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20 tommelfingre rejste et sommerhus
SELVBYG: 70 kvadratmeter i duftende kernetræ
Af Lise Thing Foto: Steen Heiberg

Sommerens og efterårets tilløbsstykke står i Jørgensø på Nordfyn lige
bag diget mod Kattegat.
- Jeg er sgu så stolt af det, siger Kaj Vennerstrøm med så meget følelse,
at man næsten får tårer i øjnene, og hans bror, Per Vennerstrøm, nikker
bifaldende.

Fra stuegulv til kip er der lidt
mere end fire meter. Det giver en
højde på den 18 kvadratmeter
store hems, så en fuldvoksen kan
stå op.

Sammen har de samlet kernetræ af fyr, leveret fra Letland, til et hus med 73 veludnyttede
kvadratmeter. Heraf er de 60 fordelt på stue med køkken, badeværelse og to store soveværelser,
suppleret med en 18 kvadratmeter hems med ståhøjde for en fuldvoksen. Resten er en overdækket
terrasse med rækværk mod sydøst.
Sommerhus til 120.000
Huset har stået dem i 120.000 kr. med alt leveret i nærmest idiotsikrede pakker. Selv stige til hems,
pyntelige balustre til terrassen, karme til vinduer og døre, termoruder, hasper og dørhåndtag er
inkluderet.
Med nye møbler, nyt køkken, kopper, tallerkener, bestik, brusekabine og en stor pejs løber husets
pris op i 160.000 kr., måske 170.000 kr.
Hvis man ikke har sammenlagt 20 tommelfingre, men er rigtig håndværker - eller bare en lidt mere
end fiks gør-det-selv-person - kan huset rejses i løbet af en weekend, bedyrer brødrene.
Men de hører altså til den første kategori, og så har de forresten givet sig tid til ferie under lunere
himmelstrøg, mens projekt sommerhus har stået på i løbet af juli, august og september.
Grundigt til værks
Når det har taget lidt længere tid at bygge, har det at gøre med, at de hver især også har et arbejde
at passe, foruden at de er gået lidt grundigere til værks end egentlig foreskrevet, samt at regnvejr
forsinkede især taglægningen.
Ud fra tanken om, at de aldrig ville komme til at im-prægnere husets samlinger, når det først var rejst,
startede de med at bruge ca. 40 liter grunder til alle de leverede høvlede og slebne planker.
God tid til forberedelse
Brødrene Vennerstrøm har overtaget barndommens sommerhus på 300 kvadratmeter grund fra
deres forældre. Og da de begge bruger det med deres familier, ville de gerne have mere plads under
taget.

