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Det er let at blive grebet af stemningen, når man bygger et udstillingshus. 

Det er let at falde i ”Det skal være endnu vildere og endnu federe og endnu 

mere overraskende end det forrige udstillingshus”-gryden. Let at have 

lyst til at lade de skarpeste arkitekter og de dygtigste håndværkere og de

bedste materialer gå i jazz og ballet og selvsvingom med sig selv og

hinanden. Let at blive fristet. Så hvorfor egentlig lade være?

For at gentage, hvad vi tidligere har sagt: Vi bygger ikke et udstillingshus 

for at bevise, at vi kan bygge huse. Vi bygger et udstillingshus for at in-

spirere og overraske både de besøgende og os selv. Vi prøver nye ting af. 

Vi vender standardløsninger på hovedet. Vi kombinerer ting på nye 

måder. Og heldigvis har vi mange gode samarbejdspartnere, 

der har lyst til at lege med.

Det må gerne være svært. Det må gerne kunne mærkes. Det gælder, når 

vi bygger for vores kunder. Og det gælder naturligvis også, 

når vi bygger for os selv.

Vi håber, at udstillingshuset vil give dig både aha- og no way-oplevelser, 

og vi glæder os til forhåbentligt at tale om dine byggetanker med dig. 

Uanset hvor langt ude, de kan virke.

DU KAN ALTID TAGE FAT I OS

TLF. 70 25 99 88

INFO@IDEALHUSE.DK

DET MÅ GERNE  
VÆRE SVÆRT
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Ambitionerne og visionerne var store, da Idealhuse 

og Sweco Arkitekter satte sig sammen for at udvikle 

Villa Kant og udstillingshuset i Vejle. Målet var at gøre 

noget helt andet end det, alle andre gør

D
er var hurtigt enighed om 

udgangspunktet, da Idealhuse 

og Sweco Arkitekter første 

gang mødtes for at planlægge 

det udstillingshus, der endte 

med at blive Emiliedalen 64. 

Det skulle passe til en aflang grund. Det skulle 

være til at bygge. Og så skulle det være noget 

helt andet end det, alle de andre gjorde og gør. 

Det skulle have kant. Bogstavelig talt.

- Vi ville lave noget andet end det, du 

ellers ser. Der skulle være andre detaljer og en 

særlig streg, og ingen skulle være i tvivl om, at 

huset var noget helt usædvanligt, konstate-

rer Kenneth Poulsen, partner og salgsdirektør i 

Idealhuse, inden Janne Søndergaard Rasmus-

sen, arkitekt ved Sweco, tager over:

- De senere år er der bygget mange kasser, 

hvor du bare mødes af en massiv væg. Ikke, at 

der nødvendigvis er noget galt i det, men vi ville 

gerne lave mere spil og lethed. 

- Derfor lavede vi et koncept, hvor huset så 

at sige har en rygrad, der kobles bokse på. Det 

skaber en enorm fleksibilitet, så det er nemt 

at gøre eksempelvis børneafdeling eller stue/

alrum større.

 
Vi har været tro  

mod tegningerne, 
og det kan man se 

effekten af

Et hyggeligt hus 
Fast forward - hen over blandt andet en varm 

sommer - til efteråret 2022. Nu står huset der. 

Med den gennemgående rygrad og boksene, 

der nærmest fletter sig ind og ud mellem 

hinanden og ind og ud mellem inde og ude. 

Inspirationen fra 60’erne og Friis & Moltke er 

tydelig, men samtidig er huset helt sit eget. 

Helt som det var tænkt.

- Vi har ikke pillet ved det, Janne og hendes 

kollega Nicole har tegnet. Vi har været tro mod 

tegningerne, og det kan man se effekten af. 

Det giver ganske enkelt de arkitektoniske greb 

en langt større effekt, at det hele er gjort gen-

nemført, fastslår Kenneth Poulsen og binder 

et anderledes ord på arkitekturen end det, der 

normalt bruges om moderne arkitektur: Hygge.

- Huset har slet ikke så voldsom en lofts-

højde, som man ofte ser i dag, og så er der 

masser af kroge og nicher. Det er med til at 

gøre det hyggeligt, og det har været vigtigt for 

os. God arkitektur handler jo ikke om, om noget 

ser flot ud, men om, at det fungerer. Om, at det 

er et godt sted at bo.

