
48  BO BEDRE MAI 2016 MAI 2016 BO BEDRE  49  

SOM EN SOLID SKULPTUR midt i huset 
står betongtrappen og viser vei opp til stuen 
fra underetasjen, mens diskré spotter i 
veggen lyser opp trinnene etter mørkets 
frembrudd. Det store, myke teppet fra Mas-
simo markerer loungesonen, som består av 
en romslig sjeselong fra Meridiani og bordet 
Turning Table fra Menu. 

På toppen av en bratt skrent, formet av  
istidens brutale herjinger, har denne familien  

bygget sin arkitektoniske drøm i betong.

Tekst JULIE VÖGE   Foto ANDREAS MIKKEL HANSEN

I N S P I R AS J O N  | MÅNEDENS HJEM
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H ele fem ferdige utkast lå på tegne-
brettet i løpet av de to årene det  
tok Louise Toftekær og Kasper 
Philipsen å bestemme seg for 
hvordan drømmehuset skulle se ut. 
Men da spaden endelig skulle settes 
i jorden, ble de brått usikre. Hadde 
de og arkitekt Rasmus Bak virkelig 

kommet i mål? Var virkelig betonghuset på 450 kvadratmeter, 
med finurlige vinkler, runde former og raffinerte detaljer, sva-
ret på to års tankevirksomhet? Etter noen siste kritiske blikk 
på tegningene var svaret ja.

– Vi kjøpte tomten på grunn av plasseringen, forteller 
Kasper. – Den ene siden vender mot et livlig boligstrøk med 
lekekamerater til barna, mens den andre siden ligger over en 
bratt skråning, formet av istiden, og har en uforstyrret utsikt 
over fantastisk natur.

Det var ikke en enkel tomt å bygge på, men utfordringen 
tvang paret til å tenke kreativt. De ville ikke ha en firkan-
tet betongboks, men et personlig og – intet mindre – unikt 
 mesterverk. Ambisjonene var høye, og dermed ble også 
planene stadig endret – noe som kunne ha blitt en arkitektets 
mareritt. Men Rasmus Bak lot seg ikke skremme. 

– Innspill fra menneskene som skal bo i hjemmet jeg tegner, 
gjør meg bare enda mer engasjert. Det bidrar til en mer per-
sonlig og unik bolig, forteller arkitekten. 

Huset er formet som en boomerang, og fasaden har krum-
minger og innhakk. Rundt hvert hjørne og bue venter en ny, 
arkitektonisk opplevelse. Formene preger også innsiden, og gir 
en organisk opplevelse og en lyst til å gå på oppdagelsesferd. 
For hva gjemmer seg rundt neste hjørne eller bue? Nysgerrig-
heten pirres ytterligere av den varierende materialbruken.

– Konstruksjonen i betong blir et estetisk element med sin 
vakre stofflighet. Men betong kan virke bombastisk hvis den 
ikke mykes opp, slik som her, hvor gulvflater, vinduer og dører 
er i eik, forklarer Rasmus. Han gjentok de samme materialene 
både ute og inne, på store flater og i små detaljer, noe som 
skaper en overordnet helhet. 

– Det handler ikke bare om å lage et fint skall, men også om 
å videreføre arkitekturen og den ønskede stemningen i alle 
detaljer, sier han. l

1. EN BUET REKKE med dører og vinduer vender ut mot en 
overbygget terrasse. Den gjennomførte bruken av materialer 
og linjer gir en stramhet som gjør at de visuelle krumsprin-
gene ikke virker uryddige. 

2. BETONGHUSET har buede vegger, samt vinduer og dører 
i ulike bredder. Det skaper en visuell dynamikk, som ifølge 
arkitekt Rasmus Bak er spesielt viktig for store hus.

NATURLIG LYS strømmer inn i kjøkkenet tak-
ket være vinduer fra gulv til tak på alle vegger. 
Stemningen er herlig upretensiøs, skapt av et 
raust spisebord omringet av stoler fra Vitra og 
&Tradition. Kjøkkeninnredningen fra Multiform 
i en støvet grågrønn nyanse, og de ekstra 
tykke benkeplatene i marmor sementerer hu-
sets preg av kvalitet og designmessig tyngde. 
Barkrakkene er fra Mater, taklampene fra Tal.
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1. EN RÅ BETONGVEGG  
rammer inn peisen i stuen 
og danner bakteppet for de 
tidløse, men moderne,  
møblene, som lenestolen 
fra Dux, Flexform-sofaen, 
glassbordet fra Tom Dixon og 
sofabordet fra Gubi. 

2. DEN LEKNE ARKITEK- 
TUREN har overraskende  
vinkler og rom. En nisje i 
entreen gir perfekt plass til 
hyllen TS fra Gubi. Det lekre 
betonggulvet har gulvvarme 
som fordeles godt i rommet  
og gir et stabilt inneklima.

3. VINDUER OG DØRER går 
fra gulv til tak i hele hjemmet, 
hvilket betyr null vinduskar-
mer å stille nips i. I stedet 
skaper Louise større blikkfang 
med møbler rundt i huset.  

«VI VILLE IKKE HA EN  
FIRKANTET BOKS, 
MEN ET PERSONLIG OG 
UNIKT MESTERVERK»

EN GLOBAL STIL, med innnslag av både 
retro og nåtidige elementer, ligger til grunn for 
interiøret i Louise og Kaspers hjem. Mye av 
 interiøret er kjøpt rundt om i verden, nettopp 
for å oppnå et internasjonalt uttrykk. I all-
rommet er det gjort plass til den danske klas-
sikeren Flaglinestolen fra PP Møbler, designet 
av Hans J. Wegner, og en skjenk fra Lauritz.
com, som Louise har montert en glassplate 
på. Bord lampen Snoopy fra Flos er designet av 
Achille og Pier Giacomo Castiglioni.
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LYSINNFALL FRA SPENNENDE VINDUER 
og avlange former karakteriserer gjeste-
toalettet. En plassbygget hylle og en avlang 
servantløsning fra Multiform understreker 
rommets form, som også blir kontrastert av 
et rundt vindu i taket.  Vi liker godt den eklek-
tiske kombinasjonen av speil og materialer 
fremfor ett tradisjonelt stort speil her! 

MOTSATT SIDE: Store stykker av marmor, 
skåret ut fra italienske klipper, dekker vegger 
og gulv på det det store badet. Badekaret 
har fått en sentral plassering midt i rommet, 
med praktisk oppbevaring på siden. 
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1. BETONGVEGGEN bærer 
tydelige merker og flekker fra 
støpeprosessen. Soverom-
mets hvitmalte vegger gir 
betongen enda mer fokus og 
karakter. Reolen på veggen er 
funnet brukt på Lauritz.com. 

2. NATTBORDET er også 
kjøpt på Lauritz.com. Lam-
pene BS5, designet av Bernard 
Schottlander fra Mantis, gir 
godt leselys ved sengen. 

3. EN ROSAMALT KOM-
BINASJON av vinkjeller og 
vaskerom, har fått et feminint 
og mykt uttrykk. I enden står 
en stol av Henrik Vibskov, og 
på veggen henger lampen 
Cobra fra Gubi.

«KONSTRUKSJONEN I BETONG 
BLIR ET ESTETISK ELEMENT MED 
SIN VAKRE STOFFLIGHET»
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