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Slip for det 
grimme dæksel
Jesper Walter-Rasmussen har udviklet et usynligt brønddæksel, der 
passer ind i alle slags belægninger på terrasser, gange og i indkørsler

Af Johannes H. Nørgård

Det er ikke til at slippe uden om, for 
det skal være der. Men det store brune 
brønddæksel midt i den flotte indkørsel 
med nyanlagte herregårdssten pynter 
ikke. Det skal skjules, hvilket ihærdige 
boligejere også forsøger med mere eller 
mindre kreative metoder. 

Det oplevede Jesper Walter-Rasmus-
sen ofte, da han blev kaldt ud til pro-
blemer med kloakker som ingeniør for 
Roskilde Forsyning.  

- Vi så det især hos private boligejere. 
Enten havde de lagt fliser eller skjult 
brønddækslet under jord og græs, fordi de 
synes, at det var grimt at se på. Det kan jeg 
sagtens forstå, men det går jo ikke, man 

skal jo kunne komme ned i kloakken, så 
de fik besked på at frilægge dækslet, før 
vi kunne foretages os videre.

Det gav ham ideen til at gemme brønd-
dækslet væk, så man stadig kunne komme 
til det. En meget enkel løsning med et 
firkantet dæksel, der kan integreres ned 
i belægningen, så det stort set bliver 
usynligt, fordi det består af en kasse, 
hvor man lægger præcis de samme sten, 

som der ellers ligger i indkørslen eller på 
terrassen. Det eneste synlige er to diskrete 
hjørnehuller, der bruges, når dækslet skal 
løftes op.

Har sagt sit arbejde op

Siden har Jesper Walter-Rasmussen 
udviklet på løsningen, så det fås i fle-
re forskellige størrelser, der kan klare 
belastninger helt op til 40 tons (testet 
på Teknologisk Institut). Endelig har 
han også udviklet et flydende skørt, så 
dækslet kan tilpasses 100 procent, så 
det følger linjerne i de fliser, det støder 
op til. Samt et særligt dæksel til effektiv 
afledning af regnvand. Han har desuden 
startet virksomheden Jesmig Brønddæk-
sler, og i januar i år sagde han sit trygge 
og faste arbejde op for at gå ’all in’ 
som han siger. Det har ført til flere for-
handleraftaler, så hans brønddæksler nu 
forhandles gennem de gængse grossi-
ster og byggemarkeder som Fog, Stark, 
Optimera, XL-Byg og 10-4. 

- Vi har ikke råd til dyre annoncer eller 
anden markedsføring, så der er mange, 
der endnu ikke kender løsningen. Men 
vi kører rundt med en demobil til byg-
gemarkederne og forventer støt og roligt 
en større og større efterspørgsel, slutter 
Jesper Walter-Rasmussen.

johannes@odsgard.dk

Dyst fik terrasse ned på jorden
Konkurrence på 
facebook har sendt 
Dolle terrassen ned i 
jordniveau

Da Dolle Nordic inden for det sidste år 
indtog markedet for terrasser, var fokus 
på hævede terrasser, der er velegnede til 
huse med høje kældre eller skrånende 
underlag. Men de er blevet klogere.

Inden sommerferien kørte de nem-
lig en konkurrence på facebook, hvor 
præmien var en splinterny Dolle ter-
rasse. Her deltog følgere ved at lægge 
et billede op af det sted, de gerne så en 
Dolle terrasse pynte på huset. 342 deltog 

i konkurrencen, og her afslørede en stor 
del af billederne ønsket om en lav Dolle 
terrasse. Det fik terrasseproducenten ned 
på jorden, så konceptet nu er udvidet med 
en lav terrasse til en tilsvarende lav pris.

- Det har været vigtigt for os at have en 
terrasse i et prisleje, hvor alle kan være 
med. Det er nu muligt, da vi har tilpasset 
terrassen, så den nu kan gå på jorden. Man 
kan derfor vælge en terrasseløsning klar 
til montering fra under 10.000 kr. i samme 
høje kvalitet som de hævede terrasser, 
forklarer adm. direktør Francois Grimal.

-jhn

Konkurrence afslørede, at mange 
kunder ønsker en lav terrasse, så 
det har Dolle nu gjort muligt.

Jesper Walter-Rasmussen med sin ’dækselkasse’ og det flydende skørt, så dækslet kan tilpasses 100 procent til at følge linjerne i de fliser, 
det støder op til.

Jesmig Brønddækslet kan bruges ved 
både nyanlæg og i bestående belægnin-
ger. Ved sidstnævnte anbefales det dog at 
fylde rammen med sten fra et yderområde 
af den belægning, der ligger der i forvejen, 
så stenene har samme slid og patina som 
de øvrige.  

Kønt ser det ikke ud med denne ’øjebæ’ på 
terrassen lige op til hoveddøren, men det 
er der nu en løsning på. 


