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 om at tegne sit eget hus
Drømmen



 Duften af cedertræ, teak og saltvand hænger  
i luften omkring Jesper Møller Hansens 

hus i Hellebæk. Solen står højt på den blå  
himmel, en knaldrød Alfa sportsvogn står  
i indkørslen, og i det fjerne skimtes en sejl-
båd, der vugger  på Øresund. 

Duften af cedertræ stammer fra huset, 
han netop er blevet færdig med at oliere. 
Teaktræsaromaen kommer fra havemøbler-
ne, han selv har designet. 

Cedertræ behøver normalt ikke at blive 
olieret, da det er olieholdigt nok i sig selv.
Men da huset ikke får så meget sol på nord-
siden, kan man undgå, at det bliver sort, ved 
at give det olie.

Få år tilbage boede Jesper og hans kone 
Eva i en mindre lejlighed på Nørrebro. Han 
blev tidligt uddannet tømrer, så højskole-
lærer og senere møbeldesigner fra Danmarks 
Designskole. Eva er biolog og arbejder med 
miljørådgivning for større firmaer.

Jesper har de sidste 10 år vundet stor  
anerkendelse i mange lande for sit møbel-
design og har bl.a. fået BO BEDREs møbelpris 
og to år i træk fået hæderen for bedste  
havemøbeldesign både i Paris og London. 
Han har udstillet sine ting i det meste af 
Europa, Japan og Rusland og arbejder ikke 
bare med møbeldesign for firmaer i ind- og 

For møbeldesigneren Jesper Møller Hansen 
havde det altid været en drøm at komme til 
at tegne sit eget hus. En dag blev en grund 

sat til salg i en gammel fiskerby nord for 
København, og her skabte han et moderne 

fiskerhus – til en meget rimelig pris.

1. & 2. Selvom huset er helt nyt, falder det flot ind i omgivelserne. Fra 
det store vindue i stuen er der udsigt igennem træerne til Øresund.

3. Materialerne er klinkbygget cedertræ, hjørnekonstruktionerne  
har filset overflade, og vinduerne er sort træ. Koøjet på døren under-

streger den maritime stil og inspirationen fra de gamle fiskerhuse.
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Trappen står som en selvstændig skulptur  
i rummet og forbinder stuen med 1. sal.  
Den åbne forbindelse mellem køkken-

alrummet og stuen markeres med et trin 
ned og et skift fra skifergulv til trægulv. 

Wegners Oxchair stol giver personlighed  
til det meget stramt indrettede rum.
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udland, men også med badeværelsestilbehør 
og køkkengreb på sin tegnestue.

I Nørrebrolejligheden havde Jesper i  
flere år gået og drømt om engang at få  
chancen for at tegne og bygge sit eget hus, og 
pludselig en dag i 2002 blev den helt rigtige  
byggegrund sat til salg. 

Jesper Møller Hansens idé var at bygge et 
hus, der ikke kom til at koste mere end et helt 
almindeligt standard typehus til omkring  
1,5 millioner kroner. Det er blevet designet 
ligesom et møbel og har fået samme behand-
ling, som når han tegner møbler, hvor han 
starter med en skitse og ender med en model, 
før det endelige resultat sættes i gang.

Som udgangspunkt havde han helt andre 
planer med sit kommende hus’ udseende. 
Men de blev ændret, da byggegrunden endte 
med at ligge i den gamle fiskerby Hellebæk. 

– Jeg synes, at man skal være ydmyg over 
for de omgivelser man bor i, siger han om 
inspirationen fra de gamle fiskerhuse. 

– Jeg har forsøgt at lave et moderne  
fiskerhus i stram stil uden udhæng. Det er et 

Åbent stueplan  
og ro ovenpå
Underetagen er indrettet med 
åben forbindelse mellem køkken, 
spisestue og – et trin nede – den 
store stue med loft til kip.  
Jesper Møller Hansen har fået et 
lille kontor, og i modsatte ende 
ligger entré, toilet og bryggers. 
En åben trappe fører fra stuen op 
til 1. sal, hvor der fra reposen er 
et flot vue over stuen. På over-
etagen findes et badeværelse, to 
børneværelser til parrets drenge, 
Sebastian på 11 år og William på  
6 år – og på den anden side af  
den møblerbare repos ligger 
forældrenes soveværelse.

1. Prisbelønnede møbler af Jesper Møller Hansen for Alexander Rose.
2. Pejsen har han selv skabt specielt til huset sammen med en smed. 

Klaverbænken med sælskind foran Hornung & Møller-flygelet er 
også eget design. Ægget foran Eames-sofabordet er et arvestykke.

Spisebordet er det første bord, som Jesper  
Møller Hansen designede. Dobbeltdørene 
fører ud til en lille gårdhave.
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klinkbygget cedertræshus – miljøhus – og så 
har jeg taget kronen fra de gamle fiskerhuse 
for at bryde den stramme arkitektoniske stil. 

