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Søren Vadstrup  

Landhuset 
 

Landhuset er en vigtig del af landsbyens historie 

og identitet, som er værd at bevare. 

Restaureringsarkitekt Søren Vadstrup guider i 

ord og billeder til, hvordan man bedst bevarer 

landhusets sjæl og arkitektoniske udtryk, hvis 

der skal bygges om.  

 

Skal man i gang med at istandsætte sit landhus, så 

gælder hovedreglen, at man skal gøre så lidt som 

muligt. Både til vedligeholdelsen og til 

istandsættelser skal man bruge klassiske materialer 

og håndværksmetoder, der erfaringsmæssigt holder 

længst, og derudover harmonerer bedst med husets 

alder og arkitektur. 

 

Landhuset er relevant for alle, der bor på landet eller 

som drømmer om at flytte ud og sætte i stand. I 

bogen får man en spændende gennemgang af både 

landsbyens og landhusenes udvikling fra de ældste 

tider til i dag, herunder de ændrede funktioner, de 

arkitektoniske stilarter og materialer. Der er kapitler 

om de forskellige typer af boliger, deres baggrund, 

karakteristika og indretning. 

 

Derudover giver bogen konkret rådgivning og 

vejledning om istandsættelse, ombygning, 



 

bygningsbevaring og reetablering, hvor de 

forskellige bygningsdele gennemgås systematisk, 

lige fra bindingsværkshuse med stråtag til murede 

huse, træhuse, sommerhuse, parcelhuse fra 

1960'erne osv. 

 

Bogen, der er fyldt af billeder og illustrationer, 

henvender sig til alle, der er interesserede i 

arkitektur-, bygnings- og kulturhistorie. Til fagfolk 

inden for byggeriet og ikke mindst alle dem, der ejer 

et landhus fra før 1960, og som er interesserede i at 

istandsætte det i overensstemmelse med det 

oprindelige hus. 

 

Søren Vadstrup er en af de førende kapaciteter på 

området og sammen med Byhuset (2014) udgør 

Landhuset et imponerende værk om den danske 

bygningsarv. 

 

Udgivelsen er bl.a. støttet af den filantropiske 

forening Realdania, der blandt andet arbejder for at 

fremme en levende bygningskultur. 

 

 

Pressekontakt Tina Marie Kragh tkj@lrforlag.dk, 

telefon 4074 0202.  

   

 

 

mailto:tkj@lrforlag.dk