Minder om og så alligevel ikke 
Noget af det første, du bemærker, når du 

kommer til huset, er samspillet mellem de 
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hvide tegl og de brune, varme 

aluminiumskanter. Det minder 

dig om noget, du kender. Og så 

alligevel ikke.

- Vi ville lave et pudset hus, 

der ikke var et pudset hus. Det er 

igen i tråd med Friis & Moltke og 

1960’erne, og det understøtter vir-

kelig husets fortælling, lyder det 

med et smil fra Janne Sønder-

gaard Rasmussen.

- Vi overvejede gule, røde og 

hvide tegl, og vi endte på dette 

sarte udtryk. Jeg glæder mig til at 

se effekten, når vi har kunder, der 

vælger sten i andre farver. Det kan 

også blive virkelig fedt, supplerer 

Kenneth Poulsen med et lige så 

stort smil.

Det overdækkede areal er måske 

det næste, du bemærker ved 

huset. Det virker luftigt og let på 

en usædvanlig måde, men der 

går måske nogle sekunder, før du 

opdager , at der ”mangler” noget.  

At almindelige søjler er fravalgt..

Der går nok også nogle sekun-

der, før du tænker over, at vindu-

erne er smalle og giver huset en  

særlig rytme, der står i kontrast 

til de store nærmest larmende 

vinduer, du finder I mange andre 

huse i dag.

Og derfra går tiden med at be-

søge den ene krog til den næste 

krog og den næste ...

Alle skal ikke have alt
Her er plads til at være sig selv. 

Plads til at være sammen. Plads til 

at drikke kaffe. Plads til at gå ind 

på kontoret og fordybe dig. Plads 

til at se børnene spille PlayStation, 

mens du selv får sendt den mail, 

du ikke lige nåede på arbejdet. 

Plads. Kort sagt.

- Du kan rigtigt meget. Der er 

synergier overalt, og det er det, vi 

gerne vil vise og inspirere til. For 

alle skal jo ikke have alt det, vi har 

lagt ind i huset. Vi vil gerne vise 

mulighederne, og så er det for-

skelligt, hvad folk synes er fedt, 

understreger Kenneth Poulsen.

Det er et overflødighedshorn 

af muligheder, der præsenteres. 

Og folk er forskellige.

Måske vil du hellere have et eks-

tra værelse i stedet for et mul-

tirum. Måske har du brug for et  

aflukket kontor. Eller måske har 

du en hobby, der kræver noget 

helt særligt.

- Man kunne jo også godt 

have sparet gårdrummet ved 

forældre-badeværelset og den 

udendørs bruser væk. Men for-

skydningerne er med til at give 

karakter og til at skabe en forbin-

delse mellem ude og inde. Også 

på den side af huset, forklarer 

Janne Søndergaard Rasmussen.

Hvor ville du spare henne, hvis 

man skulle gå mindre all in, end I 

har gjort her?

– Jeg ville i første omgang 

kigge på de indvendige flader. 

Du kan godt vælge noget andet 

og billigere end Dinesen-gulve og 

et snedkereret køkken og stadig 

lave et superlækkert hus, svarer 

Kenneth Poulsen.

Er I lykkedes med at skabe det hus, 

I gerne ville? Et hus, der har kant, 

og et hus, der samtidig er bygbart?

– Ja, det er vi. Selvfølgelig er der 

en række løsninger, der ikke lige er 

standard – eksempelvis i forhold 

til skorstenen og den murede pejs 

– men det er den slags udfordrin-

ger, der gør det sjovt.

Det må gerne være svært?

– Det må gerne være svært, ja. 

■

Der er synergier 
overalt, og det er det, 
vi gerne vil vise og 
inspirere til. For alle 
skal jo ikke have alt 
det, vi har lagt ind i 
huset. Vi vil gerne vise 
mulighederne, og så 
er det forskelligt, hvad 
folk synes er fedt.
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Soveværelse
10,9 m2

Walk-in
8,3 m2

Bad
5,8 m2

Stue
19,9 m2

Køkken/alrum
34 m2

Multirum
16,4 m2

Værelse
12,1 m2

Værelse
12,1 m2

Bryggers
9,7 m2

Skur

Entré
6,1 m2

Kontor/træningsrum
16,7 m2

Bad
6,2 m2

Overdækket
indgang

8 m2

Carport
56 m2

Cykel-P

Teknik

Varmepumpe

Overdækket terrasse
34,2 m2

Øvre terrasse

Terrasse

Udepejs

Udekøkken
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N Bred entré med plads 

til at mødes

Bryggers ”gemt af vejen”

Multirum med uanede 

muligheder

Åbent kontor med lys og liv

Inde- og udekøkken,  

der smelter sammen

Walk-in-closet  

som det skal være

Privat udendørs bruser

Snedkereret kassette, 

der giver kant til Kant

Muret bænk 

til øjeblikkene
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Stop op og brug to minutter på at skitsere dine ønsker & idéer14
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Hvornår er et hus smukkest? 

