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boligreportage

var virkelig glad for, at det havde fået lov at stå, som det var 
tegnet og tænkt. Træværk, fliser, vinduer, badeværelser og 
køkkenelementer er helt oprindelige og i fin stand. Selv de 
fine, hvide ovne i køkkenet var ikke blevet udskiftet”, siger 
Nils Hartmann, der nu har indrettet sig enkelt og med bl.a. 
klassiske designmøbler fra 1960’erne.

Huset er i to plan på i alt 390 m2. I hele huset er der anvendt 
den samme træsort, amerikansk oregon pine, til alt fra pan-
eler, køkkenlåger og døre, til indbyggede skabe og reoler, 
alkover og skænke. Vinduerne er også efter amerikansk 
forbillede, så de åbnes ved at skubbe opad i rammen. Der er 
arbejdet meget med lysindfald igennem de mange vinduer 
og ovenlys, og i det hele taget virker det som om, tanken har 
været at udviske grænserne melle inde og ude. Der er ingen 
have til huset, men til gengæld slynger der sig en gårdhave 
med flere afdelinger rundt om hele huset. På den måde bliver 
gårdhaven en forlænget del af huset.

I 
1950’erne og 1960’erne var dansk 
design – eller danish modern – noget af 
det hotteste i hele verden. Ud fra begre-
ber som åbenhed, enkelhed og bruger-

venlighed skabte en generation af arkitekter 
en række designikoner, der lever i bedste 
velgående den dag i dag. Vi kender alle sam-
men møblerne: Ægget, Myren, Panthella-
lampen, Poeten, PH5-lampen osv. Og arki-
tekter som Arne Jacobsen og Verner Panton 
blev superstjerner. Men mindre kendt er 
måske de arkitekter, der specialiserede sig i 
at tegne familiehuse til danskerne i samme 
periode og ud fra samme tankegang. En af 
dem var Mogens Lassen (1901-1987), der i 
1963 tegnede dette smukke og funktionelle 
hus i Klampenborg nord for København.

Huset bebos i dag af den selvstændige art 
director Nils Hartmann. Og selvom han kun 
har ejet huset i tre år, har det været en del af 
hans liv igennem 40 år.
”Jeg er faktisk kommet regelmæssigt i huset 
hele mit liv, fordi mine forældre kendte de 
tidligere ejere – som sjovt nok også var fra 
reklameverdenen, det var nemlig Thomas 
Bergsøe, der havde sit eget succesfulde 
bureau. Mit første minde er, da jeg som 
14-årig skulle være babysitter for deres søn. 
Jeg husker, at jeg stod i stuen og var betaget 
af deres stereoanlæg. Jeg vendte Elton John-
plader og syntes, at det her da var et fantas-
tisk hus. Men jeg havde nu ikke drømt om, at 
jeg selv skulle ende med at bo her”, siger Nils 
Hartmann.

Helt frem til 2009 kom Nils Hartmann 
som gæst i huset, men da familien flyttede 
og satte huset til salg, slog han til. ”Huset 
havde kun haft to ejere siden 1963, og jeg 

Den enkle og elegante stil fra 1960’erne er superhot i både mode og boligindretning 
lige nu. Vi fandt en helt uberørt funktionalistisk perle af en villa tegnet af arkitekt 

Mogens Lassen. Da reklamemanden Nils Hartmann overtog huset for tre år siden, 
stod alt fuldstændig originalt og fint, som da det blev bygget i 1963.
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Gårdhaven 

går hele 

vejen rundt om 

huset og har 

flere niveauer 

og kroge, man 

kan gemme 

sig i.

Nils Hartmann har i perioder arbejdet hjemmefra, så spisestuen er indrettet med en arbejdsplads i den ene ende.PK22 og nogle af Nils Hartmanns reklamer.
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Brugen af det mørke træ og messinggreb give ret maritimt præg i huset, og her 

har Nils Hartmann suppleret indtrykket med en skibsmodel og en sværdfisk.

Nils Hartmann har 

arbejdet som AD’er i 

reklamebranchen i 30 år 

og går meget op i godt 

design. Derfor sætter han 

stor pris på, at huset har 

sin oprindelige indretning, 

sådan som arkitekten har 

tegnet det.

Gyngestolene har Nils 

Hartmanns mor købt på 

loppemarked i Tampa, Florida. 

Shaker-stilen passer rigtig godt 

til den funktionalistiske indret-

ning. De mange franske plakater 

stammer fra, da Nils Hartmann 

havde et lille reklamebureau i 

Vestergade i København. Na-

boen var den franske restaurant 

L'education Nationale, hvis ejer 

også solgte plakater.

Spisestuen er indrettet med 

Eames-stole og et langt bord 

af kirsebærtræ, som Nils 

Hartmann selv har designet.
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Træ er det foretrukne materiale i hele huset. Til alt fra paneler, døre, ind-

byggede skabe og reoler, alkover, skænke og køkkenlåger er der anvendt 

den smukke træsort oregon pine, der stammer fra Nordamerika.

Kaktussen her er faktisk også af træ, men den er kommet til senere.

 .. tilbage til røddene

Arkitekten bag
Huset er tegnet af arkitekt Mogens Lassen 
(1901-1987), der var blandt pionererne i 
den danske funktionalisme. Han tegnede 
rigtig mange villaer, og flere af hans huse 
blev hovedværker i dansk arkitektur. 
Mogens Lassen var tydeligt inspireret af 
Le Corbusier (som han mødte under et 
ophold i Frankrig i 30’erne) og Mies van 
der Rohe. Men han har også sin helt egen 
skandinaviske stil og formår at sætte sit 
personlige præg på husene.

Mogens Lassen er i øvrigt også kendt for sin 
kubusstage fra 1960.

Overalt har arkitekten arbejdet 

med at få lys ind i boligen. Her 

er kældernedgangen blevet en 

lystunnel, hvor vinduer ind til 

køkkenet bringer lyset videre.

De lyse fliser i badeværelset går igen i resten af huset, 

både i køkkenet, entreen og stuen.
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Landets første køkken-

alrum? I hvert fald er 

de fleste køkkener fra 

1960'erne bittesmå. 

Men her har Mogens 

Lassen designet en stor 

kogeø med emfang 

over, og i det store rum 

er der også plads til 

spisebord og hyggekrog 

ved pejsen.

Stuen nyder godt af de mange vin-

duer. Bemærk de indbyggede reoler.

Skænken er også designet af Mogens Lassen. 

Levi’s-reklamen har Nils Hartmann selv lavet, 

da han stod for Levis-kampagnerne i Skandina-

vien i perioden 1988-1997.
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Køkkenet står helt orig-

inalt med bordplade af 

skifer og køkkenlåger af 

oregon pine.

-Selv ovnene er de originale.

Overetagen rummer fire værelser og et badeværelse. I 

værelset her er sengen også indbygget i samme træsort som i 

resten af huset, oregon pine


