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DEN KOSELIGE KUBEN
Han ville ha et hus i moderne, stram stil.
Hun drømte om en koselig villa. Jeanette
og Esben klarte å kombinere begges
ønsker og bygde drømmeboligen.
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1. den polstrede skallstolen
CH07 gir stofflighet til det røffe,
polerte betonggulvet. Designet i
1963 av Hans J. Wegner for Carl
Hansen & Søn.

2. store hunder – velkommen!
3. døren er av glass, og

sammen med vinduet over gjør den
inngangen til et åpent skår gjennom teglsteinsfasaden.
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4. arne jacobsens stol

Syveren, fra Fritz Hansen i 1955,
danner et grafisk bilde sammen
med trykkene bak.

5. det store gulvteppet er deilig

og mykt å sitte på når barna leker
på gulvet. Reolsystemet er Montanas Grid, sofaen Match er fra
Prostoria. Sofabordet heter rett og
slett Coffee Table og er designet
av Isamu Noguchi for Vitra i 1944.
Lampen er Tom Dixons Copper
Shade.
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spiseplassen går i ett med kjøkkenet, men har dobbel takhøyde opp til
andre etasje. Her henger Hope-lamper
fra Luceplan. Spisebordet er satt sammen
av gamle gulvplanker, og er laget av
arkitektens bror, Claus Bak. Rundt står
Y-stoler fra Carl Hansen & Søn.

H

elt fra første stund visste
Jeanette og Esben at visjonen
om drømmehuset hadde størst
sjanser til å bli virkelig med en
arkitekt på laget.
– Arkitekttegnede hus er ikke
bare for direktører. Murstein koster det samme uansett hvordan
man stabler dem, men den store forskjellen ligger i rommene
og den livskvaliteten du får med gode, gjennomtenkte rammer, sier Espen.
Han drømte om et stramt og moderne hjem, mens Jeanette
ønsket seg en koselig patrisiervilla.
– Jeg gjentok stadig at jeg ville ha et hyggelig hjem, særlig
siden vi planla å bygge et stort hus. Jeg ville ikke føle at jeg
bodde i et sterilt kontorbygg, forteller Jeanette.
Kompromisset ble et hus som ser ut som en moderne kube
utenfra, men både fasaden og innredningen er dominert av
naturmaterialer som tre og stein. Dette gir huset et organisk
og litt mykere uttrykk.
Arkitektene bak drømmehuset er Baks Arkitekter, som er
kjent for å jobbe med stemning og stofflighet i arkitekturen.
Tomten er kupert, noe som ga mulighet for tre etasjer på det
376 kvadratmeter store huset – uten at bygningen ruver for
mye i terrenget.
– Det er fint når naturen gir deg noen utfordringer som må
løses og inkorporeres i utformingen, sier arkitekt Rasmus Bak.
– Planløsningen er blitt både praktisk og fin, og legger opp
til intimitet og hygge, forteller Jeanette. Det er åpent mellom
etasjene der henholdsvis spisestuen og stuen
ligger, så det er lett å holde kontakten i det store huset.
Innredningen er i stor grad basert på kontraster. Her er det
rene arkitektoniske linjer, røffe betonggulv og minimalistisk
kjøkken, myknet opp med møbler og vinduskarmer i eik.
Naturstein med myke konturer er brukt både på fasaden og i
en del av rommene i andre etasje.
– Vi har opplevd flere ganger at folk ringer på og spør om
materialene på fasaden. Og gjestene synes vi har det superkoselig. Vi har virkelig fått det huset vi drømte om – både hver
for oss og sammen, konstaterer Jeanette. l
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1. kjøkkenet fra Multiform er valgt

for å gjenspeile den enkle arkitekturen.
Paret ville minimere visuell støy på kjøkkenet, og derfor er både vifte, kjøleskap
og fryser gjemt bort.

2. peisen fungerer som en romdeler

mellom kjøkkenet og peisestuen. Muren
er pusset glatt med fliselim og går nesten
i ett med det grå gulvet.
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«PLANLØSNINGEN ER
BLITT BÅDE PRAKTISK
OG FIN, OG LEGGER OPP
TIL BÅDE INTIMITET
OG HYGGE»
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1. tv-stuen i andre etasje vil

komme godt med når barna blir
større. Her er det lagt eikegulv for
et varmere uttrykk.

2. glasslissen skjærer effekt-

fullt gjennom fasaden. En innvendig
åpning gjør kommunikasjon mellom
etasjene til en enkel sak.

3. store uteplasser på flere

nivåer gir god kontakt med omgivelsene.
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4. soverommet har utgang til
verandaen og storslått utsikt mot
havet.

5. spafølelse på badet var
viktig for Jeanette og Esben. De
elsker å reise, og da gjerne med
fokus på wellness. Den enkle innredningen lar materialene og de få
møblene komme til sin rett. Gulvet
er i impregnert skifer, mens steinene
på veggen heter Stonepanel og
er fra Kongebro Natursten. Det
frittstående badekaret kommer fra
Copenhagen Bath.
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