HJEMME HOS

HIPPIEDRØMME
PÅ DJURSLAND
I økolandsbyen Friland bor Lise og Jakob i et hjemmebygget træhus,
hvor gedigent håndværk og enkle løsninger præger indretningen.
TEKST, STYLING & FOTO Julie Vöge
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Der er en stemning af både hacienda og ranch over
de store, overdækkede terrasse-kvadratmeter, der
indbyder til, at livet leves lige så meget ude som inde.
En smal hylde over panelerne i stuen er udstillingssted
for mindre nips som f.eks. klemmen, der stammer fra
parrets tidligere båd. 
Spisebordet var Lises morfars svendestykke, da
han uddannede sig til snedker. Spisestuestolene er
Kirkestolen tegnet i 1936 af Kaare Klint til Grundtvigskirken. Den foldede papirlampeskærm er fra Le Klint.
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· At købe lokalt er utrolig vigtigt for Lise og Jakob, og skabsskellettet og bordpladen i det enkel køkken er lavet af Douglas fyr
fra et lokalt savværk. · Hønsene i haven lever af køkkenaffald og giver friske æg i retur. · Bordpynten er samlet på en keramikplade
fra Anne Black. Den lille blåglaserede lågkrukke er fra House Doctor, mens den riflede vase er fra Lyngby by Hilfling.

L

ise og Jakob er nogle vaskeægte hippier, der ikke
slap ønsket om eventyr, økologi og fællesskab,
dengang, da 1970’erne blev til 1980’ene, blomsterbørn blev til yuppies og dyre samtalekøkkener senere vandt over dyrebare samtaler. Parret vil stadig fællesskabet så meget, at de for et par år siden købte et jordlod i
den økologiske landsby Friland på Djursland, hvor dyder som
fælles have, fælles grise, fælleshus med fællesspisning og
fællesmøder er en integreret del af hele stedets dna.
- Vi lagde simpelthen billet ind på den sidste ledige jordlod, som pudsigt nok også viste sig at have den bedste beliggenhed, fortæller Lise. Besøgende kan kun give hende ret.
Med udsigt til sø, skov og marker i et eksotisk, bakket terræn
er parrets hjemmebyggede træhus perfekt placeret.

Bæredygtig fra inderst til yderst
Den økologiske landsby blev oprettet i 2002, og ideologien
var at bygge så bæredygtigt som muligt. I princippet skal du
kunne forlade dit hus, for at det så blot vil blive til jord igen. I
dag skal de nyere huse i området leve op til et nyt bygningsreglement, hvilket gør, at ikke alle materialer er forgængelige.
Til gengæld er reglen om at bygge bæredygtigt og med genbrugs- eller naturmaterialer stadig gældende, og gælder også
for Lise og Jakobs hus. Her er der træuld i væggene, alt træ
er købt og skåret på et lokalt savværk, alle vinduer er købt
hos Genbyg, trappen er fundet i et hus, som skulle rives ned,
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ligesom terrassen mod vest er lagt med genbrugsmursten fra
et nedrevet hus. Huset er tegnet med hjælp fra Karina
Søgaard, der er arkitekt og tilfældigvis også Lise og Jakobs
svigerdatter. Hun har på fornem vis formået at kombinere
parrets ønske om, at få et træhus, der på én gang minder om
et gammeldags svensk savværk og en amerikansk ranch med
åbne træterrasser, der binder flere bygninger sammen.

