
Tekst: Xxxxxxxx Xxxxx // Foto: Xxxxx XxxxFuldendt 
funktionalisme
Hvordan skaber man stemning og fornemmelse af særlige rum både inde og ude 
i en funkis-villa anno 1937? Det gør man ved at renovere med kun de allerbedste 
byggematerialer, det mest unikke design og ved at integrere lys som en del af den 
arkitektoniske linje. Resultatet er en perle af en funkis-ejendom, som er fuldstændig 
opdateret efter nutidens krav.  

Tekst: Astrid Seier Ellemo // Foto: TH Estates



Som en særlig kontrast-
fuld effekt har man sat 

en form for mosaik op af 
bornholmske Nexø-sten, 

der bryder den ellers 
stilrene facade.
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På en stor hjørnegrund afgrænset af en høj, skærmende mur 
hele vejen rundt ligger denne arkitektoniske perle af en fun-
kis-ejendom, som ikke finder sin magen ret mange steder. Som 
ejendommen ligger placeret - højt hævet oven på det eksiste-
rende Nexø-brud – delvist skjult bag den hvidpudsede mur med 
den dobbelte indgangsport af kobber - signalerer den diskret 
luksus og eksklusivitet for de få. 
Og førstehåndsindtrykket, når man står på den anden side 
af bronzeporten og kigger op på det fireplans-høje hus, er da 
derfor næsten også bombastisk, da her er virkelig tale en ejen-

dom, som man ikke møder på hvert et hushjørne på villavejene 
rundt omkring i landet. 
Indtrykket af en enestående funkis-ejendom bekræftes og for-
stærkes yderligere, når man er kommet ind gennem kobberpor-
ten og står i den markante forhave, hvor den store terrasse viser 
sig at være støbt ind i terrænet, så der ingen overgange eller 
kanter er mellem terrasse og have. 
Store, støbte ’betonfelter’ fordeler sig i forskellige niveauer 
rundt omkring huset bl.a. i form af store, flade trappetrin på 
venstre side af huset op mod baghaven, hvilket giver oplevel-
sen af, at det hele går ud i ét og strækker sig som et hvidt ’bælte’ 

>
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1: Ejendommen kommer næsten bedst til sin ret om aftenen, hvor 
de særlige lyseffekter placeret på strategisk udvalgte steder giver 
en oplevelse af, at belysning og arkitektur er uadskillelige elemen-
ter. 2: udefra er der kig til hovedtrappen, der elegant snor sig op ge-
nem de fire plan i ejendommen. Den er ligesom gulvene renoveret 
med massivt egeparket. Øverst til venstre ses det nye rektangulære 
badeværelsesvindue, som har erstattet tre små vinduer.

”Funktionalismens grundtanke om, at formgivning kun omhandler 
funktion – og enhver form for overflødig pynt skal undgås – fremgår 

tydeligt over alt, hvor man kigger hen på ejendommen” 
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75 år gamle ejendom for nylig er blevet renoveret af ingeniør-
firmaet, TH Group, som har specialiseret sig i at modernisere 
liebhaverboliger. Et gennemgående ’face-lift’, som tog cirka et 
års tid. I dag fremstår ejendommen fuldstændig moderne og 
up-to-date som om, at den netop var blevet opført. 

Stilren æstetik
Som et gennemgående træk for renoveringen og dermed ejen-
dommens karakteristika er det tilstræbt at holde en gennem-
ført, stilren æstetik over alt i ejendommen. For at bevare dette 
som en rød tråd i villaens udtryk – helt i overensstemmelse med 
funktionalismens ånd – har ingeniørfirmaet valgt at arbejde 
med få byggematerialer af højeste kvalitet og design fra de bed-
ste leverandører i verden. 

Enhver form for unødig dekoration er undgået, da håndvær-
ket skal være i centrum og fortælle sin helt egen historie. Som 
gulvbelægning har man valgt at lægge gulve af Azul Cascais 
i stueplan og på gulv/i brusenichen på badeværelserne. Der-
udover er der lagt massive egetræsparketgulve med klassisk 
sildebensmønster i resten af huset. Som noget meget ander-1

2
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ledes er der sat enorme skydedøre i kælder- og stueplan, der 
fungerer som flytbare vægge. De er fremstillet af amerikansk 
eg, som er en særlig eksklusiv træsort. Køkkenborde og hånd-
vaske på badeværelserne er lavet af det såkaldte Corian, som 
er et formbart byggemateriale, der kan bruges både indendørs 
og udendørs, når man f.eks. ønsker at designe  bordplader, 
møbler, lamper osv. med helt ensartede, glatte overflader uden 
sammenføjninger. 

