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Facaden af Familien
Andersens drømmehus i
landsbyen Døstrup i det
sydlige Himmerland syv kilometer nordvest for Hobro

Andersens
drømmehus

L

ad det til en begyndelse være skrevet, at
FrilandsLivs udsendte absolut ingen interesse har for fodbold, men at det naturligvis
ikke skal afholde en fra at sætte kurs fra syd
mod købstaden Hobro.
Byen med kun hen ved 12.000 indbyggere har
et fodboldhold, hvis succes i Superligaen ifølge
ekspertsnak nærmest kan sammenlignes med
udtrykket ”David og Goliat”, der betegner en
underdog situation, hvor en mindre, svagere
modstander står over for en meget stærkere
modstander.
Så rask af sted gik det en mandag i begyndelsen af maj i retning mod stationsbyen Hobro
mellem Randers og Aalborg, mere præcis mod
landsbyen Døstrup i det sydlige Himmerland
syv kilometer nordvest for Hobro, hvor jeg på
adressen Døstrupvej nummer 61 til min udelte
begejstring blev budt velkommen af flere vajende, interimistiske Dannebrogsflag.
Flagene var imidlertid ikke, viste det sig, til
ære for mig, men de sidste rester af en festivitas dagen før, hvor ægteparret Tina og Thomas
Andersens ældste i en drengeflok på tre blev
konfirmeret. Min skuffelse blev dog hurtigt
glemt, da familien med glade smil bød mig velkommen.
Drømmehus
Årsagen til min visit i Døstrup var, at familien
15. april var flyttet ind i deres drømmehus. Sagt
mere præcist, blev huset præcis, som vi fra første færd havde drømt om, lød det igen og igen
fra Tina og Thomas Andersen. Og første færd
dateres tilbage til 16. juni 2014, da det første
spadestik blev taget.
Drømmehuset, der er karakteriseret som et
fuldmuret landstedsstuehus med røde facadesten og sorte tagsten, er tegnet af Arkitektladen i Ribe, der har stor erfaring med at designe egnstypiske boliger, som forener både den
moderne dagligdag og den klassiske danske
byggestil.

Boligarealet er 298 kvadratmeter i halvandet
plan med en 41 kvadratmeter stor mellembygning og 66 kvadratmeter garage. Herudover er
det planen at opføre et maskinhus på 240 kvadratmeter i tilknytning til huset. Til huset hører
to matrikler på tilsammen 4,8 hektar, der på
kanten af det nordlige skel omfatter en lille sø.
Fra Aalborg til Hobro
Tina og Thomas Andersens rejse til drømmehuset på Døstrupvej begynder i slutningen af
nullerne, da parret af jobmæssige grunde flyttede fra Aalborg til Hobro.
Thomas Andersen, der er uddannet statsautoriseret revisor, blev tilbudt partnerskab i
Beierholm-koncernens afdeling i Hobro, mens
Tina Andersen er direktør i Agrotek i samme
by, der handler med maskiner til haver, parker,
landbrug og skovbrug.
Fra en lejet bolig i Hobro gik parret i gang
med at lede efter det sted, hvor deres drømmehus skulle opføres. Og det lykkedes i 2010. På
Døstrupvej nummer 61 fandt de et husmandssted fra 1914, som et ældre ægtepar efter 30 år
på stedet havde besluttet at sælge.
Og vi var heldige, fordi vi ikke var de eneste,
der ville købe. Men da det ældre ægtepar kunne
mærke, at det var … skal vi sige vores sted … var
det os, der fik lov til at købe. Og heldigvis for det,
fortæller Thomas Andersen og føjer til, at det
gamle husmandssted nu skal rives ned.

Tina og Thomas
Andersen, 42
og 44 år, der
har opført et
drømmehus til
familien, der
endvidere tæller
sønnerne Martin, Jacob og
Simon på 13,11
og 10 år

Valg af arkitekt
Da tiden efter nogle år var moden til at opføre
drømmehuset på grunden, skulle Tina og Thomas allerførst finde en arkitekt, som med respekt for landskabet og parrets ide om at bygge
et gammeldags stuehus, der passede ind i området, var klar til at løse opgaven.
Vi brugte rigtig mange timer på internettet på
at finde den helt rigtige arkitekt. Og efter at have
studeret et utal af tegninger af ejendomme, der
matchede vores ønske, faldt valget på arkitekt
Øjvind Andersen fra Arkitektladen i Ribe. Og det
har vi ikke et øjeblik fortrudt, siger Tina Andersen. Og det skyldes ikke mindst, at Arkitektladen
ubetinget er tro mod deres stil. Samtidig kan Øjvind Andersen se ting, andre ikke ser. Det viste
sig for eksempel, da vi skulle beslutte hvor på
den store grund, huset skulle opføres. Tina og jeg
havde på forhånd fundet stedet … men nej, lød
det fra Øjvind Andersen, der i stedet pegede på
grundens højeste punkt og sagde, at det er her,
huset skulle opføres. Og sådan blev det, lyder det
med et smil fra Thomas Andersen, der efter husets opførelse ubetinget anerkender arkitektens
rigtige beslutning.
Udendørs sysler
Nu, da familien har taget drømmehuset i brug,
resterer kun udendørs sysler på den 4,8 hektar store grund. Men den opgave skal klares af
egne hænder.

Arkitektladen A/S

 Arkitektladen A/S I Ribe blev grundlagt i

2007, og har siden 2008 haft til huse I en genopført tagetage i en pakhusbygning ud mod
Skibbroen. Herfra har selskabets medarbejdere udsigt til Domkirken, gågaden, Skibbroen og Hovedengen i Nordens ældste by.
Den pittoreske udsigt er gode og inspire-

rende rammer for et arkitektfirma med lidenskab for videreførelse af gammel bygningskulturarv. Arkitektladen A/S sætter fokus på
historie, bygningsmæssig karakter og skik, og
giver bud på en nytænkning af det historiske
stuehus, både som nybyggeri og som renovering og tilbygning til eksisterende stuehuse.

Det kan godt være, at en have på den størrelse
lyder som en umulig opgave for en familie selv
at klare. Men sådan er det ikke. Bortset fra den
lille sø på grunden, der naturligvis skal bevares,
er der på så godt som resten af arealet sået græs,
som jeg får til opgave at slå. Og det synes jeg virkelig er herligt, lyder det smilende fra Thomas
Andersen, der i den forbindelse ikke undlader
at understrege, at han er søn af en murer.
På sigt har vi naturligvis også andre planer på
grunden, som udover en plæneklipper vil kræve
en anden slags maskinkraft. Derfor agter vi at
købe en rendegraver, som det så bliver min opgave at håndtere, føjer Tina Andersen ikke mindre smilende til.
Jovist, om ikke drømmen på Døstrupvej rækker videre end til et drømmehus!
palledahl@frilandsliv.dk
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