Er det, når det står nyt og skarpt og nærmest skinnende? 

Eller er det, når det er blevet slidt til, har ladet tidens tand 

tygge sine mærker og har taget farve efter de mennesker 

og de omgivelser, det er en del af?

Hos Idealhuse elsker vi at bygge nyt. Men vi elsker frem 

for alt det levede hus, hvor materialerne har fået lov til 

at udvikle sig, og rummene har slået rod (og måske er 

blevet rodede).

Vi elsker patina.  

Kort sagt.

Glæd dig til at leve med huset. 

 

Til at vokse sammen med det. 

100 ORD OM PATINA
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Forældreafdelingen er helt sin egen. Den er lavet som en hotelsuite med 

soveværelse, badeværelse og walk-in, så det opleves som sit helt eget rum.

Køkkenet er tegnet og lavet sammen med Ry 

Snedkeri. I forlængelse af køkkenet er der lavet et  

udekøkken, som matcher indekøkkenet i farven. 

Faktisk er det udekøkkenet, vi har købt i den 

farve, og køkkenet, der er malet, så det matcher.

Ved VVS samt armaturer og greb er der 

brugt krom, som man gjorde i 60’erne. 

Vi har blandt andet brugt de allerførste 

designs fra Vola, der blev skabt af Arne 

Jacobsen tilbage i 1968.

Mange laver to ens badeværelser i deres hus, fordi 

de gerne vil skabe en rød tråd på den måde. Vi har 

gjort det modsatte. På gæstebadeværelset spiller vi 

på 60’erne. Her er vi næsten ovre i art deco. 

Væg-til-vægtæppet fra Ege Carpets trækker 

både tråde tilbage til engang og tråde frem til i 

morgen – næsten helt bogstaveligt. Materialet 

er genanvendte fiskenet.

Vi er  vilde med de massive plankegulve fra 

Dinesen. Det er et stykke natur og et stykke 

håndværk lige under dine fødder.

Gardiner er ikke bare gardiner. I samarbejde 

med Botex har vi sørget for, at du 

rundt omkring i huset finder forskellige 

gardinløsninger.
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Det er Idealhuses indretningsekspert, der 

står bag materialevalget og indretningen i 

udstillingshuset. Nøglen har været at kigge 

tilbage uden at hænge fast og at genbruge 

uden at blive en kopi

A
rkitekterne har implementeret 

60’er-værdier i byggeriet, 

og derfor er der arbejdet 

med interiør og eksteriør, der 

støtter op om dette uden at 

blive for retro. Det er altså ikke retro, men det 

er med referencer til 60’erne, konstaterer Tanja 

Bruun Nørgaard, der er Interior- & Lifestyle-

rådgiver hos Idealhuse.

Det er hende, der har haft ansvaret for mate-

rialevalg og indretning i udstillingshuset – og 

hende, der som indretningsekspert har hjulpet 

mange kunder med at sikre den røde tråd i den 

nybyggede villa.

- Kunsten er jo ikke at lave en indretning, der 

matcher et boligmagasin. Det er at lave en ind-

retning, der matcher huset, dig, det, du har, og 

det, du drømmer om, understreger hun.

Moodboardet guider
En af nøglerne – uanset om det er et udstil-

lingshus, der skal indrettes, eller en kunde, der 

skal vejledes – er et moodboard, der slår tonen 

an og sætter en retning for beslutningerne. 

På moodboardet for udstillingshuset finder du 

flest lyse nuancer men også det helt mørke.

