
Realdania projekt

PH’s eget hus i Gentofte
Et opgør! Med traditionerne, med konventionerne, med pæn-
heden. Poul Henningsens eget hus fra 1937 var en arkitekto-
nisk lussing til borgerskab, fagfæller og samfund. Nu står hu-
set igen med sit originale udtryk i form, farver og rum. For to 
år siden købte Realdania By & Byg PH’s hus for at restaurere, 
bevare og formidle de umistelige arkitektoniske og kulturhi-
storiske værdier, som bygningsværket repræsenterer.

Med tapeterne, synlig brug af industrielle byggematerialer og 
hyldevarer fra byggemarkedet samt en opdeling af forældre- 
og teenageafdeling og introduktion af ’alrummet’ skabte PH 
et hus, som var et opgør med tidens borgerskab.

Skalflex blev inviteret
Skalflex blev inviteret til at deltage i projektet, da Skalflex 
Thermovæg var ideel til netop denne type restaurerings-
opgave, hvor der ikke er fysisk plads til tyk vægisolering, og 
hvor isolering af facaden ikke er en mulighed.

Der var plads til den tynde isoleringsmåtte bag radiatorerne 
og de karakteristiske vindueskarme kunne bibeholdes. Isole-
ringen er afsluttet med netforstærket grundpuds, som efter-
følgende blev slutpudset, malet eller tapetseret.



Opgør med borgerskab og 
småborgerlighed
PH opførte huset af industrielle byggematerialer og hyldeva-
rer fra byggemarkedet, dvs. præfabrikerede betonblokke (som 
netop på det tidspunkt var blevet godkendt til beboelseshuse), 
tagpap og industrielle jernvinduer, som blot blev overmalet 
med rød blymønje (rustbeskyttende maling) og ikke dækket af 
en anden (pænere) farve. Der blev ikke pyntet på materialerne, 
og kun meget få løsninger blev specialfremstillet. Set i tidens 
og områdets kontekst og med PH’s egne ord var huset ’et af 
Gentoftes grimmeste huse’.

PH udstyrede sit hjem med uprætentiøse materialer og en 
utraditionel farveholdning. Ingen rum var finere end andre, 
derimod var farver og materialer ens i alle typer af rum. Alle 
radiatorer og vandrør var malet med samme røde farve som 
på vinduerne, og i badeværelserne var gulvene belagt med 
samme røde fliser, som også blev brugt omkring vinduerne.
PH valgte at tapetsere både vægge og lofter i husets sovevæ-

relse og i fordelingsgangen ved teenager- og gæsteværelset 
med et vovet og erotisk tapet med grupper af nøgne kvinder. 
På den måde pirkede han til tidens pænhed med blomsterbor-
ter og diskrete farver.

I dag vækker huset ikke samme opsigt, men i 1937 var det et 
markant anderledes bud på en familiebolig. Først i 1960’erne 
blev de ideer, som findes i huset, bredt omsat til det parcel-
hus, vi kender i dag. Sammen med arkitekt Edvard Heibergs 
eget hus (fra 1924) er PH’s hus det mest radikale i Realdania 
By & Bygs samling af ’arkitekternes egne huse’. Huset blev 
fredet i 1995, og købt af Realdania By & Byg i 2014. I forbin-
delse med den igangværende restaurering foretages også en 
omfattende energirenovering for at sikre husets overlevelse. 
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