Husets to gamle skorstene,
der går ned gennem kælderen,
ville være besværlige og dyre
at fjerne, så derfor valgte den
ansvarlige bygningskonstruktør
Toke Ø. Svensson at bruge dem
aktivt i udformningen af etagen:
– Når de ikke kunne fjernes,
tænkte jeg i stedet ”hvordan kan
vi bevare dem på en måde, der
giver mening”, og da ideen med
vinafdelingen mellem skorstenene opstod, endte de jo faktisk
med at blive det centrale i hele
indretningen. Vinafdelingen er
jo det første, man ser, når man
kommer ind ad døren – både
i kælderen og oppe på stueetagen på grund af glasset
mellem etagerne – og fordi man
kan se igennem den, når man
sidder i wellness-afdelingens
sauna, forklarer Toke Ø.
Svensson.
Oprindeligt skulle muren
i kælderen have været i
almindelige rå mursten, som
skulle bryde det hvide, men
familien og Toke Ø. Svensson
kunne ikke finde de helt rigtige
sten, før en ekspedient i Stark
pludselig sagde ”jeg har også
noget helt andet” og kom med
disse granitsten. Parret, som
havde set en lignende væg på
et hotel under et spa-ophold
i Hartzen, var overbeviste med
det samme. De røde stole er fra
Møbelgalleriet/Smag & Behag.

Kælderen – nu som husets
nye luksusetage!
Kære Dansk Sprognævn
Vi skriver til jer, fordi vi synes, at der
er brug for et nyt ord for ”kælder” i det
danske sprog. ”Kælder” associeres bredt
i befolkningen med en etage, der er lavloftet,
mørk, klam, fugtig og udelukkende kan
bruges til opbevaring af kasser, cykler og
havemøbler. Vi har imidlertid opdaget,
at en kælder kan være så meget andet.
Vi foreslår, at det nye ord kan være
”luksus-etage”, men er selvfølgelig
åbne for andre forslag.
Se venligst baggrunden for vores
anmodning på disse sider, hvor et hus
i Skanderborg har fået en kælder, der
gør ordet ”kælder” til skamme.
Vi glæder os til at høre fra Jer.
Med venlig hilsen

1. Modsatte side: Åben og lys. Det er dét indtryk,
man får af kælderen, når man kommer ind ad etagens
egen indgang. En åbning i loftet til førstesalen giver
masser af ekstra lys, og materialevalget gør også sit.
Familien har valgt en ny trappe fra JLH Trapper A/S
i en stil, der er tro mod husets øvrige stil. Gulvfliserne
er fra Stark og er ligeledes valgt helt lyse, så der ikke
er noget som helst, der siger dunkel kælder hernede.
2. Vinafdelingen har specialbyggede reoler i plexiglas,
der gør, at flaskerne nærmest svæver i luften. At det lille
rum ikke har fået almindelige reoler betyder samtidig, at
det er en rå granitvæg, der får lov til at stjæle opmærksomheden alene. Der findes spots i både gulv og loft,
og selve gulvet i skibsplanker er fra Garant.
3. Selv om familien for nylig havde fået flot nyt sildebensparketgulv i stueetagen, fik Toke Ø. Svensson overtalt dem
til at skære et ordentlig hul i gulvet og på den måde
forbinde de to etager visuelt med et fem cm tykt ”vindue”,
der kaster en masse ekstra lys ned i den nye kælder.
– Der er en helt anden sammenhæng nu, hvor man bare
lige kan kaste et blik ned i kælderen gennem glasset, når
børnene leger dernede. Det kan dog samtidig være lidt
afslørende, hvis man er i kjole, og jeg skulle da også lige
tænke mig om, hvis jeg skulle over om morgenen på vej
i bad, mens håndværkerne var her … Og min mor tør
stadig ikke at gå henover det, griner fruen i huset.
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anset, hvad Dansk Sprognævn ville svare, hvis vi rent faktisk
sendte brevet på forrige side, så er der i hvert fald ingen tvivl om,

at man sagtens kunne vælge allerede eksisterende ord som ”luksuriøs”,
”lækker” og ”gennemtænkt”, når man skal beskrive familiens nye kælder. Eller luksusetage, som vi kalder det. Villaen i Skanderborg rummer
til daglig far, mor, to børn, to katte og to marsvin.
– Vi har boet i huset i 10 år, og det er et gammelt hus, så vi har