Alle toiletter er indbyggede og model Subway fra Villeroy & 
Boch. Som belysning har man valgt at bruge det verdensbe-
rømte lampe-firma fra Milano, Biffi Luce, som er kendt for et 
supermoderne, strømlinet design af højeste kvalitet.

Der er anvendt både uplight- og downlight spots i såvel 
lofter som i gulve, og udendørs finder man lys i bunden af det 
såkaldte spejlbassin og på strategisk udvalgte steder. Som en 
effektfuld kontrast på husfacaden er der muret et mosaik-lig-
nende parti af bornholmske Nexø-sten i sandfarvede og rød-
lige nuancer på, som skal symbolisere det Nexø-brud, hvorpå 
ejendommen er bygget.

I køkkenet har man moderniseret med masser af hvide høj-
glans-skabe fra Poggenpohl og hårde hvidevarer i rustfrit stål 
fra Gaggenau. En funkis-perle som denne skal naturligvis kun 
opdateres med det bedste af det bedste for at holde standarden. 
Armaturerne i køkken og bad er fra Vola og som et lidt atypisk 
– men yderst eksklusivt – valg har man brugt kobber til at frem-
hæve udendørs detaljer som nedløbsrør, som topbelægning på 
den 100 meter lange mur, som belægning på diverse udhæng 
og selvfølgelig som materiale på den allerede nævnte dobbelte 
indgangsport. Et metal som reflekterer sollyset på en helt fan-
tastisk måde og løfter ejendommen op i en liga for sig.  

Leg med lyset
Funktionalismens grundtanke om, at formgivning kun 
omhandler funktion – og enhver form for overflødig pynt skal 
undgås – fremgår tydeligt over alt, hvor man kigger hen på 
ejendommen.
 Det første, der falder en i øjnene, er den enkle, men alligevel 
meget markante terrasse, som ganske utraditionelt er beklædt 
med en epoxy-lignende overflade, der ud over at medvirke 
til at give en ensartet hvid overflade – også gør belægningen 
ekstrem vejrbestandig og slidstærk. Den strækker sig og bliver 
til en sti af trapper i det kuperede terræn om til baghaven, 
hvor man på vejen passerer forbi det lille spejlbassin med lys i 
bunden og en statue af jagtgudinden Diana. Hun holder stolt  
sin nedskudte fugl højt hævet i strakt arm over hovedet som en 
hilsen til de forbipasserende.
 I renoveringen af den gamle have er den enkle stil holdt via 
bevarelsen af en afgrænset græsplæne, der støder op til nogle 

>
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1: De store kvadratiske trappetrin venstre om huset passerer på vejen om til baghaven forbi det lille spejlbassin med lys i bunden. 2: Funkis-stilen er kendetegnet af rene, 
æstetiske linier, hvor al overflødig pynt fuldstændig udelukkes. Dog er de flotte kobberafslutninger på udhænget ganske dekorativt! 3: Når man går på hovedtrappen, er der på 
alle fire plan en fantastisk udsigt til forhaven. Den støbte terrasse fortsætter som en sti hen til garagen og videre som trappetrin om til baghaven.  

få bede med, hvor man finder alt fra japanske anemoner, blod-
blommer og vinterglans til de gamle, store rododendron og 
høje egetræer, som er bevaret fra den oprindelige have. Der er 
tilført over 3.200 nyplantninger, så der er bestemt ikke sparet 
på have-arkitekturen heller.

Det mest bemærkelsesværdige ved boligen er dog den helt 
unikke belysning, som skaber stemningsfulde oaser både inde 
og ude. Udendørs er der f.eks. placeret små downlight-spots 
langs trapper, på facaden ved diverse udhæng og på garagen, 
under træterrassen (der er lavet af en kilometer håndskårne 
lameller!), langs murene i knæhøjde og altså på bunden af 
havebassinet. Går man en tur i haven ved aftentide, kan man 

nyde stort set alle områder, da der ikke findes nogle mørke 
kroge eller hjørner efter renoveringen. En helt fantastisk ople-
velse - og er næsten det tidspunkt på dagen, hvor ejendommen 
kommer bedst til sin ret. 

