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[ Morten byggede sit drømmehus ] [ Rotterne kommer ] [ iPad vinder fundet ] [ Kulderåd]
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CEDERTRÆSHUSET
Der er bortkørt 2.500m3 dårlig jord = 115 lastvognstog.

Der er brugt ca. 300m planker til broer (4,5x20cm) = 3.000 kg

Der er brugt ca. 1.600 meter cedertræsbeklædning

Endvidere ca. 3.200 meter granbeklædning som er blevet sortmalet

600 meter thermoask til terrassen

ca. 10.000 skruer til skjulte konstruktioner

ca. 5.000 rustfrie klammer til cedertræsbeklædningen

ca. 10.000 rustfrie søm til den sorte granbeklædning

Der er ca. 150 lamper / spots i huset

Prisvindende hus 
MED SKOVEN 
SOM NABO
"Vi elsker at bo med højt til loftet"

Huset set fra indkørslen.

Bemærk de forskellige niveauer og gangbroer.

Indgangsparti by night.
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Af Ina Bjerregaard

BOLIG  Det var en drøm, der gik i opfyldelse, da 
Morten Hollensberg Larsen fi k mulighed for 
at bygge sit drømmehus. At huset endte med 
at vinde en pris for sin arkitektur gjorde hel-
ler ikke noget for bygherren, der siden 1. sep-
tember har arbejdet som pælemester på Vejle 
Lystbådehavn.

Da Morten Larsen skulle bygge sit hus, var 
han også blandt de vejlensere, der turde bin-
de an med skrappe byggekrav for at opføre sit 
drømmehus.

Store krav
Næppe mange huse i Vejle Kommune har været 
underlagt så tidlige byggekrav, som boligen på 
Korntoften op mod Grejsdalen. For byggepro-
jekterne skulle godkendes af Vejle Kommune, 
allerede før grundene blev solgt. Et af kravene 
var brug af træ i udførelsen, fordi Vejle Kommu-
ne dengang var med i Nordisk træsamarbejde.

De har ført til et meget moderne udseeende 
hus, med både cedertræ, granbeklædning og 
thermoask.

Det er Morten Larsens tredje byggepro-
jekt. Og han er meget tilfreds med det færdige 
resultat.

"Det er specielt al den gode plads, de sto-
re vinduespartier og så at der er højt til loftet," 
siger Morten Larsen, når han skal nævne nogle 
af de bedste ting ved huset.

Mange yndlingssteder
Han bor i huset sammen med sin hustru og 
deres søn Frederik på fem et halvt år.

Frederiks yndlingssted er under trappen, og 
det er ikke så indeklemt som det kunne lyde og 
slet ikke som hvor Harry Potter boede hos sin 
onkel og tante, inden han kom til Hogwarts. 
Næe, her i huset er under trappen lige under 
husets store køkken/alrum/stue, hvor der både 

Kig til Frederiks “legestue“Soveværelset i den underste del, hvor det aldrig bliver rigtig varmt selv under hedebølge

Den åbne stue med udsigt til skoven og terassen.

Lyst og luftigt med god plads
FORTSÆTTES PÅ SIDE 16-17
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Nedsænket badekar + udsigt.

Strømlinet badeværelse som også er nemt at rengøre.
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FORTSAT FRA SIDE 15

er blevet plads til bordfordbold, en sofa til 
at sidde med sin iPad i og plads til de mange 
legekammerater, der gerne følger med Fre-
derik hjem og leger.

Tæt men ikke for tæt
For far og mor passer placeringen af Frede-
riks yndlingssted også fi nt.

“Det er tilpas tæt på til, at vi altid er lige 
ved hånden, hvis der skulle ske noget, og til-
pas langt væk til, vi også får hvilet ørene, når 
det går lydeligt til,” siger Morten Larsen med 
et smil.

Huset er tegnet af Jesper Therkildsen fra 
Therkildsen Arkitekter i Vejle. Ved tildelin-
gen af prisen stod der blandt andet i dom-
mernes kommentar:

“Huset er et moderne træhus, der udmær-
ker sig i valg af materialer og en skulpturel 
formgivning placeret fl ot i det udfordrende 
terræn. Huset er placeret op af en skråning, 
hvor ankomsten til huset er løst utraditio-
nelt med gangbroer fra vejniveau. Huset er 
opbygget af skiver og bokse, som overlap-
per og forskyder sig i forhold til hinanden 
og tilsammen skaber en rumligt spændende 
komposition.”

Større garage
Det er fi ne ord, men eftersom intet er 100 
procent perfekt, så har Morten da også en 
enkel ting, han gerne ville lave om.

For hvis Morten Larsen skal sige en ting, 
han ville have gjort anderledes med huset, så 
var det at bygge en større garage.

“Ja, det er nok et luksus-rum for andre, 
men jeg har så meget værktøj, at der ikke er 
plads,” siger Morten Larsen.

Efter de fl yttede ind i huset fandt Morten 
og familien også ud af, der var  noget med 
akustikken på badeværelset.

“Men det har jeg fundet en løsning på,” 
siger bygherren, som besluttede sig for at 
ændre på loftshøjden og så var det problem 
løst.

Der er direkte adgang fra forældresoveværelse til brusekabine og badeværelse.

Spisestuen med udsigten til skoven.

Et af børneværelserne. Børnebadeværelse med forskudt brusekabine.

Bryggers med dør til opvarmet garage.


