At leve ude - indenfor

Lene Christensen og Morten van Hauen flyttede i 2007 ind i
et delvist selvbygget drømmehus med middelhavsstemning inden døre
I det store indendørs haveområde summer humlebierne, mens
de flyver rundt og bestøver plan
terne. Fersken- og mandeltræerne står i blomst. Uden for hyler vinden og regnen pisker ned
på det 800 kvm. store glastag.
Starten af april måned kan væ
re en barsk affære i Danmark,
men inden for dørene hos Lene
og Morten er det som at være i
Toscana en sen forårsdag. Her
leves livet i det 600 kvm. store
glashus mellem træer, blomster,
urtebed og friske grøntsager hele
året.
Maden tilberedes under det meterhøje oliventræ og nydes foran
den store pejs, brusebadet
foregår bag et flettet bambushegn under duftende clematis
og Judastræer. Mange måneder
om året sover parret under
glastaget med stjerner og måne
direkte oven over.

I glashuset har Morten bygget
et 265 kvm. træhus med køkken-alrum, opholdsrum, badeværelse og soveafdelinger. Beboelsen fungerer som et almindeligt hus - et sted, hvor Lene
og Morten går hen, når de har
behov for at være inden døre.
Mellem husets tre fløje, er der
indrettet to gårdspladser, som
åbner op til glashusets grønne
områder.
To typer bolig i et med to forskellige muligheder for et godt
liv, tilpasset årstiderne.
”Man kan kun blive positiv og
glad af at leve så meget ude i
lyset, og det virker samtidig
meditativt og afstressende. Om
efteråret sidder vi foran pejsen
med et glas rødvin efter det
udendørs bad og tørrer og får
de gode ideer til vores virksomhed”, fortæller Lene Christensen, der sammen med Morten
van Hauen er indehaver af
Barkholt Planteskole. Den store
planteskole i Nordsjælland er
også parrets arbejdssted.
”Det er som om vores system
følger naturen. Om vinteren har
vi brug for en hule og trækker
ind i huset - forår og sommer
har vi brug for lyset og for at se
nogle vidder. Måske har kroppen brug for årstidernes skiften”, funderer Lene.
Og udendørssæsonen forlænges flere måneder i begge ender. På en solrig vinterdag bliver
frokosten indtaget i glashuset.

Morten van Hauen laver ofte
tomatsuppe i sit udendørskøkken.
Det er en af parrets yndlingsretter,
og tomaterne i glashuset vælter
frem. Det gode lys, varmen og to
mennesker, der har et særligt forhold til pleje af planter, giver yderst
gunstige betingelser. Bag Morten
står et flere meter højt oliventræ.

Anti-stress
Lene og Morten kan ikke komme
på noget særligt, der har været
et minus ved det nye hus.
”Men den første sommer vi boede her, havde vi svært ved at
sove. Der er jo lyst stort set
hele natten. Så rykkede vi in-

Der er karper i søen. Det kan Lene Christensen og Morten van Hauen nu
ikke se i mørket. Til gengæld kan de se slysene i glashuset, fuldmånen og
birketræerne spejle sig i vandet.

Lene Christensen og Morten van Hauen ejer Barkholt Planteskole i Helsinge og bor lige ved siden af.
De blev inspireret til drømmehuset for 11 år siden
og har selv bygget det meste af beboelsen - en trækonstruktion, som ikke optager og afgiver så meget
varme som mursten. I 2007 flyttede familien ind.
Glashuset, der måler 20 x 30 x 8 meter, er et helt
traditionelt væksthus, bortset fra at konstruktionen
er forstærket, og der er anvendt hærdet glas. Et
computerstyret klimaanlæg sørger for udluftning.
Huset overholder de almindelige bestemmelser for
boligbyggeri i et parcelhusområde og er bygget
uden dispensationer.
På grund af glashuset, der isolerer med stillestående luft, er varmeudgifterne minimale. Familien
har i vinter brugt 1500 liter fyringsolie. Vand fra taget opsamles i en sø og bruges til vanding.Glashuset og beboelsen har kostet 4,5 millioner kroner
uden grund og arbejdsløn til ejerne.
Læs mere på: www.barkholt-planteskole.dk

På grunden uden for glashuset
har Lene plantet over 200.000
blomster og masser af birketræer, som spejles i søen og
fuldender billedet af naturens
gang uden for.
”Der er en sammenhæng mellem livet inde og ude hos os, og
jeg gør mig mange tanker om,
hvor let vores liv i virkeligheden
er, og at det her er en meget
naturlig måde at leve på. Det
kunne være en fantastisk form
for terapi - for folk med stress
eller depressioner, for børnehavebørn og plejehjemsbeboere.
For alle”, fastslår Morten van
Hauen.
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Sejl med alle mål –
til alle formål…
Leverandør til bl.a. Tivoli, Dyrehavsbakken og Zoologisk Have.

Få et individuelt sejl til terrassen i meget høj kvalitet.
Et maritimt concept der står inde for høj håndværksmæssig kvalitet. Sejl som kan være monteret hele
sommerhalvåret. Se de mange muligheder på vores
hjemmeside. Ring og få en aftale om et konsulent
besøg hjemme privat eller i firmaet.

Orkan Sejl Design ApS
Bybjergvej 12 - 3060 Espergærde
Tlf. 49200829 - Mobil 2342 5866
info@orkansejldesign.dk • www.orkansejldesign.dk

Mellem duftene Judastræer,
clematis og grønne palmeblade bliver brusebadet med kobberarmatur
inde bag bambusaflukket en helt
lille oase i sig selv. Her bader Lene
og Morten året rundt også, når der
er et par frostgrader i glashuset.
Vandet, der er opvarmet af solfangere på taget, er dejligt varmt.

Silkeblomster
Silketræer
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Specialopgaver
Udendørs og indendørs

Mellem husets tre fløje har Lene og Morten indrettet to gårdspladser. Det
er her parret lever sit udendørsliv, når de laver mad, spiser og hygger sig
foran pejsen.
På stålwirer over gårdhaverne vokser der vin, som med tiden vil lukke helt
af for solen og give naturlig skygge som på en græsk taverna.

dendørs en uges tid og følte os
normale igen, og nu ligger vi
under en baldakin om sommeren”, siger Morten.
I glashuset er der friske grøntsager hele året.
Gulerødder sået i august kan

spises til jul. I sæsonen plukkes
de friske, saftige mandler, nektariner og ferskner direkte fra
træet. En tre meter høj tomatlund leverer indholdet til tomatsuppe mindst én gang om ugen
i mange måneder.

Skumringsbænken med puderne er parrets favoritsted, når solen er ved
at gå ned. På husets fløj til venstre i billedet er det flade tag indrettet som
terrasse. Her sidder Lene og Morten og spiser frokost og nyder solskinnet,
når solen står lavt om vinteren.
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