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Fyr og Flamme til boligen  
stort tema om opvarmning

Det begynDte meD appelsinkasser 
Få historien om Montanareolen og dens skaber 

kager, Der behager 
tag med på kursus i fantastisk kagekreation

Det forvanDleDe 
tresserhus

Boligreportage fra en villa fra 1960’erne
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tresserhusets 
tur i 
tidsmaskinen

teKst JeAn TonneSen 
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på Solsikkevej i risskov har Christina møller Jørgensen 
og benny ernlund Jørgensen med få midler forvandlet et 
1960’er-hus til et moderne hjem. inden renoveringen gik 
i gang boede parret en periode i det originale hus



sortmalede træfacader, alu-trævinduer fra gulv til loft og ovenlys. det 
lyder ikke som et typehus fra 1960, men på solsikkevej i risskov ligger et 
hus, der har over 50 års historie og alligevel er moderne. 

her bor Christina Møller og benny ernlund Jørgensen med deres to 
børn. Christina og benny er begge arkitekter, og sammen har de renoveret 
huset med respekt for den oprindelige byggestil. 

»vi ville på en og samme gang være tro mod det gamle 60’er-hus og 
gøre det moderne,« siger benny ernlund Jørgensen, mens han åbner en 
låge, bukker hovedet for et par grene og inviterer om i baghaven, hvor 
husets største forandringer ses bedst. 

Parret købte det gule murstenshus i 2005 og slog selv stregerne til, 
hvordan huset skulle se ud. 

bo i huset først
Christina Møller Jørgensen og benny ernlund Jørgensen har firmaet Plus-
room, hvor de blandt andet hjælper nyslåede boligejere med at renovere 
drømmeboligen. erfaringen er, at succes ikke nødvendigvis sikres med et 
stort budget, når 1960’er eller 1970’er-huset skal gennem en arkitektonisk 
tidsmaskine.

Når man træder ind 
i entreen, åbner en 
lille gang for udsigt 
gennem stuen og 
videre ned i haven, 
hvor et 10 meter højt 
valnøddetræ breder 
sine grene.

Villaen er fra 1960, 
men en ny facade-
beklædning og nye 
vinduer har trukket 
typehuset ind i det 
nye årtusinde. 
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Huset fik i begyndelsen af i år Aarhus 
Kommunes Byfornyelsespris. Begrun-
delsen var, at familiens hus er med til at 
højne byens bygningsmæssige kvalitet.
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Christina Møller og Benny Ernlund Jørgensen er begge uddannede arkitekter, og de har selv stået for renoveringen af det 51 år gamle hus på Solsikkevej. 

Åbningstider:

Mandag - fredag
kl. 10.00 - 17.30

Lørdag
kl. 10.00 - 15.00

BoShop MegaStore
Århus (Risskov)

Ravnsøvej 38
8240 Risskov
Telefon 70 267 467
www.boshop.dk

Kombinationstilbud

15.291
Fåes i mange farver og str. 
Inkl. 2 TV-borde, hylde og 2 
vægskabe. Ekskl. TV-glaslåg 



»Først og fremmest skal man bygge på de kvaliteter, huset 
har. det kan være gulvene, dørene, lofterne eller noget helt 
fjerde,« forklarer Christina Møller Jørgensen, mens hendes mand 
fortsætter: 

»eller vinduerne. Man får utroligt meget foræret i gamle huse, 
og nogle gange skal der ikke så meget til«.

da parret købte huset på solsikkevej, flyttede de i første 
omgang ind uden at renovere. På den måde opdagede de husets 
kvaliteter og fandt ud af, hvordan de ville bruge det, og hvad der 
i bund og grund skulle laves om. netop det at flytte ind uden at 
renovere er parrets bedste råd til familier, der vil bygge om. 

bevar husets sjæl
i store træk har familien ikke ændret på husets grundplan på 
90 kvadratmeter. en let skillevæg er væltet, så køkkenet ligger 
i åben forbindelse med stuen, nye gulv til loft-vinduer er sat 
ind mellem stue og have, og vægge og lofter er malet hvide. 
de originale palisander-døre og trælofter er bevaret. det er 

den slags detaljer, der er med til at give huset sjæl, der ikke kan 
købes i et byggemarked. 

Christina Møller og benny ernlund Jørgensen mål var fra 
starten at skabe en bolig i nutidig formsprog, reducere energi-
forbruget, skabe mere rummelighed og åbne livet mod naturen. 
og så skulle der opføres en ny, let tilbygning.

»vi har åbnet huset lidt mere. vi ville gerne have kontakt til 
haven, for huset er ikke særligt stort, så det at trække haven 
ind gør, at huset virker større,« siger benny ernlund Jørgensen.

et moderne udtryk
idéerne blev skitseret, skrevet ned og præmieret med bolius 
idépris 2006. i dag, fem år efter, er stort set alle tanker gen-
nemført - lige undtagen tilbygningen, hvor der skulle etableres to 
ekstra værelser. Facaden er isoleret og beklædt med sortbejdset 
grantræ, taget udskiftet med tagpap og vinduerne er udskiftet 
med moderne alu-træ, der går fra gulv til loft. alt sammen noget, 
der er med til at give 60’er-huset et moderne udtryk.

De to børneværel-
ser står næsten, 
som da huset blev 
bygget. Der er 
nye vinduer, som 
trækker lys ind, men 
størrelsen er ikke 
ændret.

Parrets soveværelset har gulv til loft 
vinduer ud mod terrassen og
haven. Før renoveringen var der et lille 
vindue, men ved hjælpe af glas
er der udsigt til kastanjetræet midt i 
græsplænen.

Køkken, alrum og stue ligger i åben forbindelse, mens gulv til loft-vinduerne 
mod haven trækker naturen ind i huset, der kun er 90 kvadratmeter. 
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