalen,
måtte håndværkerne hæve gulvet, hvorved der
blev en lille niveauforskel i gulv mellem bad og
gang – og prisen på renovering røg et nøk op.

Ny opdeling
Husets førstesal er nu opdelt i to zoner. En foræl-
drezone og en børnezone – med en dør der kan
lukkes mellem de to. I børnenes zone er der tre

værelser og badeværelse. Forældrezonen har
soveværelse, garderobeværelse, eget bad og
opgang til et kommende kontor på hemsen. At
der er to badeværelser får især betydning, når
børnene bliver ældre. Døren mellem de to afde-
linger er også vigtig. Karen Jensen ofte har natte-
vagter i forbindelse med sit arbejde og skal der-
for kunne sove om dagen. 

Lige nu foregår det meste familieliv på gulvet i
stueetagen, den mindste sover i forældrenes
soveværelse. Men små børn bliver ikke ved med
at være små, de bliver teenagere og til den tid har
børn og forældre brug for både at kunne åbne og

lukke døren mellem de to afdelinger. Derfor er
også loftetagen, hemsen, blevet delt op. Der er
kommet en væg, så børnene måske kan få en
gaming-zone og forældrene et arbejdsværelse –
men det må komme senere. Lige nu er her opma-
gasinering.

Stueetagen var før en række rum, der funge-
rede enkeltvis. Køkkenet rummede engang selve
bageriet og lå lavere end resten af huset, og hele
etagen havde fire forskellige slags gulve. 

Nu er køkkenet bragt i niveau med resten af
huset, der ligger de samme “Pitch Pine”-planker
på hele etagen, radiatorerne er erstattet med

Et Svanekøkken med cu-
stommade bordplade.
Jalousi'en for enden af
bordet gemmer på en
Ankarsrum køkkenma-
skine samt en crock pot
slow cooker.

Bageri, kollektiv, privat-
bolig, det giver mange
lag, der skal skrælles af
her er det førstesalen.
»Alle overflader i huset
er blevet rørt,« fortæller
Lars Vejen.

Køkkenet er åbnet op
mod haven med flere
store glasflader. Plænen
skråner op og væk fra
huset, hvilket nærmest
bringer haven ind i køk-
kenet. Den nye facade
med skydedøre gør huset
mere harmonisk set ude-
fra. Foto: Simon Jeppesen

Børnenes badeværelse,
indrettet i det gamle
køkken på første sal. Ba-
dekaret er et Duravit
Starck. Armaturer fra Vo-
la designet af Arne Ja-
cobsen og italienske fli-
ser fra Flisegalleriet. De
tre badeværelser er lavet
i de samme materialer
og er enkle, rummelige
og rengøringsvenlige. 

E
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gulvvarme, og en række vægge er fjernet. Det har
givet en stor, sammenhængende etage med mas-
ser af lun gulvplads.

Her er lys fra alle fire verdenshjørner. Især er
der kommet mere lys fra havesiden, plænen skrå-
ner op, væk fra huset og der er kommet flere
glasflader mod haven. Det giver haven lov til
nærmest at komme ind i stuen.

Befri hjørnerne for møbler
Husets mange anvendelser havde givet det
mange lag. Alt blev skrællet af, mange lag af
gamle tapeter blev taget ned, og der kom ny

fibergips. Farverne på alle vægge og lofter er den
samme knækkede hvide, for med tre børn i huset
kommer der udsmykning nok. Der er ganske få
spots som belysning – kun de mest nødvendige. 

»Der er ikke noget værre end spots,« udbryder
Karen Jensen. 

Der er enkelte spots væk fra ganglinjerne, tæt
ved væggene, hvilket giver en vægflade at reflek-
tere lyset fra. Resten af belysningen kommer hen
ad vejen, efterhånden som Karen Jensen og Bjørn
Neumann ser de konkrete behov og oversætter
dem til løsninger.

»Vi mangler stadig lamper. Vi skal lige tygge

lidt på, hvad vi vil have,« fortæller Bjørn Neu-
mann.

Når der er så meget plads, er det vigtigt ikke at
fylde den op, for det er pladsen, der skal rumme
familiens daglige liv. Hjørnerne holdes frie, fordi
hjørner er med til at definere rummet.

Lars Vejen har også været med til at rådgive
om indretningen, så rummene kan fungere bedst
muligt. 

