
19B
ARKITEKTER

T E G N E S T U E N

MAA

T E G N E S T U E N  B 1 9  -  V E S T E R F Æ L L E V E J  1 5  -  1 7 5 0  K B H  V  -  T E L :  4 6  9 3  1 4  4 0  -  F A X :  4 6  9 8  7 9  7 1  -  w w w . b 1 9 . d k

Ombygning af garage til hjemmekontor

Bygherren, der bor på adressen, har som en del af lejligheden et 
rum, der oprindeligt har været brugt som garage. Bygherren øn-
sker at renovere dette rum til et hjemmekontor.

Garagen ligger i et flot gammelt svensk inspireret hus med små¬ 
sprossede vinduer og mange fine detaljer. Rummet har i dag 2 
facader til det fri: En lukket nordvendt gavl uden vinduer og en vest-
vendt facade med en port. Der er to overordnede forhold der skal 
løses:
- Det ene er, hvordan laves der et godt kontor/en god arbejdsplads 
i et nordvendt rum med en stor port mod vest.
- Det andet er hvordan man bygger til et historisk hus med et udtryk 
og en funktion fra vores tid.

Til det første forhold er lyset vigtigt. Både det naturlige lys der kom-
mer udefra, og det kunstige lys der skal etableres. Der åbnes op 
med et moderne smalt vindue mod nord, som lægger sig uden på 
den eksisterende facade. Vinduet respekterer den gamle kvadre 
facade og forsøger ikke at mime eller illudere de gamle vinduespro-
portioner. Bunden at vinduet placeres i bordhøjde og bliver derfor 
en forlængelse af det lange arbejdsbord der placeres langs den 
nordvendte væg. Bordpladen vil være lys og indbydende fordi den 
får indirekte dagslys på hele bordpladen. Vinduet er nordvendt og 
der vil derfor ikke være generende direkte lys. Fordi det er lavtsid-
dende giver det et lokalt lys på bordet indenfor og det skærmer 
naturligt af for indkig fra vejen fordi det ikke eksponerer hele rum-
met, men primært giver lys til bordet. Når man står op kan man 
ikke kigge ud på vejen, og dermed kan man heller ikke ind udefra i 
det store rum.

Til det andet forhold har vi kigget på forskellige modeller for at lave 
vindue/dør mod vest. Det går bare ikke at lave småsprossede vin-
duer i det store parti, og det er for råt og ufølsomt at knalde et 
stort moderne parti i. Den store port mod vest giver mulighed for 
et fantastisk lysindfald, men fordi det er så stort skal lyset kunne 
styres. Derfor udføres et moderne vinduesparti, der bliver placeret 
bag porten, og porten ombygges så den kommer til at fungere som 
skodder, og vil dermed være en del af det historiske hus.
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