– Jo ældre, vi bliver, jo mere lys skal vi have,  
derfor har jeg valgt store vinduespartier. I den 
store stue med dobbelt etagehøjde og loft til 
kip fylder vinduespartiet hele den ene væg, så 
vi har udsigt over vandet, forklarer han. 

Huset er i to etager på i alt 157 m2. Det har 
været vigtig for Jesper Møller Hansen at få  
huset til at virke harmonisk. Det skal ikke bare 
se smart ud, man skal også kunne leve i det. 
Derfor er der en rød tråd gennem hele boligen, 
hvor det bløde er oppe mod det stramme, fx 
sydafrikansk skifergulv mod hvidpigmenteret 
asketræsgulv og stål, glas og træ i køkkenet.

Der er ingen “forstyrrende” radiatorer i  
huset men derimod helt rene linier og lav-
energi, som kommer fra naturgas og indlagt 
gulvvarme på begge etager. 

De dominerende nuancer er sort og hvid, 
andre farver bringes ind via på kunsten på 
væggen, hvilket som Jesper Møller Hansen 
udtrykker det “gir´ plads i rummet”.

1. De nye liggestole i teak og rustfrit stål, som Jesper Møller  
Hansen har tegnet for Alexander Rose fås bl.a. hos Kloch Interieur.
2. Køkkenelementerne fra Kvik i hvidskuret eg med topplade i rust-
frit stål er sat  “ryg mod ryg”, så de danner en ø. Skuffe- og lågegreb 
fra Furnipart og barstolene fra Kircodan er eget design.

xxxx jffkdla
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Miniametuero enis non velenisim 
dolore conum iuscil do odolobo 
rercilit lum velestion henim vo-
lessi.Usciduisit ad duis atuerci llut-
pat ute faccum illummodolor aci 
tetuerat nonsequat. Cumsan ut 
in ullaor sisim zzriuscilit velesed 
magna core molobore consecte 
veliquate feugue moloreet, quis 
dolesed tet ero odoleniamet, 
sequam in erat. Ut laorem 
nonummo loboreet ad modiam, 
vel ut landre faci te conse tetum 
quat dionummod mod delit la 
consecte min hendigna faccum et, 
ver sequat lorerci psustrud el dunt 

EKSPERTRÅD

Jesper Møller Hansen er kokken i huset,  
og har valgt et stort italiensk Olis industri-
komfur med gasblus og ekstra stor ovn.
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Overalt ses en meget strømlinet, klassisk 
og enkel indretning med en blanding af  
Jespers Møller Hansens egne møbler og  
design samt få gedigne møbelklassikere som 
fx Ægget, Svanen og Myrestolen. Et stort  
Hornung & Møller-flygel, købt af en nabo der 
skulle flytte til USA, dominerer stuen og på  
1. sal fylder et trommesæt godt på reposen. 

– Alle i familien spiller lidt, forklarer  
Jesper Møller Hansen, der til gengæld er den 
altdominerende figur i køkkenet. 

Han er vild med at lave mad og har derfor 
valgt et stort, maskulint italiensk industri-
komfur til at kokkererer på.

Ud over at have haft en svensk designer 
til at tegne trappen, en maler til hele maler-
arbejdet, en smed til at hjælpe med pejsen og 
en havearkitekt til at gøre den 714 m2 store 
grund grøn, har Jesper stort set selv stået for 
entreprisen, med både tegning og opførelse. 

– Det har været en fantastik oplevelse at 
være så tæt engageret i sit eget byggeri – alt 
er blevet, som jeg drømte om, fortæller han 
begejstret.   

1. Haven i Hellebæk byder på mange hyggelige grønne åndehuller.
2. & 3. En stor møblerbar repos med et flot vue over stuen ligger 
mellem forældrenes soveværelse og de to børneværelser. Den 
røde stol Punktum ”O” er designet af Oprah Ofield. Pladsen under  
soveværelsets skrå vægge er smart udnyttet til skuffer og skabe.

Fakta om huset
xxxxxxx
Arkitekt: Jesper Møller Hansen
Størrelse: 157 m2 i to plan
Miljøhus: Med lavenergi fra 
naturgas og indlagt gulvvarme på 
begge etager
Pris:  Ca. 1,5 mio. kr. 
– når man kan gøre det meste selv

xxxxxxMiniametuero enis non 
velenisim dolore conum iuscil 
do odolobo rercilit lum velestion 
henim volessi.Usciduisit ad 
duis atuerci llutpat ute fac-
cum illummodolor aci tetuerat 
nonsequat. Cumsan ut in ullaor 

4. & 5. Skifer- 
gulvfliser er 
brugt i hele 
brusehjørnet. 
Jesper Møller 
Hansen laver 
badeværel-
sestilbehør 
for Furnipart. 
Philippe Starck 
har tegnet  
toilettet.
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