
STORFAMILIEN BYGGER HUS

Familien består af far Mikael, 
der er pressechef, mor Pernille, 
kommunikationsrådgiver og 
journalist, og børnene August 
på otte år, Frederik på syv og 
tvillingerne Carl Christian og 
Dicte Marie på tre år. 

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 drøm-
meboligen. Men så kom et 
sæt tvillinger til, og pludelig 
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. 

1. spadestik til parcel-
huset i Hvidovre er taget. 
Boligen vil følge byggeriet 
frem til indflytningen cirka 
1. marts. Dette er den 8. arti-
kel i serien.  Læs dem på 
fri.dk/boligen
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»Nu sker det, fundamen-
tet er støbt. Vi er rigtigt i 
gang.«

I bar begejstring rin-
ger jeg til Lind & Risørs 

arkitekt Mikkel Johansen, da det første hold 
håndværkere takker af og overlader bygge-
pladsen til de såkaldte »kirurger«. De er spe-
cialister indenfor gasbeton og skal nu med 
den præcision og kærlighed til håndværket, 
der har givet dem det fornemme tilnavn, sæt-
te skillevægge og bærende ydervægge op. In-
den længe vil huset tage form, og det vil sam-
tidig vise sig, om de mange valg, vi har taget, 
nu også vil fungere. 

»Jeres arbejde er gjort. I kan ikke gøre an-
det end at glæde jer til at flytte ind.«

Stemmen er rolig og jysk som et anhæn-
gertræk. Mikkel har haft mange familier gen-
nem materialevalgsmøllen både før og efter 
os. Han ved, at det oftest er den midterste del 
af byggeprojektet, der tager hårdest på byg-
herren. Det er her, flere hundrede valg om alt 
fra tegl over tomrør til toiletsæder skal træf-
fes på yderst begrænset tid. Og uden at ægte-
skabet går i opløsning. Den udfordring kendte 
vi heldigvis ikke, da vi gik i gang. Vi vidste 
heller ikke, at materialevalgsmødet ville få os 
til at opføre os som sultne børn i en bolsjebu-

tik og resultere i en pæn merudgift til husets 
standardpris. Men vi er blevet klogere! Vi ved 
endnu ikke, om vi har valgt rigtigt, men efter 
ti timers intensivt arbejde med at slibe hinan-
dens kanter af og derefter gå på kompromis 
med både os selv og vores økonomi, ved vi, at 
Mikkel ikke kun er en god til at spotte vores 
behov. Han vil også kunne begå sig som par-
terapeut – omend en dyr en af slagsen.  

MIN MAND HAR byttet et morgenmøde væk, 
da vi første gang skal møde Mikkel. I sidste 
øjeblik går det dog op for os, at der er afsat 
syv stive timer til mødet, så vi får hurtigt om-
dirigeret børn og arbejdsopgaver.

Det første valg består i at overveje, om vi 
selv vil stå for bestilling af stabilgrus omkring 
huset, eller om Mikkel skal tage sig af det. 
Dernæst skal der vælges tagsten, tagrender, 
undertagsløsning, udendørsbelysning og ek-
sakt placering og angivelse af antal lamper 
og tilhørende udtag udenfor. Der skal vælges 
vinduer og tages stilling til, hvor mange felter, 
de skal indeholde, om de skal være træ eller 
alu, hvilken farve vi ønsker, og om glaspartiet 
omkring terrassedøren skal have særlig tyve-
risikret lås. Vi holder os stort set til standard-
løsningerne, hvad angår vinduer og teglsten, 
men ved murstenene spytter vi ekstra 20.000 

kroner i kassen. Vi har forelsket os i en rustik 
blødstrøgen mursten i en brunlig nuance. Lof-
terne har vi også flottet os med og valgt gips i 
stedet for listelofter. Den beslutning koster os 
30.000 kroner. Det er alt for mange penge for 
en gang gips og noget maling, men alternati-
vet er listelofter, som ikke rigtigt falder i vores 
smag. Vores håb er desuden, at de glatte lofter 
er løsninger, der også er eftertragtet om 20 år, 
og dermed er med til at holde husets værdi. 

Til gengæld holder den gode stemning ikke 
til en diskussion om gulve. I jakkesæt og høje 
hæle har vi ellers brugt en tidlig morgen på at 
opsøge Stark og udpege de klinker, vi vil have 
i vådrummene. Nu gælder det så bare træval-
get, og det er straks lidt værre. Til sidst kom-
mer vi dog overens om et hvidpigmenteret 
askegulv, men det er ikke uden lidt mundhug-
geri. Og det bliver ikke bedre, da vi skal be-
slutte, om der skal opsættes overgangslister 
mellem rummene, om der skal være almin-
delige bundstykker, eller om der skal være 
gummifuger fra klinkegulv til klinkegulv. 

Da vi har passeret frokost, og Mikkel har 
splittet standardkøkkenløsningen i atomer 
for at optimere det til vores storfamilie med 
komfur med ekstra blus, mere bordplads, et 
mandshøjt køleskab og et lige så stort fry-
seskab samt ekstra skabe og en ekstra rum-

melig opvaskemaskine, er der gået koks i mit 
regnestykke over, hvad vi har brugt. Da vi når 
frem til bryggers, garderobe og badeværelse 
er det økonomiske overblik totalt fraværende, 
og det generer mig. Som en anden fødselslæ-
ge tager Mikkel de efterhånden noget kortfat-
tede svar med overbærenhed. Allerede da ved 
han, at det kræver mindst et møde til, hvis vi 
skal ende med et velskabt barn.

