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STATUS FOR PROJEKT ”JAGTENS HUS” PR. D. 23. FEBRUAR 2016 

BYGGEPLADSEN 
Byggepladsen ligner langt hen ad vejen sig selv i forhold til seneste statusopdatering. Den store 
forandring kommer først, når den sidste af de gamle bygninger fjernes. Det såkaldte Fælleshus, 
som oprindeligt husede Jægerforbundets kantine og jagtstue, og som i byggeperioden indtil nu har 
virket som vel nok Danmarks flotteste byggeskur, skal i løbet af marts måned omdannes til 
genbrugsmaterialer og skrot. Under en del af Fælleshuset ligger en lille kælder. Den skal nu have 
en ny klimaskærm foroven, der tildækkes med jord og beplantes og dermed bevares som et billigt 
magasin. 

Mulddyngerne sætter stadig sit præg rundt omkring på grundens udseende og venter på at blive 
fordelt til de blivende steder. Herefter skal parkeringsplads, stier, salamanderbassin, diverse 
naturområder og flisebelægning etableres, ligesom kæmpehøjen skal omkranses passende af store 
sten fundet i forbindelse med byggeriet. 
 
Men hvis man kører ad Molsvej ved Rønde, så får man allerede nu et ganske godt indtryk af, 
hvorledes det færdige Jagtens Hus vil tage sig ud. – Og det ligner heldigvis den helt oprindelige 
tegning, som lå til grund for beslutningen. 
 
 
ALT DET UDVENDIGE 
 

 
Videncenteret set mod nordvest. Der mangler stadig sort træbeklædning på diverse hjørner og 
under tagudhænget.  
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De udvendige overflader er ved at være færdige. Der mangler enkelte steder stadig noget 
underbeklædning, ligesom flere af hushjørnerne skal beklædes med sorte brædder i ”1 på 2”-
opsætning. 
 
Det kulsorte tagpap klæder bygningerne godt, og det er også lykkes at få bøjet nogle tagrender, 
der næsten virker helt usynlige på trods af, at de er opsat udvendigt. 
 
Belysning af og ved bygningerne er et kapitel for sig især i det mørke område fjernt fra lys fra by og 
vej, som huset ligger i Vi har besluttet at montere enkelte spots rundt omkring på bygningerne for 
at markere, hvor de er. Herudover kommer der naturligvis lys langs stierne. 
 
 
ALT DET INDVENDIGE 
Indenfor arbejdes der intensivt med især at få lofter, gulve og vægge gjort færdige. De fleste 
kabler og ventilationsrør er ved at være trukket rundt, og nu er det mere de endelige overflader, 
det handler om. 
 
I de fleste af lokalerne skal lofterne skal beklædes med hvide Troldtekt-plader. I kantinen og 
jagtstuen bliver loftet derimod sort for at skabe en anden stemning. Loftsmaterialet er blandt 
andet valgt for dets gode lyddæmpende egenskaber. 
 

 
Her ligger sorte og hvide Troldtekt-plader i stakke klar til at blive monteret i loftet på de ophængte 
skinner. Det viste lokale skal anvendes til undervisning. 
 
Gulvene bliver nogen steder belagt med egetræsklodser. Andre steder påføres der en 
epoxyoverflade i en betongrå farve.  
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Her er et af Videncenterets kontorafsnit klar til at få monteret lofter og lagt trægulv. 
 
Væggene bliver også en blanding af hvidmalede, hvide klinker, rå beton og sorte trælister alt 
afhængig af, hvilken funkton og/eller stemning, der ønskes. 
 

 
Her er Jens Aage Petersen fra firmaet Bent Klausen A/S i færd med at sætte fliser op i køkkenet i 
Uddannelsescentret. 
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Firmaet ENKON A/S, hvis direktør, Peter Werner, selv er inkarneret jæger, har været så venlig at 
donere en stor støbt bænk til den nye jagtstue. Den bliver et fantastisk flot og stærkt element, 
som kan holde til mangt en god historie. 
 

 
2. års lærling Alexander Beuchert og 3. års lærling Jannik Andersen fra firmaet ENKON A/S arbejder 
med at lave den flotte bænk. De har fået at vide, at mange jægere ikke er de ”letteste” i verden, 
hvorfor de har puttet ekstra meget jern i bænken. Der kommer med garanti ikke revner i denne 
bænk! 
 
Planlægning af indretningen af de ca. 100 rum, der findes i bygningerne foregår i højt gear. Indkøb 
af manglende møbler bliver en af dagene sendt i udbud blandt de mange producenter, der har 
henvendt sig gennem hele projektperioden. En meget stor del af de nuværende møbler og andet 
inventar vil blive genbrugt, - nogle dog i renoveret form (f. eks. nye bordplader). Der vil uvægerligt 
blive en del gammelt inventar til overs. En del af dette vil blive solgt på auktion. Der er endnu ikke 
helt overblik over, hvad der bliver til overs. 
 
TIDSPLAN 
Totalentreprenør Raunstrup A/S skal aflevere byggeriet til os d. 30. juni 2016, dvs. om ca. 4 
måneder. Tidsplanen forventes bestemt at holde, og der planlægges derfor med indflytning i juli 
og indkøring i august. En decideret indvielse bliver gennemført primo september 2016, ligesom 
det påregnes at holde cirka fire åbent-hus-lørdage i løbet af efteråret, hvor medlemmer og andre 
gode jægere kan kigge forbi og se Jagtens Hus.  

ØKONOMI 
Det er stadig forventningen at den oprindelig godkendte budgetramme kan overholdes. 

 

Tekst og fotos: Michael Stevns 


