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VED ET TILFÆLDE HAR MAN FUNDET EN MUR TEGNET AF MOGENS LASSEN I EN TILBYGNING TIL DEN  

SYDKOREANSKE AMBASSADE I HELLERUP. DA MAN VILLE SLØJFE DEN TIDLIGERE POOL, OPDAGEDE 

MAN PLUDSELIG ET ARKITEKTONISK MESTERVÆRK FRA 1977, MED NICHER MALET MED FARVER INSPIRERET 

AF LE CORBUSIER. NU ER MURET GENOPBYGGET, OG KULTURARVEN SIKRET FOR FREMTIDEN. 
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På bordet: Lille Edward Hald Fish-graal vase, produceret  
i 1950’erne hos Orrefors Glass i Sverige, 8500 kr. (The 
Apartment). Ove Sandberg glasvase meed bobler fra Kosta 
Glasværk i Sverige, årstal ukendt, 4500 kr. (Klassik).  
Krydsvase i matteret glas, designet af Bodil Kjær i 1960’erne  
og  produceret af Gullaskrufs Glasbruk i Sverige for Torben 
Ørskov Form & Farve, 2500 kr. (Klassik). Adjustable Table i 
sortlakeret stål med glasplade, designet af Eileen Grey i 1927, 
6500 kr. (3 Falke Møbler). Snoopy Lamp, designet  
af Achille & Pier Giacomo Castiglioni for Flos i 1967, 7900 kr.  
(The Apartment). Finn Juhls Pelikanstol polstret i karrygult 
tekstil/velour, designet af Raf Simmons for Kvadrat,  
? kr. (One Collection). Skulptur af Marco Evaristti.
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Næbvase designet af Per Lütken for Holmegaard i 1950’erne, 4500 kr. 
(Klassik). Hvide Kubusstager til fire og otte lys, designet af Mogens 
Lassen, til hhv. 929 kr. og 1699 kr. (By Lassen). Ball-vase i cast bronze, 
designet af Michael Anastassiades, 33.000 kr. (The Apartment). 
Rundt tæppe, Botanic, fra kollektionen Create – any shape, 849 kr.  
pr. m2. (Egetæpper). 
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Det her et dét, man kalder en rigtig god historie. For halvandet år siden flytter en ny ambassadør ind i  

Sydkoreas villa i Hellerup. Til villaen hører en tilbygning, der ligger et niveau under huset - og altså under jord-

niveau - med en swimmingpool, der ikke er blevet brugt i mange, mange år. Så ambassadøren vælger at  

poolen skal fjernes og at der skal bygges en ny tilbygning. Undervejs i processen hyrer entreprenørfirmaet 

arkitekt Lotte Elkiær, som skal stå for ombygningen. Hun kontakter Gentofte kommune for at få original- 

tegningerne på huset. På tegningerne kan Lotte Elkiær se, at Mogens Lassen har tegnet en udendørs pejs 

ved siden af pool-tilbygningen. Og da entreprenøren er i gang med at fjerne de gamle vægge beklædt med  

asfaltpap, opdager han noget inde bagved. Arkitekten lægger hurtigt to og to sammen. Den lange væg må 

også være tegnet af Mogens Lassen. Og ganske rigtigt. En ikke-registreret arkitektonisk kulturarv ser dagens 

lys. En x meter lang mur fra 1977 med 21 nicher malet i røde, gule, grønne, grå og okkerfarver. Nicherne er 

bygget med ovenlys-skakter, så det naturlige lys kan oplyse farverne, men de er også dækket til.

Mogens Lassen (1901-1987), arkitekt og en af funktionalismens centrale figurer herhjemme, er af de fleste 

danskere nok bedst kendt for den kubistiske Kubus-stage, men den sydkoreanske ambassadør ved på  

dette tidspunkt intet om, hvem Mogens Lassen er. Han får straks en medarbejder til at researche. Og vælger 

- heldigvis - at lade muren restaurere og bevare. Af respekt for danskernes stolte forhold til vores design og 

arkitektur. Selvom han har visse forklaringsproblemer i forhold til økonomien i projektet. Det vil være billige-

re at rive det hele ned, og bygge nyt.  

Malerfirmaet tager farveprøver og matcher de farvekoder, der blev brugt i 1977. Farver inspireret af  

Le Corbusiers farveskala. Mogens Lassen stiftede bekendtskab med Corbusier som 23-årig i 1924. Han er 

fascineret af Corbusiers franske purisme, og rejser i 1927 til Paris for at studere de franske mestres  

arbejde med rum og lys. Lassen og Corbusier møder hinanden, og den på det tidspunkt 40 år gamle  

Corbusier ser hurtigt den unge Lassens talent. Han tilbyder ham en plads på sin tegnestue, men Lassen  

takker nej. Han mener ikke, at hans franske er godt nok. Men de to udvikler et venskab, og bruger hinanden 

til sparring gennem hele Lassens karriere. 

Tilbage til muren. Tidligere havde tilbygningen fladt tag, der kunne skydes til side, så der var åben himmel 

over poolen. Arkitekt Lotte Elkiær løfter tagkonstruktionen, så taget vipper op ud mod det nye haveanlæg 

også skabt af Lotte Elkiær i samarbejde med landskabsarkitekt Kay Sales. Store gulv til loft-vinduer mod  

haven, sørger for at lyset strømmer ind i det store, åbne rum, hvor muren i dag står som et kubistisk mester-

værk. Og nu, et år senere, er ambassadøren ikke i tvivl om, at det var investeringen og udfordringen værd.

Det sydkoreanske ambassadørpar 
Young-sam Mas og hans hustru kendte 
ikke noget til Mogens Lassen, men efter 
lidt research opdagede de hurtigt, at der 
var tale om en arkitektur-skat, som skulle 
genetableres og bevares. Den tidligere 
swimmingpool er nu omskabt til smukke 
repræsentationslokaler - tegnet af 
arkitekt Lotte Elkiær fra Elkiær + 
Ebbeskov Arkitekter. 