KLOKKEN PASSERER 16, vi er trætte og vi bli-
ver enige om noget så opfriskende som knald-
røde badeværelseslåger med sort gulv og 
hvide vægge. Livet på Ligustervænget skulle 
nødigt blive for kedeligt. Og det kan man hel-
ler ikke sige, at mødet med Mikkel har været. 
Det var i den grad en proces, der krævede vo-

200 beslutninger  på ti timer

Husets fire børneværelser er samlet i den ene ende. Voksenafdelingen ligger i den modsatte ende, og her har vi udskiftet et vindue med en dør, 
så vi har direkte adgang til haven. Bryggers og kontor har vi byttet rundt på, så kontoret ligger langt væk fra børneafdelingen. Huset har kun en 
indgang. Når bryggers og entré ligger side om side, kan børnene smide overtøj og tasker i bryggerset, inden de går videre til stue eller værelse. 
Oprindeligt var det ingen opdeling af den store vinkelstue. Vi vælger dog at sætte en væg op, så vi kan have aktiviteter i gang begge steder uden 
at forstyrre hinanden.

Opholdsstue
35 m2

Alrum 32 m2

Kontor 
7,6 m2

Værelse
11,2 m2

Værelse
11,2 m2

Værelse
11,3 m2

Værelse
11,4 m2

Gang
6,7 m2

Soveværelse
14,1 m2

Køkken
11,4 m2

Bryggers
8,6 m2

Entré
5,9 m2

Bad
7,8 m2

Bad
7,8 m2

Der er frit valg på alle hylder, da der skal vælges materialer til storfamiliens kommende villa. 
Men det koster at sætte sit præg! Og det kræver gode argumenter at overbevise ægtefællen 
om, at det er ens egne idéer, der skal gennemføres. 

Af Pernille Marott/www.marottkommunikation.dk

»Da vi når frem til 
bryggers, garderobe 

og badeværelse er det øko-
nomiske overblik totalt 
fraværende.«
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»Velkommen til vores nye hjem«. Da indervæggene er sat op, laver familien sit helt personlige navneskilt.

Arkitekt Mikkel Johansen 
er et noget dyrere bekendt-
skab end en parterapeut. 
Men resultatet af mødet 
med ham var til gengæld 
mindst lige så effektivt. I 
løbet af ti timer – cirka – får 
min mand og jeg i fælles-
skab taget et par hundrede 
beslutninger, der vil sætte 
sine tydelige spor i løbet af 
de næste mange år. Det var 
ikke nemt, men da vi var 
igennem, havde vi for alvor 
et fælles projekt. 

res opmærksomhed på mange planer, som 
var anstrengende helt ind til benet, mens det 
stod på, men som vi i dag er glade for, at vi gik 
helhjertet ind i, for nu kan vi nemlig læne os 
tilbage og vente på resultatet næsten uden at 
tage stilling til noget. 

I GENNEMSNIT FORETAGER en bygherre til-
valg til materialevalget for 150.000 kr. Det 
svarer til, hvad vi lander på. Vi har primært 
lagt vores penge i de dyre rum som køkken 
og de to badeværelser. 

Derudover har vi sat vores eget præg ved at 
bytte rundt på entré og kontor. På den måde 
kan børnene gå direkte fra entréen – smide 
deres overtøj i bryggerset – og videre over 
stuen og ind i børneafdelingen. I den mod-
satte ende med udgang til haven og morgen-
solen ligger voksensoveværelset, et badevæ-
relse med badekar og mors kontor. Så kan der 
arbejdes uforstyrret, selv om alle børn har 
kammerater på besøg. Vi har også prioriteret 
at få opsat en væg med dobbeltdøre mellem 
sofastue og køkkenalrum. . 

Rent energimæssigt kan vi desuden forven-
te en halvering af vores tidligere varmeudgif-
ter. Før klimakulleren bredte sig, undersøgte 
vi muligheden for at erstatte naturgas med 
jordvarme, så vi om en årrække kunne være 

selvforsynende med varme. Vi undersøgte 
også, hvad det ville koste at udskifte de ter-
moruder, der følger med typehuset til nogle 
endnu mere energivenlige ruder, og dermed 
kunne bryste os af at besidde et lavenergi 
klasse 2-hus.

Men selv et sæt ellers troende klimatrolde 
må sande, at religionen kapitulerer, når der 
først skal penge på bordet. Energitiltag i form 
af jordvarme og ekstra energivenlige ruder 
ville stå os i en ekstraudgift på omkring en 
kvart million kroner. Holdt op mod den for-
ventede årlige besparelse i de kommende år 
på 5.000 kroner og et nødvendigt fravalg af to 
børneværelser for at få den økonomiske ka-
bale til at gå op, har vi vurderet, at prisen for 
at sikre os en af de rigtig gode pladser i klima-
himlen er for stor på nuværende tidspunkt. 
Vores kommende hus er dog langt grønnere 
end både den aldrende murermestervilla, vi 
startede med at eje, og den nyere vinkelvilla, 
vi solgte for nylig. 

Planen er dog alligevel, at vi vil avancere fra 
lysegrøn til grøn, når vores lån er reduceret. 
Så skal de hippe energiruder have en chance. 

boligen@berlingske.dk

Læs næste gang: Klar til rejsegilde
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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

Direkte Advokater er et ISO-certificeret, lands-
dækkende advokatfirma, der yder personlig
advokatrådgivning og skøde til fast fordelagtig
pris. Du kan trække på hele vores ekspertise i 
bolighandel, og du kan følge din sag on-line.

Advokat Karsten Munch Ledgaard

”Tør du handle bolig 
uden uvildig advokat?”


