byg
nyt

Naturen er lige i baghaven
til det udtryksfulde hus.
Terrassen i stueplan er endnu
ikke helt færdig. Der skal
sættes glasplader ind
mellem leddene i aluminium.
De indendørs persienner er
automatisk trukket for
stuevinduerne, så temperaturen i huset ikke bliver for
høj i løbet af dagen.

Kjeld og Tinna
Sigvert nyder
skoven hver dag.
Deres imponerende
træhus breder sig
over flere niveauer
i terrænet, og
naturen er tænkt
aktivt ind i boligens
udformning i form
af træterrasser
og udsigt til grønne
trætoppe.

Toptunet træhus                  
  i skovkanten
En motorcykelforhandler og hans kone har
bygget et hypermoderne træhus på en
dramatisk naturgrund i Vejle. De fleste
rum i boligen på næsten 300 m² har egen
udgang til teaktræsterrassen. Indkørslen
har indlagt varme, de højloftede rum har
lavenergiruder, mens automatiske persienner
styrer husets temperatur.
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Der er plads
til store arm- og
benbevægelser
på den 30.000 m²
store, grønne
grund. Skorstenen har en
fremtrædende
rolle som akse
i det store hus.
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  i skovkanten

Gæster bliver budt godt velkommen i den høje,
lyse entré. Puffen er fra IDÈmøbler. Det antikke
spejl har Tinna Sigvert fundet på auktion. Til venstre
hænger en del af husets alarmsystem, der blandt
andet inkluderer kameraer ved alle husets hjørner.
Spisezonen i køkken-alrummet er familiens faste
mødested og har en skøn, grøn udsigt ligesom stort
set resten af husets rum. Stolene er fra Ikea, mens
spisebordet er lavet specielt hertil af Lifas design–
team. Sofa og stole i stuen er fra IDÈmøbler,
fjernsyn og højttalere fra B&O. Gardinerne fra
Faber har en fræk, changerende effekt.

Å

en plasker stille af sted i en lille kløft,
vinden løfter bølgende bøgetræernes
blade, og insekterne summer i det knæ-

høje græs. På Tinna og Kjeld Sigverts grund ved
Vejles bygrænse spiller naturen hovedrollen.
I hvert fald lige indtil man får øje på det hus,
som parret på henholdsvis 32 og 43 år har bygget på en skrænt ned til åen. Huset er et stykke
hightech-arbejde i et gennemført miks af træ
og aluminium, og med store terrasser ud mod
bøgeskoven har arkitekten Jan Christoffersen
understreget landsskabets dramatiske linjer.
– Vi er i øjenhøjde med bøgetræernes
kroner, ungerne elsker at lege ved åen, og de
islandske heste på marken kommer helt op til
terrassen. Den største glæde ved huset er
naturen, siger Kjeld Sigvert, der ejer KS Motor
i Vejle, der blandt andet sælger motorcykler.
Tinna og Kjeld Sigvert fandt rammerne til
Pludselig fik de øje på den 30.000 m² store
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▼

huset en dag i 2002, da de var ude at gå en tur.

▼

Toptunet træhus                  
  i skovkanten

naturgrund med en gammel gård, der havde
stået til salg i to år. Her kunne de bygge det
moderne træhus, de havde drømt om til dem
selv og deres fem sammenbragte børn. Der var
dog lige et par slanger i paradis, der først skulle
ryddes af vejen. Grunden var nemlig en ren losseplads. På skråningen fandt parret dynger af
haveaffald, plasticrester, glasskår, mursten,
rustne søm og sågar kasserede tv-apparater,
så der skulle bruges hundredvis af timer på at
rydde op. Imens boede familien dels i campingvogn, dels i det gamle hus på grunden.
Byggeprocessen begyndte i december 2003,
og i juni 2005 flyttede familien ind. Fra begyndelsen fik parret et tæt samarbejde med arkitekt Jan Kristoffersen. Der var ingen hoved–

Køkkenet fra Lifa Design er designet af
Jacob Jensen. Faktisk er køkkenet det første
Lifa-køkken, der er opstillet i Danmark. Lifa
havde hørt om det usædvanlige byggeprojekt
i Vejle og ringede til familien og spurgte, om
de ikke måtte bygge en helt ny type køkken
med skrå elementprofiler. Bardisken på
Lifa-køkkenet kan tages af, men fungerer
som en glimrende platform for servering af
mad. De to sorte zoner under disken holder
maden varm under servering. Køkkenet lever
op til husets hightech-profil og har to AEGovne, der begge er 90 cm i bredden. Mellem
dem sidder et bredt køleskab fra Electrolux.
I køkkenet finder man også en indbygget
opvaskemaskine fra Siemens, og der er
indbygget lys i alle skuffer og en linje
med panellys lige over gulvet.

68

BO BEDRE

Nr. 3 2008 · Se adressenøglen bagest i bladet

entreprise på byggeriet, håndværkerne var
ansat på timeløn, og der blev bygget over relativt lang tid. Det er ifølge Kjeld Sigvert grunden
til, at byggeriet blev så vellykket og kreativt.
– Vi havde daglig kontakt med håndværkerne, og det medførte flere ændringer. For
eksempel blev en trappe sløjfet fra tegningerne, så køkkenet i stedet fik mere plads, og
i dag kan vi kigge ud over skov og mark, mens vi
rører i gryderne, siger Kjeld Sigvert.
Familiens nye bolig er delt op på tre etager.
Øverst er der tv-rum og arbejdsværelse. I stueetagen bor Kjeld Sigverts piger, Bolette på 14
og Lizette på 12, mens Thor på 7, Theis på 5 og
Thea på 4 år bor i underetagen med far og mor.

Toptunet træhus                  
  i skovkanten

Sådan gjorde de!

terrasse
stue

spisestue
hems
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bad

værelse

værelse

værelse

køkken

De mange terrasser til huset opfordrer til udeliv
året rundt. Her er vi på en af stueetagens terrasser,
hvortil der er udgang fra blandt andet stuen, og hvor
man virkelig er tæt på skoven. Det store forældrebadeværelse ligger op ad soveværelset. Ved siden
af det organisk formede badekar står et fritstående
armatur fra Ora. Belysningen er fra On The Spot,
mens toilettet fra Villeroy & Bock har selvlukkende
bræt. Stueetagen i det næsten 300 m² store hus
viser, hvor stor en rolle naturen spiller for familien,
da de fleste rum har udgang til en terrasse.
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Tinna og Kjeld Sigvert købte
en gammel, trelænget gård
med tilhørende 3 hektar jord i
2003. Den tidligere ejer havde
allerede lavet udstykning på
5000 m2, mens det var Tinna
og Kjeld, der besluttede at placere
huset på den dramatiske skråning
mod bækken.
Udgravningen af de ca. 2000
kubikmeter jord tog fart i
december 2003. Byggeriet trak
ud og varede i 18 måneder pga
dårligt vejr. Undervejs blev der
mulighed for ændringer for bedst
mulig udnyttelse af huset. Kjeld
Sigvert stod selv for totalentreprisen med indkøb af
materialer, og han hyrede håndværkere på timeløn. Arkitektfirmaet Jan Christoffersen fulgte
løbende byggeriet og kom med
input og gode løsninger undervejs.