renoveret det hele løbende, og det sidste man kommer til, er selvfølgelig kælderen, siger fruen i huset.
Og husets kælder var på det tidspunkt i 2010, som kældre er flest;
86 m² mørk og klam opbevaring, som familien kun bevægede sig ned i,
hvis det var absolut nødvendigt. Den var hjem for to katte, en hulens
masse kasser og en anelse mug på væggene. Men parret tænkte, at
det kunne være anderledes.
– Vi er 100 % hjemme-mennesker, der bruger rigtig meget tid her i
huset og elsker at hygge os og være sammen. Når vi engang imellem
alligevel tager ud, så er det ofte på spa- og wellness-weekender, hvor
vi nyder alle de ting, man normalt ikke har derhjemme; sauna, spa og
så videre. Så vi tænkte på, hvordan vi kunne få den afslapning og luksus herhjemme, og det blev kælderens genetik.
De teamede op med bygningskonstruktør Toke Ø. Svensson fra
Toke’s Tegnestue, og sammen med ham fik de skabt en helt ny
etage, der siger alt andet end ”kælder” – med opholdsrum, walk ingarderobe, vinafdeling, bryggers og wellness-afdeling. Den er lys,
imødekommende, funktionel og udstråler ro og velvære. Den har højt
til loftet, gulvvarme, og alt, hvad familien efterspørger af luksus i hverdagen – og så har den fuldstændigt forvandlet hele huset.
– Det er jo blevet et helt andet hus, fordi vi har fået en ny etage, som
vi faktisk bruger i det daglige. Vi har fået 86 m² ekstra, og vi nyder
virkelig den hjemlige hygge, som vi kan have i kælderen. Vi leger med
børnene i opholdsrummet, har besøg af venner, læser bøger, og vi
bader hele familien i wellness-afdelingen eller nyder en stille stund
alene i saunaen, fortæller fruen i huset og uddyber:
– Det er virkelig en luksus i hverdagen at komme hjem fra en travl
arbejdsdag og så bare kunne lægge sig ned i spabadet og slappe af.
Der er kun én enkelt lille ting, der er lidt skidt: Vandforbruget er steget!
Jeg tror måske snart, at jeg får restriktioner på antallet af gode, lange
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opholdsstue
ovenlys”vindue”

vin

wellness-afdeling

spa

walk in-garderobe

1. Fruen i huset elsker dampbade, mens
manden mere er til sauna, men heldigvis
findes der den perfekte løsning til den slags
uenigheder; nemlig en bastu, hvor begge
præferencer er indbygget. Så familien fik –
som en af de få i Danmark – en bastu fra Tylö
Wellness indbygget. Til højre er dampbadet,
som har glasdør ind til den lille sauna, så det
kan være en fælles oplevelse, når funktionerne nydes. I forlængelse med bastuen
står et spabad fra Dansk Bademiljø.
2. Fra saunaen kan man se gennem
vinafdelingen og helt ud til kælderens
indgang. Det betyder, at man – på trods af,
at saunaen ikke er kæmpestor – ikke føler
sig klemt i rummet, fordi man fortsat kan
følge med i livet i hele kælderen.
Stort billede – modsatte side. Også i
wellness-afdelingen er det granitvæggen,
der løber med hele opmærksomheden og
giver rummet karakter. Den skulpturelle vask,
One fra Il Bagno Alessi for Ora, skaber en
blød og organisk kontrast til den rå stenvæg.
Yderst til højre ses vinduet, der giver kig
igennem hele kælderen – fra indgang til
saunaen i wellness-afdelingen.

bade, griner hun.

teknik

bryggers

bastu

Plantegning 86 nye m², der både rummer en masse
funktionel praktik i form af walk in-garderobe og
bryggers med vaskemaskine, tørretumbler og
teknikrum, men som samtidig giver familien en
hyggelig og rar oase i hjemmet, som de nyder med
venner og familie. Juleaften stod juletræet fx i den
nye opholdsstue.

“Vi har jo fået 86 m² ekstra, og
vi nyder virkelig den hjemlige
hygge, som vi kan have i kælderen.”
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