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Af Jeppe Rafn

MÅNEDENS HUS  På Hovedve-
jen lidt syd for Hedensted på 
strækningen mod Vejle gem-
mer sig en skat. Når du kører 
fra Hovedvejen og følger en 
længere indkørselsallé, rejser 

skatten sig som en S-formet 
villa som en mægtig juvel på 
en grøn eng.

Før huset blev bygget, boe-
de der en gartner, som har sat 
sit præg på den 32.000 kva-
dratmeter store grund med 
forskellige træer, bede, buske 

og blomster, der gemmer på 
intime kroge, hvor man kan 
mærke, tiden står stille.

Om sommeren kan du se 
rådyr, harer og fasaner spej-
le sig i havens søer, mens du 
plukker solmodne blommer i 
frugtlunden eller griller safti-

ge bøffer på ildstedet ved den 
ene af boligens to terrasser. 

Huset på 250 kvadratme-
ter plus tørrerum er arkitekt-
tegnet og former sig som et 
blødt S. Det er både udvendigt 
og indvendigt præget af gule 
sandsten, der stammer fra et 

udtørret fl odleje i Kenya.
“Det blev lidt vildere, end 

det oprindeligt var planlagt,” 
fortæller ejeren René Ander-
sen med et skævt smil.

Han boede i det oprindeli-
ge hus på grunden og byggede 
selv det nye hus, efter det hav-

S-formet pragtvilla på ’landet’ er b
Liebhaver-bolig
med ekstravagant
vinkælder, sauna
og et atrium, der
elegant forbinder
stue og køkken

Både taget og facaden bølger sig blidt i landskabet lidt væk fra Hovedvejen syd for Hedensted.

Huset er bygget i mursten - de gule sten stammer fra et udtørret fl odleje i Kenya. Ildsted ved terrassen.
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bygget af gule sandsten fra Kenya
de været en tur på arkitektens 
tegnebræt.

“Jeg synes, det er sjovt at 
bygge selv og lave noget ander-
ledes,” forklarer René Ander-
sen, som driver tagdækkerfi r-
maet Jysk Tagdækning.
Husets hjerte er et glasatrium 

uden overdækning, der kiler 
sig ind mellem stuen og køk-
kenet og forener de to rum.

“Det ser godt ud, når det 
sner. Så ser det ud som om, 
der er sne i stuen. Det er en fed 
detalje,” siger René Andersen.

At naturen trænger inden-

for, oplever du også gennem 
de næsten seks meter høje 
vinduer, som sammen med 
ovenlysvinduerne og glasdø-
rene sikrer sollyset frit fald 
og fordeling rundt i alle boli-
gens rum, der ud over sovevæ-
relse og walk-in closet tæller 

blandt andet tre værelser og to 
badeværelser. 

Vinkælder og varme 
Vinelskere vil falde i svime i 
køkkenet. Gennem en glas-
lem i gulvet kan du nemlig 
nyde synet af dine dyreba-

re fl asker, hver gang du går 
forbi. 

Det er ikke en hvilken som 
helst vinkælder, men en bri-
tisk spiral cellar, hvor vinene 
opbevares i en nedadgående 
spiral, som fl ugter med trap-
pen. På kolde vinteraftener 

er det måske nærmere hjem-
mets sauna og dampbad, som 
lokker efter en lang dag på 
farten.

Med så megen jord og en 
tilhørende lade er det des-
uden et oplagt sted at holde 
heste.

Indkørslen til huset, som man kommer til efter en længere indkørselsallé.

Den tidligere ejer af grunden var gartner og har sat sit præg på den store have med forskellige buske og bede.
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Entré med masser af lys igennem glasdøren.

Husets stue med seks meter høje vinduer. Bemærk atriumet i baggrunden, som danner overgang til køkkenet i baggrunden.

Atriummet med bonsaitræ, der bliver dækket med sne om vinteren.
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Huset er til salg og sælges af 
ejendomsmægleren Lokalt 
Liebhaveri.

Boligareal: 250 kvm

Øvrige arealer: 234 kvm

Grundareal: 32.013 kvm

Værelser: 6

Opført: 2011

Energiklasse: B

Køkkenet med atrium i baagrunden ind til stuen. Bemærk glaslemmen til vinkælderen i forgrunden af billedet.

Vindkælder med nedgang fra køkkenet.

Huset har også sauna og dampbad.

Disse mursten stammer fra Kenya i Afrika.

Et af husets to badeværelser.

Soveværelse med indgang til badeværelse og walk-in closet.