En tilbygning var under overvejelse først. Men skulle den være, som de ville have den, ville
omkostningerne løbe op i ca. 150.000 kr. - dog håndværkerudgifter iberegnet. Og så ville den løsning
måske ikke være optimal set i forhold til det gamle sommerhus.
Så de begyndte at surfe på internettet efter andre muligheder og inspiration. De har har faktisk givet
sig meget, meget god tid til at finde det helt rigtige for dem og deres familier. Sådan må det være, for
de skiftes til at have brugsretten til huset hver anden uge og efter nærmere aftale i længere ferier.
De endte hos Birkedalhuset i Nyborg, hvor man tegnede efter deres ønsker og derefter bestilte
materialerne hjem fra Baltikum.
De kom i fire store pakker, alt savet til og nummereret - foruden at der var lidt ekstra af det hele.
Ekstra grundighed
- Det var en glædelig overraskelse.
En ting var forsikringerne om, hvor nemt det ville være at være selvbygger. En ganske anden var, at
det var sandt, og at materialernes kvalitet var så fornem, kernetræ i fyr og 28 mm gulvbrædder, der
kan holde til noget, fortæller Kaj Vennerstrøm.
Både gulvet og taget har fået et ekstra lag isolering i forhold til det anbefalede. I alt henholdsvis 75
mm og 150 mm.
Mens det var nemt at lægge isoleringen mellem de 42 spær, blev det en udfordring på linje med
luftakrobatik og en kamp mod regnen at lægge de selvklæbende tagplader, som blev fæstnet med
hver fire søm.
Men det lykkedes, med hjælp fra et tov, spændt omkring Kaj Vennerstrøms liv og hen over huset så
han kunne hejses op og ned med plader - og uden, når nye skulle hentes.
Genbrug og knofedt
Men inden alt kunne komme så vidt, skulle det gamle hus pilles ned. Brædder og bjælker fra det er
lagt i pæne stabler i et hjørne på grunden. De skal genopstå senere til nyt liv i form af en kombineret
carport/skur/overdækket terrasse med aftensol.
Da huset var fjernet, skulle der graves ud til ny sokkel, og den gamle skulle hakkes op.
- Det - og så taget - har faktisk været det sværeste. Men da først soklen var lagt og derefter de første
planker, var det kun at køre rundt og rundt.
Pakkerne med brædder og planker er nummererede, så man åbner i den rigtige rækkefølge.
Hver eneste planke har fået et bogstav og et nummer, så man ikke kan tage fejl af, hvor hvad skal
være.
Så bliver det hele hægtet sammen, og vinduer og døre glides på plads, når væggene er halvt oppe,
hvorefter plankelægningen fortsættes - ligesom i et hus af legoklodser.
Selve brugsanvisningen er på to A4-ark, og resten er i tegninger med numre og bogstaver for
rækkefølge og sektioner lagt i den orden, de skal bruges i. Så man kan ikke tage fejl.

Toilet med publikum
Brødrene Vennerstrøm var enige om, at så meget som muligt fra det gamle hus skulle genbruges.
Så mens det nye hus voksede i siderne, stod det gamle toilet og tronede over sin kloak midt i stuen.
Det, ligesom byggeriet, er i sommerens løb fulgt i alle detaljer af forbipasserende. De har haft en fin
udsigt ned over byggeriet fra toppen af diget, der afslutter grunden mod stranden. Projektet har helt
klart placeret sig som sommerens tilløbsstykke på Nordfynskysten.
- Og der kommer stadig - nu da huset er færdigt - folk forbi for at spørge, om de må se resultatet og
høre nærmere, smiler Kaj Vennerstrøm.
En oplevelse har byggeriet været, især for nogle unge slægtninge fra Nordjylland, der gerne ville
holde teltferie på stedet, mens toilettet stod i stuen. De havde både tæt til jorden og højt til loftet
foruden publikum på digets galleri. Så der blev bygget et lille hus i huset, indtil toilettet fandt sin
blivende plads i badeværelset - og både gæster og bygmestre kunne sidde i en slags ensomhed.
Finish
Da husets sider var på plads, blev jerndragere sænket ned gennem huller i hjørnerne. Disse bliver
spændt fastere, efterhånden som huset sætter sig.
- Vi har lagt 150 mm isolering over verandaen - ligesom under taget - hvis vi nu en dag finder ud af, at
vi vil lukke den...
Efter at huset blev lukket, har der været travlt med malerpensler, klude og gulv-skrubber.
Udvendig har det fået farveløs grunder og er malet med pine jævnt hen over sommeren. Indvendig er
det blevet behandlet med lud. Gulvet er ludbehandlet først og derefter mættet med hvidolie.
Tid til hængekøjen
- Faktisk har alting passet. Der har kun været et par enkelte bjælkeender, som vi selv har afrundet,
fordi vi synes, at det ser pænere ud. De 49 kubikmeter jord, som vi gravede ud fra sokkelarbejdet,
skal spredes igen foran huset, hvor der skal være en buet trappe i terrassens bredde, fastslår Kaj
Vennerstrøm.
Og så har han en idé om en hængekøje i terrassens skyggeside. Det vil passe fint med noget
læskende på gelænderet, når han svinger sig til ro.