Fornemt svendestykke
Jakob er uddannet skibstømrer og har i sine unge år sammen med flere venner ombygget en fiskekutter til et sejlskib,
som han og Lise boede på og sejlede verden rundt i. Han ombyggede siden et gammelt husmandssted, som parret købte
på Norddjurs og han har været handymand på den friskole,
som de sammen med andre ildsjæle startede i 1970’erne.
Men svendestykket må siges at være huset på Friland, som
han på blot et par år fik tømret sammen. - Jakob byggede
værkstedet, mens vi endnu havde vores hus på Norddjurs og
kun en lille skurvogn til at sove i her på grunden. Da værkstedet stod færdigt rykkede vi derind, mens han i løbet af foråret og sommeren fik bygget selve hovedhuset, fortæller
Lise. - Vi nyder at være sammen med andre mennesker. Det
gør livet nemmere og sjovere. Og samværet gøres kun lettere
af, at vi har plads. De overdækkede uderum er leverum, som
ikke kun vi, men også vores familie, venner og naboer har
stor glæde af, slutter Lise.

HJEMME HOS

HVEM Lise Maarbjerg, 66
år, skolelærer og Jakob Harms
Larsen, 64 år, skibstømrer. Har tre
voksne børn og seks børnebørn.
HVAD Arkitekttegnet og
selvbygget træhus på 80 m2
+ 60 m2 værksted.

HVOR I økolandsbyen
Friland på Djursland.

Efter i årevis at have boet på først
en tomastet skonnert og senere i et
gammelt bondehus var det et stort
ønske for Lise og Jakob endelig at
få højt til loftet. Det fik de, for der er
knap fem meter til kip i stuedelen.
En sjov detalje er, at der flere steder
er skibstaljer, som gør det muligt at
hive ting op og ned i opholdsrummet
– f.eks. en gynge, en hængekøje, et
juletræ eller som her en lysekrone.
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Lise var i mange år
værkstedslærer, herunder
også sylærer, på den
friskole, som hun og
Jakob var med til at starte
i 1970’erne.
De små fletkurve holder
styr på alt fra vatpinde til
hårnåle på badeværelset.
Huset og terrasserne er
beklædt med Douglas
fyr, fra et lokalt savværk.
Træet patinerer i smukke
sølvgrå nuancer og er
vedligeholdelsesfrit.
Under trappen til hemsen
hænger en snor, der fungerer som opslagstavle,
hvor alt bliver hængt
op med g
 ammeldags
tøjklemmer.
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BÆREDYGTIGT
BYGGERI HITTER

Arkitekt og partner i Novaform
Arkitekterne Karina Søgaard,
har tegnet huset på Friland og
er i øvrigt ekspert i bæredygtigt
byggeri. Hun oplever en stigende tendens til, at p
 rivate bygherrer efterspørger lavenergi- og
bæredygtige huse. For blot tre
år siden skulle Karina foreslå
kunderne at tænke grønt, før de
gik i gang med at bygge. I dag er
det et ø
 nske, som kunderne selv
kommer med. - Forklaringen
bunder nok både i et ønske om
at spare penge på driftsomkostninger og få en god smag i munden i forhold til at sætte et grønt
aftryk til næste generation, s iger
Karina Søgaard.

Sidste jul var der indbudt så meget
familie, at Jakob måtte snedkere en sofabriks, så alle kunne sidde ned. Ovenpå
træstellet ligger madrasser skåret på
mål og med hjemmesyet betræk. De kinesiske indskudsborde kan flyttes rundt
og bruges praktisk nok både som borde
og taburetter. Gulvtæppet Copenhagen
Rug er fra snowdropsbycopenhagen.dk
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Soveværelset er næsten shakeragtigt enkelt indrettet med fine
træsager i enkelt design. Børge
Mogensens Folkestol passer perfekt ind. Det lyserøde tæppe er fra
Cozy Room. Den nederste knage er
en hjemmelavet gave fra en nabo,
der sælger lignende produkter på
Frilands årlige julemarked.
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Hemsen var oprindeligt tænkt til at være
et lille sted, hvor børnebørnene kunne
hygge sig og overnatte, men takket være
de mange meter til loftet blev der plads
til at lave en reel ekstra etage. Udover
Bekkasinovnen varmes huset op ved
hjælp af gulvvarme og solceller på taget,
som faktisk genererer al den strøm, som
parret har brug for.
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