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Den midtjyske 
savanne

Tove og Poul Petersen ville bare have et 
lille hus på pæle, men endte med at få 470 

kvadratmeter midt i en natur, der leder  
tanken hen på en afrikansk lodge

Et egetræ stikker op gennem terrassen 
foran soveværelset og er med sin klip-

ning med til at skabe savannestemning.
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Af Birthe Lauritsen 
Foto: Maria Hedegaard

Et par afrikanske siddepuder 
fuldender billedet. Foran 

ligger savannen med det af
gnavede græs og de vilde dyrs 
fristed: en drikkesø.

Her er krokodiller erstat
tet af flodkrebs, og en lille 
ø fungerer som et helle for 
fuglene. Måske er det derfor, 
et par gråænder har besluttet 
at trodse naturen og lægge et 
septemberkuld til. Eller må
ske er det blot sensommerens 
overmod.

Drikkesøen og ændernes 
formeringslyst er ganske vist.

Til gengæld er det stedets 
ejere, Tove og Poul Petersen, 
der med hver sin havetraktor 
holder græsset nede. Det tager 
hver gang en dags tid. bagef
ter er den afrikanske illusion 
igen komplet, og fra den store 

træterrasse med siddepuderne 
kan man uden problemer ab
strahere fra, at impalaerne er 
skiftet ud med danske rådyr. 

Udsigten er et stykke unik 
natur.

Sådan har det imidlertid 
ikke været altid. Da parret for 
12 år siden begyndte at kæmpe 
for retten til at bygge et nyt 
stuehus ved den gamle gård 
uden for Hedensted i Midt
jylland, var der åbne marker i 
det område, hvor savannen er i 
dag, og byggegrunden var blo
keret af flere meter høje træer.

Men ikke mindst Tove 
Petersen kunne se mulighe
derne. Her kunne hun få en 
dansk udgave af det lille hus 
på pæle, som Henning Larsen 
Architects havde designet til 
et golfresort i Sverige.

Det ville være en god ramme 
for ægteparrets tredje alder.

Men lidt efter lidt blev der 
lagt til de oprindelige bygge

planer. Køkkenet blev større, 
rumhøjden øget, og jagtstuen 
var blandt de detaljer, der ikke 
var til at komme uden om.

Tove Petersen måtte revi
dere sin vision. “Pludselig var 
projektet for stort til et pæle
hus,” erkender hun.

Derefter slog hun nye, 
grundlæggende streger, og 
i samarbejde med arkitekt 
Jesper Therkildsen blev 270 
kvadratmeter bolig og 200 
kvadratmeter tilbygning med 
sikker hånd fordelt på diverse 
rum. Og da de var på plads, gik 
jagten på mursten ind.

Det var en svær øvelse, for
tæller Tove Petersen, der ikke 
kunne finde sten, som svarede 
til det hus, hun havde inde i 
hovedet. løsningen kom på 
en byggemesse i Herning, hvor 
hun så mursten, der havde 
haft et tidligere liv på godser 
og gårde i Sønderjylland. Med 
andre ord: genbrugssten.

“De havde sjæl – og samtidig 
kunne jeg godt lide tanken om 
at spare miljøet for CO2,” siger 
Tove Petersen.

Med et forbrug af omkring 
10.000 sten bliver det en miljø
gevinst på 15 ton.

“Jeg er født og opvokset i 
Haderslev, så visheden om, at 
der er lidt Sønderjylland i mu
rene, er også hyggelig.”

De gule sten blev alle tilsat 
præcis den sorte farvetone, 
som hun ønskede. og slut
resultatet afspejler den for
skellighed, der oprindelig var 
i stenene.

Variantens navn er – ikke 
overraskende – “Toves sten”.

boligens kerne er køkken
alrum i åben forbindelse 
med stuen, hvor store vindu
espartier mod savannen og 
en rumhøjde på fem meter er 
med til at skabe en helt speciel 

Billedet over sofaen er  
malet af husets datter  
og fortæller om Poul  
Petersens nære  
tilknytning til Grønland.

Røget eg var ikke en hyldevare, da Tove Petersen valgte sit køkken. Så det 
blev et skræddersyet fra Culina – med plads til de tre ovne, der var hendes 

mands eneste krav til indretningen. “Så der er plads til alle ænderne til jul.”

Fortsætter side 8
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Inden for hoveddøren tager en 
pejs imod og over den en forste-
ning fra en bøffel, der levede for 

fire millioner år siden.

»Pludselig var 
projektet for 

stort til et  
pælehus«

I den 200 kvadratmeter store bygning ved siden af 
hovedhuset er der indrettet jagtstue.