Haven med den betragtelige størrelse på cirka 1.570 m2 er 
i øvrigt anlagt, så den ikke kræver den store vedligeholdelse 
andet end klipning af plænen og lidt trimning af de mindre 
planter og buske. Bevarelsen af en række gamle, høje træer 
langs muren hele vejen rundt bidrager til en reminiscens af en 
hyggelig, gammel have, som hører sig til, når huset kan dateres 
tilbage til første halvdel århundredet. 

2 3
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>

Nænsom renovering 
Huset blev bygget i 1937 og er tegnet af den toneangivende 
arkitekt Alfred Skjøt-Pedersen, der sammen med Arne Jacob-
sen var en af Danmarks banebrydende funkis-arkitekter i peri-
oden. Men en funkis-ejendom fra 1937 med oprindeligt køkken 
og badeværelser/toiletter kan naturligvis ikke tilfredsstille 
nutidens efterspørgsel efter moderne faciliteter som f.eks. sam-
tale-køkkener og velvære-badeværelser. I 2008 nytter det ikke 
længere, at funkis-stilen er ’autentisk for perioden’, hvis den 
er ude af trit med kravene til en moderne bolig. Familier i dag 
stiller i stadig større udstrækning krav om en kombination af 
kvalitet, komfort, design og funktion. Og her skal vi naturligvis 
heller ikke glemme, at luksus i hjemmet er blevet en selvfølge 
for flere og flere mennesker i dag. 
Ejeren besluttede sig derfor for at få foretaget en modernisering 
af såvel hus som have, der dog ikke ændrede ved det arkitekto-
niske koncept, hvor funktionen kommer i første række. Reno-
veringen af ejendommen, som er bevaringsværdig i kategori 3 
og derfor skulle godkendes af kommunen, kom til at tage cirka 
et års tid, og det mest gennemgribende skridt, der blev taget, 
var totalrenoveringen af de i alt fem badeværelser/toiletter, 
hvor man i tre af dem blandt andet var nødt til at inddrage nog-
le tilstødende rum, så de størrelsesmæssigt kom på omgangs-
højde med nutidens standarder. 

I det såkaldte master-badeværelse på første-salen valgte man 
at fjerne de tre små eksisterende vinduer og erstatte dem med 
et enkelt aflangt, men dobbelt så stort, rektangulært vindue. 
På den måde opnår man ud over et langt større lysindfald også 
fornøjelsen af at kunne kigge ned på forhaven og nyde synet af 
statuen af jagtguinden. 

Det store ovale Starck 3 badekar er naturligvis, som navnet 
afslører, designet af Phillipe Starck og har fritstående armatur 
fra Vola. I den dobbelte bruseniche er der brusehoveder i loftet 
fra Vola, som er kombineret med lys fra Cubo Doccia. De loft-
monterede brusehoveder følger tidens trend med brusebade, 
som har regnvandslignede fald. 

For at gøre rummene større og lysere har man hævet lofterne 
og lavet planforsænket integreret lys, så man fuldstændig und-
går direkte belysning og hårde skygger. Lyset understreger på 
flotteste vis de fuldstændig glatte, hvide højglans skabsmodu-
ler og de matte, skræddersyede håndvaske af formstøbt Corian, 
der fremstår bløde og strømlinede. Alle toiletter er vægop-
hængte, så rengøringen er nem og der – ligesom i haven – ingen 
utilgængelige, mørke kroge er. 

1: Stilen i køkkenet er holdt i hvid højglans, og kun hvidevarene i rustfrit stål fra Gag-
genau bryder linjerne og skaber kontrast. 2: Den seks meter lange køkkenbordplade 
af Corian fremstår med sin tykkelse på 15 centimeter som et gedigent stykke design. 
Tre store vinduer sørger for masser af lysindfald i rummet. Gulvet er sort marmor.

1

2
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Den lange mur ud til vejen afsluttes af den 
nyopførte garage, som har plads til to biler. 
På facaden er der opsat samme mosaik af 
Nexø-brud som på ejendommen. To down-
light-spots skaber stemning om aftenen.