Især indretningen af køkkenet foregik i en tæt
dialog med arkitekten. Tag f.eks. vitrineskabet: 

PARRETS TIP TIL
EN VELLYKKET
BYGGEPROCES
Tag højde for overskri-
delser både økonomisk
og tidsmæssigt. Når man
begynder at pille ved
overfladerne, kommer
der ofte dominoeffekter,
der kan være umulige at
tage højde for i forvejen.

Sørg for at få et for-
holdsvis sikkert estimat,
men et ikke helt fast til-
bud kan være godt. Det
giver mulighed for en dy-
namisk proces, hvor man
i tæt dialog kan holde
det niveau, man blev
enige om i forvejen – og-
så når der dukker noget
uventet op. Faste tilbud
kan indbyde til smutveje
ved komplikationer.

Find samarbejdspartne-
re, du kan stole på. Un-
dersøg i forvejen, hvad
de har lavet – harmone-
rer det med, hvad I øn-
sker? Brug tid på at eta-
blere et tillidsforhold og
snakke med dem, der
skal udføre arbejdet.
Prioritér den indre
istandsættelse, der skal
være i orden for at bo.
Haven og terrassen kan
vente, til der er råd. Det
samme kan en del af
indretningen – Ikea kan
sagtens fylde ud, mens
man venter på at finde
de rigtige møbler til 
huset.

Før var entréen en snæver passage med knager og en masse sko. En del af det
tilstødende store badeværelse er inddraget for at få plads til indbyggede skabe,
og der er fjernet en væg og en dør, så ankomstområdet hænger bedre sammen
med resten af etagen. 

Hemsen var før delt op
i midten. Nu er den
delt op ved skorstenen
med en mindre afde-
ling over forældrenes
zone og en større af-
deling over børnenes.
Bjørn Neumann tæn-
ker, at her kan børnene
indrette en gaming-
hule når de bliver stør-
re, og forældrene kan
på sigt få et lille kon-
tor. 

Mon bageren
har haft en
fætter, der

kunne levere bil-
lig beton? 
Lars Vejen, arkitekt

Fortsættes E
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Familien skulle bruge et vitrineskab. De købte
det på nettet og sendte Lars Vejen tre mms'er
med forskelige placeringer. Han foretrak den ene
placering – væk fra hjørnet – med ordene: 

»Her gør det mindst skade.« 
Lars Vejen og Bjørn Neumann er enige om at

kalde processen for “en kærlig dialog”.

De rigtige møbler kommer hen ad vejen
Bjørn Neumann og Karen Jensen har indrettet
huset med en blanding af møbler fra den skandi-

naviske guldalder, 1950'erne, som parret finder
brugt – et møbel ad gangen, og møbler der bare
fungerer, indtil der kommer noget bedre – som
reoler fra Ikea og Trævarefabrikkerne. 

»Vi har købt nogle billige møbler, der virker på
kort sigt. Så kan vi vente, til vi finder noget fedt
brugt,« fortæller Bjørn Neumann. 

Familien har prioriteret den indre istandsæt-
telse, der skal være i orden for at bo. Det betyder,
at haven, terrassen, facaden samt indretningen
kommer hen ad vejen, når der kommer bedre tid

og bedre råd. Og så nyder de jagten på møbler, ét
ad gangen, fundet i Den Blå Avis. 

Så når man står i det nye store køkken og kan
se hele vejen ned gennem køkkenet og de to rum,
der før var stuer – ned til hvor to voksne og to
børn sidder i dyb koncentration omkring de to
drenges perleplader – er der ingen tvivl om, at
Bjørn Neumann og Karen Jensen har fået det de
ønskede: et hus til en familie. N

Forældrenes afdeling på første sal er lavet, så døren kan lukkes ind til børnenes
værelser. Karen har nattevagter i forbindelse med sit arbejde og har derfor ofte
brug for ro om dagen.

Soveværelset er helt en-
kelt, et rum til søvn. Ir-
ma på fem måneder so-
ver her også, men hen-
des eget værelse står
klart. 

Viggo, den store dreng,
går til guitar. Viggo kan
bl.a. spille akkorderne til
Deep Purples Smoke on
the Water, og han lærer
dem til sin lillebror.

Vi har købt
nogle billige
møbler, der

virker på kort
sigt. Så kan vi
vente, til vi fin-
der noget fedt
brugt.
Bjørn Neumann

Familien skulle bruge et
vitrineskab. De købte det
på nettet og sendte Lars
Vejen tre MMS'er med
forskellige placeringer.
Han foretrak denne pla-
cering: »Her gør det
mindst skade.« Hjørnet
holdes frit, hjørner defi-
nerer rummet – der er
ingen grund til at fylde
dem op.

E