- Moodboardet bruger jeg blandt andet til 

at skabe overensstemmelse mellem de ud-

vendige og de indvendige farvevalg. Så jeg 

kan være sikker på, at jeg rammer inden for 

samme skala, forklarer Tanja Bruun Nørgaard 

og fortsætter:

- Set udefra er der flere maskuline træk ved 

arkitekturen. Der er noget meget enkelt over 

den, uden at det bliver simpelt. Hvor nogle 

elsker at lave mange forskellige detaljer i 

muren, har vi kun én - den hullede mur ved ind-

gangen. Den stil og tone har jeg også forsøgt at 

ramme med det indvendige.

Mix af gammelt og nyt
Med udgangspunkt i arkitekturen og mood-

boardet er der fundet produkter og møbler, der 

understøtter fortællingen og huset.

– Sammensætningen er vigtig. Hvis alt var 

genbrug og fra 60’erne, ville det komme til at 

se retro ud, men enkelte ting og genstande gør 

Tanja Bruun Nørgaard

Interiør- og lifestyle-rådgiver

Alle, der bygger hus sammen med 

os, får et møde med Tanja - på 

samme måde, som de får et møde 

med en arkitekt. 

 

Tanja hjælper jer med at tænke ind-

retning, farver, design og teksturer 

ind fra begyndelsen. Med at skabe 

en visuel guide for jeres hjem.
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Kunsten er jo ikke at lave en 
indretning, der matcher et 
boligmagasin. 

Det er at lave en indretning, 
der matcher huset, dig, det, du 
har, og det, du drømmer om.

forskellen. Det er med til at trække karakteren 

frem, og det er et mix af gammelt og nyt – her-

under eksempelvis møbler lavet i samme mate-

riale, som man brugte i 60’erne, fortæller Tanja 

Bruun Nørgaard, der også har genbrugt dele af 

indretningen fra Idealhuses tidligere udstillings-

hus i Ry.

Som hvis det var en familie, der byggede og 

flyttede i nyt, er der altså også her nogle ting, 

der flytter med. Fordi de passer. Fordi de har en 

historie. Fordi det ikke giver mening at købe nyt, 

hvis det gamle fungerer.

– Vi genbruger ting fra udstillingshuset i Ry, 

og vi kommer også til at genbruge ting fra dette 

udstillingshus i kommende udstillingshuse – 

selv om de er forskellige i udtrykket. Det kan 

gøres, når du køber kvalitet. Ét er, om et produkt 

er bæredygtigt, noget andet er, om det er de-

signet tidløst, så du har lyst til at blive ved med 

at se på det, fastslår Tanja Bruun Nørgaard. ■
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ARKITEKTTÆNKT 
HAVELØSNING

Ofte stopper samarbejdet med 

arkitekten ved huset – og så finder 

man måske en havearkitekt på et 

senere tidspunkt eller lader sig 

nøjes med det umiddelbare.

I udstillingshuset har arkitekterne 

fra Sweco fået lov til at tegne vi-

dere sammen med Idealhuses 

indretningsekspert Tanja Bruun 

Nørgaard. De har fået lov til at 

tænke i trædæk og Bretagne-klin-

ker og runde bede med stålkant 

og stauder og buske og træer og 

krukker. De har fået lov til at binde 

ude og inde sammen.

– Det er noget helt andet, når 

de, der har tegnet, også tager sig 

af det udvendige. De er gode til at 

tænke huset helt færdigt, og det er 

faktisk noget, alle vores arkitek-

ter tilbyder, fortæller Tanja Bruun 

Nørgaard og fortsætter:

– Vi har lagt meget vægt på 

at få ude og inde til at smelte 

sammen. Der er skabt mange 

rum udenfor, hvor der er brus og 

badekar og pejs og ...

Men det er ikke kun Sweco, der har 

været involveret i uderummet.

De runde højbede er skabt af 

Låsby Smeden. Backyard Stories 

står bag blomsterdesign, planter 

og krydderurter. Og de italienske 

lampedesignere fra Luceplan har 

lavet en udendørs belysningsplan 

og leveret lamperne til den.
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MED GOD GRUND

Naturen har helbredende effekt på 

mennesker. Det er dokumenteret.  

Men du kan også bare mærke det.

Du trækker vejret lidt lettere. Du har 

lidt lettere ved at finde smilet frem. 

Ja, du føler dig bare lidt lettere.

Derfor elsker vi hos Idealhuse at 

bygge i naturskønne omgivelser, 

og derfor er vores huse bygget, så 

de både inviterer naturen indenfor 

og virker som noget, der er invite-

ret indenfor i naturen – og ikke 

som en uskøn klods midt i alt det 

og organisk formede.