Stort udvalg og hurtig levering

Det går op og
ned men blir 
ved og ved . . .

Vejl. 5574,- ex. m
om

s
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atmosfære – understreget af 
Tove Petersens professionelle 
hånde lag.

Hun er uddannet dekoratør, 
og selv om arbejdslivet har 
været tilbragt i tøjbranchen, 
fornægter hendes sans sig 
ikke for at skabe de enkle og 
æstetiske prikker, der er med 
til at give arkitekturen et vel
fortjent liv.  

Adskillige pejse – med knit
rende ild eller blot gasflammer
nes varmende hygge – er place
ret som bindeled mellem flere af 
rummene. Den mest bemærkel
sesværdige er i væggen mellem 
soveværelse og baderum med 
frit udsyn fra begge rum. 

løsningen er ganske vist set 
før, men ikke kun pejsen er i 
øjenhøjde fra det nedsænkede 
spabad – det samme er savan
nen, der ligger ret uden for det 
dobbelte vinduesparti. Med fri 
udsigt til drikkesø, rådyr, harer, 
sorte og røde egern, fasaner og 
ænder.

Så kan man næppe komme 
meget tættere på den natur, 
som parret også lever af. For 
Poul Petersens fascination 

af jagt forklarer den store til
bygning. Her er indrettet en 
komfortabel jagtstue med til
hørende køkken til de danske 
og udenlandske – primært 
amerikanske – jagtselskaber, 
der kommer forbi for at opleve 
sporten i at nedlægge ænder og 
fasaner i de omkringliggende 
skove. Rådyrene er derimod kun 
til at se på.

Søjlegang mellem huse
De to huse er bundet sammen 
af en søjlegang i samme gen
brugssten som huset. Et fladt 
glastag skærmer mod himlen, 
så man under passage er be
skyttet mod regn og sne oppe 
fra.

i det hele taget er uderum
mene lige så gennemtænkte 
som de indvendige. Mellem 
husene og savannen giver en 
flere hundrede kvadratmeter 
stor træterrasse mulighed for 
altid at kunne finde en lækrog – 
et sted, hvorfra man kan følge, 
hvor tæt dyrene tør nærme sig.

Tre egetræer og en stor rødel 
er bevaret i kanten af terrassen, 
stammet op og beskåret med 

den afrikanske savannes træer 
som forbillede. 

To af træerne er i forbindelse 
med den store terrasse foran 
soveværelset. Det er her, de afri
kanske siddepuder og krukken 
skaber det fine stemnings billede, 
som understreger intentionen 
om en anderledes natur.

Af samme grund er blom
sterkrukkerne forbeholdt mare
halm og andre græsser, og den 
kultiverede have indskrænker 
sig til et enkelt højbed med 
krydderurter. Alt andet ville 
skabe visuel støj i et landskab, 
hvor alting består af gennem
tænkte detaljer i pagt med na
turen. Det gælder også den lan
ge, krumme allé, der fører fra 
landevejen ned til huset. De 30 
egetræer er også genbrug – flyt
tet fra det område, hvor boligen 
er anlagt. 

På tilsvarende måde er de to 
birketræer, der flankerer ind
gangsdøren, blot rykket et antal 
meter for at finde deres plads i 
en ny helhed.

Midtjylland har fået et pust 
af Afrika.

blau@borsen.dk

Den centrale del af huset har en rumhøjde på 
fem meter. Mod savannen er der træterrasser 
langs hele huset.

Fra det nedsænkede 
spabad er der frit udsyn 
over savannen. Gaspejsen 
deles med naborummet, 
soveværelset.

... Den midtjyske savanne

Poul Petersen ejede og drev fra 1967 til 2011 bådfabrik-
ken Poca Glasfiber i Hedensted med speciale i blandt 
andet både til de isfyldte farvande omkring Grønland. 
I dag ejes virksomheden af datteren og svigersønnen, 
Betina og erik Marker. poul petersen arbejder nu med at 
arrangere ande- og fasanjagter for danske og udenlandske 
jagtselskaber.

Tove Petersen er uddannet dekoratør og har arbejdet som 
dekoratør inden for tøjbranchen. 

Huset er tegnet af arkitekt Jesper Therkildsen, Therkildsen 
arkitektur, Fredericia, og opført i 2009. selve boligen er 
270 kvadratmeter. Den ekstra bygning på 200 kvadrat-
meter rummer blandt andet jagtstue, køkken og garage 
med plads til tre biler. Haven er ca. 20 tønder land og søen 
7000 kvadratmeter. 

puella

FAkTA om beboerne og huset