Diskret luksus
På rundturen i det i alt 606 m2 store hus på fire plan med sam-
let set 19 værelser kommer man fra hovedindgangen først ind i 
en imponerende hall, hvor hovedtrappen til første sal starter til 
højre for døren. Dette plan kaldes for kælder-planet. Bagtrap-
pen, der ligeledes fører hele vejen op gennem huset, har en 
separat indgang fra hall’en. I den enorme hall, der nemt kan 
rumme op til 100 mennesker, møder man for første gang det 
næsten dramatiske mørke Azul Cascais-marmorgulv, som går 
igen på samtlige badeværelser og er også lagt som en detalje 
foran den indmurede pejs i stuen på første-salen. 

Fra hall’en er der adgang til en stor opholdsstue med både 
uplight- og downlight spots, som adskilles af en af de førnævnte 
store skydedøre. I de to rum i hall’en står der to søjler – også 
monteret med lys – som næsten leder hen på det antikke Rom. 
I den store opholdstue er der et meget stort vinduesparti bestå-
ende af seks, store franske døre, som alle har udgang til haven. 

I samme plan er der et meget stort kontor med udsigt til 
haven, et vaskerum/grovkøkken, vinkælder, et hobbyrum, et 
toilet og udgang til rum til cykler. Man kan også komme ned af 
til fyrrummet, som befinder sig i et niveau under kælderen. 

Fra hall’en slynger den elegante trappe – som også er 
beklædt med massiv egeparket – sig op til stue-etagen, hvor 
den meget store opholdsstue med en fuldstændig enkel pejs 
uden nogen former for dekorationer, er det første rum, man 
møder. Pejsen er støbt ind i væggen og går næsten ubemærket 
ud som en del af gulvet, hvor den afsluttes af Azul Cascais-sten. 
Igen er det funktionen og den røde tråd i arkitekturen frem for 
formen, som gør sig gældende. 

Ved siden af opholdsstuen ligger spisestuen, som er forbun-
det med det store spisekøkken og har et stort vinduesparti 
med fem fag vinduer. Mellem opholdsstue og spisestue er der 
ligesom i kælder-etagen kæmpe skydedøre, så stilen bevares 
etagerne i mellem. Der er ikke et åbent plan til stuen, som 
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man ellers ser det i nye huse, da dette vil medføre en for stor 
ændring af den oprindelige bolig. Men da køkkenet har har 
god plads til gæster, der gerne vil underholde kokken volder 
dette næppe nogle problemer! På etagen er der ligeledes et kon-
tor, et toilet, en entre til bagtrappen, et badeværelse og en stor 
hjørneterrasse med udgang fra opholdsstuen. 

På første-salen finder man ud over huset største bade- og 
soveværelse, fire gode værelser og en stor opholdsstue og et 

mindre badeværelse med bruseniche. I soveværelset er der et 
stort walk-inn klædeskab, hvor det massive parketgulv natur-
ligvis også fortsætter ind. Fra soveværelse og det ene værelse 
er der udgang til en solterrasse, hvor man kan nyde udsigten til 
Dyrehaven, som ligger tæt på kvarteret. 

Et pænt stort entrérum fører ud til den flot, svungne hoved-
trappe, hvor man på reposen før stue-etagen lige bør standse 
op og nyde den fantastisk fine udsigt til haven fra det store 
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vinduesparti. Det er detaljer som dette, der gør huset unikt og 
giver en klar fornemmelse af, at der er tænkt på det hele fra 
arkitektens side. 

Hvert et rum i huset bidrager til en særlig oplevelse – og 
denne oplevelse understreges i dag efter renoveringen af de 
mange indbyggede lyskilder, som sender blødt og behageligt 
lys fra såvel fra oven som fra neden, og gør stemningen helt 
speciel. Det er detaljer som disse – i kombination med funkis-

arkitekturens stilrene æstetik –  der giver ejedommen sin aura 
af diskret luksus. #

læSERSERviCE:
Er du på udkig efter en lignende bolig, så kontakt Thranberg og Henningsen 
Engineering, klampenborg på telefon 27 11 51 49 eller læs mere på 
www.thgroup.dk 


