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Specialudviklede døre fra historisk hus får nyt liv
I 1908 blev ”Annas hus” i Rosenvænget opført som del af Landsudstillingen i Aarhus. Huset har med sin
særlige historie og helt eventyrlige have prydet vejen på Irisvej i Rosenvænget i over 100 år. Nu er huset
revet ned, men de helt særlige døre lever videre i en ny pragtfuld villa, der er opført på grunden.
Huset er blevet kaldt alt fra Annas hus til Pippi Langstrømpehuset og spøgelseshuset og var i årtier
beboet af familien Nielsen. Familien bestod af forældrene og 3 børn, som alle boede i huset hele deres
liv, uden at stifte yderligere familie.
Der har været mange historier om den legendariske familie, der holdt sammen til døden dem skilte.
Anna var den ældste datter og den sidstlevende i familien, og derfor blev huset kaldt ”Annas hus.”
Huset blev opført til Landsudstillingen i Aarhus i 1908 og var en sand perle. Det havde blandt andet
helt særlige døre, der var håndlavede i forbindelse med et svendestykke. Igennem årene fik huset
desværre lov at forfalde, og da Jakob Nielsen og hans kone købte huset i 2014, var planen at renovere
det, da det var bevaringsværdigt i klasse 3. Desværre viste der sig både sætningsskader og seriøse
fugtproblemer herunder skimmelsvamp. Familien ansøgte derfor om tilladelse til at rive huset ned og
opføre en ny villa efter Bedre Byggeskik’s normer. Det blev der givet tilladelse til.
Elegante replika døre pryder villaen
”Vi ønskede et link tilbage til det oprindelige legendariske hus, og derfor valgte vi, at de helt særlige
udskårne døre, skulle leve videre i vores nye villa” siger Jakob Nielsen og fortsætter: ”Den beslutning
er vi meget glade for.” Vahle, som er specialist i produktion af arkitektoniske døre i specialdesigns- og
mål blev sat på opgaven. Vahle har fremstillet 4 døre til den nye villa. Dørene er replika døre af de
gamle smukke døre og skaleret op i størrelse, så de passer til moderne tids mål og behov. De er udført i
massivt træ med udskæringer som tro kopier af de oprindelige døre. Samtidig har branddøren til
kælderen fået det samme originale udtryk. Den nye villa er tegnet af Ahead Arkitektur efter Bedre
Byggeskiks normer og stod klar i september 16.
Søren Ryge forelsket i haven
Tilbage i 2013 lavede Søren Ryge et fjernsynsprogram om den særlige have, der hørte til Annas hus.
Haven bjergtog ham fuldstændig, og specielt de sjældne Martagon liljer, som sammen med store
mængder tulipaner, som var specialimporteret fra Holland, blev fremhævet. Haven var vokset helt ud
af sin form, og mange af de gamle frugttræer var væltet pga. råd, men de unikke blomster, var der
stadig.

Respekt for fortiden
For familien Nielsen var det vigtigt at udvise respekt for fortiden og for de følelser, som hele kvarteret
havde omkring Annas hus. Derfor besluttede de ud over videreførelsen af de unikke døre, at den
vidunderlige have skulle leve videre i kvarteret, og områdets haveforening fik derfor lov til at hente
blomster og løg fra haven inden huset blev fjernet. ”Det er en sand fornøjelse, at se de oprindelige
blomster leve videre i kvarteret, og vi er glade for, at Søren Ryge satte fokus på havens kvaliteter.
Vahle
Vahle A/S har i 30 år produceret indvendige, arkitektoniske trædøre. Dørene produceres efter nordisk
hå ndværkstradition i fin balance mellem funktion, konstruktion og æstetik. Dørene indgår som et
designmæssigt element samtidig med, at de lever op til nye certificeringer inden for brand, lyd og
sikkerhed. Vahle har 20 ansatte og kunder som D'Angleterre, Bestseller Aarhus, Det Kongelige Teater,
Amlienborg m.fl.

Kontakt
Vahle, indehaver Ole Mølby
Tlf. 45 87 59 23 01
Mail: om@vahle.dk

Fotos
1. Den oprindelige gamle historiske villa i Rosenvænget, Aarhus
2. De flotte fyldningsdøre fra fordums tid i nye tidsvarende størrelser og kvaliteter
3. Den unikke nye villa, som er tegnet af Ahead Arkitektur efter Bedre Byggeskik’s normer