Det er udstillingshuset i Vejle et 

godt eksempel på.

Her er skov. Her er bakker. Her er 

søer. Her er heste. Her er vandre-

stier. Her er Vejle Fjord tæt på. Her 

er du tæt på at være væk og tæt på 

at kunne komme afsted, for motor-

vejen er kun få kilometer væk. Og 

her er det tænkt sammen med 

villaen, så den ikke ligger som en 

isoleret, øde ø men som en del af 

landskabet.

Heldigvis er Danmark fyldt med  

den slags naturperler, hvor man kan  

komme væk ved at komme hjem.

 

Og hvis du er på udkig efter en 

naturskøn byggegrund, så sætter 

vi løbende grunde til salg på vores 

hjemmeside.
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TAK FOR ET GODT 
SAMARBEJDE TIL 

EGERNSUND  
WIENERBERGER

FLISEGALLERIET 
HESSELDAHL

DINESEN

GARANT

BOTEX

RY SNEDKERI

HIFI KLUBBEN

SVANE

Nordens største teglvirksomhed, der bliver ved med at udvikle noget, mange 

opfatter som noget gammelt og traditionelt.

Der i mere end 120 år har skabt trægulve i verdensklasse og altid løfter gulvene 

op i en højde, hvor de ikke bare mærkes under fødderne men inde i hjertet. 

Der igen og igen inspirerer os til nye fliseløsninger, fordi deres kompromisløse 

nysgerrighed sender dem i mange forskellige retninger - og tager os med.

Der er Danmarks førende kæde af gulv- og gardinbutikker og bla. forhandler 

Ege Tæpper, som har gjort tæpper til noget helt andet, end det var før.

Der er så meget mere end gardiner og med sine egne ord sælger ”inspiration, 

trivsel og godt indeklima”.

Der med sine snedkerløsninger hele tiden tester grænsen mellem håndværk 

og kunsthåndværk.

Der har både ørerne og hænderne skruet rigtigt på, så du kan få musikken 

integreret i dit hus.

Der skaber fantastiske køkkenløsninger til forskellige budgetter - uden at gå 

på kompromis.
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Byggerådgiver
Byggerådgiveren er ofte den første, I møder. 

Han vejleder jer gennem de indledende faser 

– eksempelvis omkring tegninger sammen 

med arkitekten, budget, tilbud og indgåelse 

af kontrakt.

Arkitekt 
Arkitekten er også en af de første, I møder. 

Sammen omsætter I jeres tanker og overvejel-

ser til en tegning af jeres fremtidige hus.

Indretningsekspert 
Indretningseksperten hjælper jer med at skabe 

en rød tråd gennem det indvendige af huset, 

så valget af eksempelvis materialer og møbler 

matcher det hus, I har i tankerne.

Materialevalgskoordinator 
Materialevalgskoordinatoren er jeres vejleder 

og hjælper, når I skal vælge materialer både 

ind- og udvendigt. Hun har prøvet det mange 

gange før og gør det, der på forhånd kan virke 

som en svær proces, til noget let. 

At bygge et hus er ikke noget, I gør alene. Og 

hos Idealhuse er vi mange, der er klar til at 

hjælpe. Når I bygger med os, møder I således ...
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Projektkoordinator
Projektkoordinatoreren er jeres bindeled mel-

lem byggerådgiveren og byggelederen. Han 

er således en gennemgående person i pro-

cessen – fra tankerne om huset og ind i selve 

byggefasen.

Byggeleder 
Byggelederen møder I, når selve byggeriet går 

i gang. Det er ham, der styrer byggeriet fra det 

første spadestik og frem til, at I får nøglerne til 

det færdige hus.

Servicekoordinator 
Servicekoordinatoren kommer på banen, når 

huset er afleveret, og fejl og mangler skal ud-

bedres. Det er også ham, der står for 1-års-gen-

nemgangen af villaen.
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Idealhuse blev stiftet i 2014, fordi vi ville gøre op med villaer, 

der ikke smagte af noget, og et ”arkitekttegnet”-begreb, der 

blev mere og mere udvandet. Vi ville bygge huse, vi selv ville 

bo i – for kunder, der var lige så glade for kvalitet, design og  

det smukke, som os.

HUSE MED
HOLDNINGER

KONTAKT

TLF. 70 25 99 88

INFO@IDEALHUSE.DK


