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1. spisestuen er enkelt innredet 
med et stort langbord og Eames-stoler 
rundt. Bildet på veggen er et portrett av 
skuespilleren Sophia Loren.

2. den bærende konstruksjonen 
i jern er fremhevet i stedet for skjult.  
Kjøkkenet er bygget av resirkulert tre.

V illa Vergelle heter det store 
steinhuset som ligger like ved 
byen Montalcino i Toscana. Bak 
de tykke, tradisjonelle veggene i 
gammel stein, overrasker huset 

med sin moderne innredning og rå industrielle 
løsninger. 

Mark og Marieke kjøpte Villa Vergelle i 2011, 
etter å ha feriert i Toscana i flere år.  Da de kom 
over huset, sto det midt i en byggeprosess som 

hadde stoppet opp. Huset var påbegynt i 2008, 
men aldri ferdigstilt. Og det var nettopp dette 
som trigget kreativiteten til Mark og Marieke. I 
samarbeid med en arkitekt fikk de planene ned 
på papiret og begynte å tegne huset. 

Fargepaletten de har valgt er holdt i svart, 
hvitt, grått og naturtoner. Alle vegger og nesten 
alle tak er pusset og malt hvite. En lokal tømrer 
har bygget de fleste møblene i resirkulert tre 
spesielt til huset. Ò

Bygget i stein
På utsiden: et temmelig tradisjonelt italiensk feriested.  
På innsiden: et supermoderne og rått hjem for fem.  
Tekst Lise sePtimius Krogh/house of Pictures   Foto Kristian sePtimius Krogh/ house of Pictures

inspirasjon | hjem
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«Særlig i vinterhalvåret, når vi 
ikke er like mye utendørS, er vi  
glad for den Store førSteetaSjen»

1. i tett samarbeid med  
arkitekt og håndverkere har  
Marieke utformet et kjøkken i  
massivt resirkulert tre med 
benkeplate i grå fiberbetong.

2. de høye sypress-
trærne sørger for et godt 
avskjermet område ved 
bassenget.

3. i forlengelsen av 
kjøkken og spisestue ligger 
en stueseksjon hvor barna 
gjerne leker. 

vakkert polert betonggulv er lagt i 
hele huset, og sørger for en god helhetsfø-
lelse. Gulvlampen er fra den nederlandske 
designeren Rovedesign.
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1. marieke og mark sammen 
med trillingene Tijn, Juul og Lotte.

2. det er viktig for paret at 
dagslyset kommer inn i huset, og 
samtidig at de kan nyte utsikten 
når de er inne. Derfor er det valgt 
store vinduer i steinhuset. 

3. fra soverommet kan 
Marieke og Mark gå rett inn på 
badet som ligger delvis skjult bak 
halvveggen i betong.   

4. det er ganske behagelig 
å våkne til denne grønne utsikten 
hver morgen! 

prøv å fremheve detaljer i stedet for å 
skjule dem. her har bærebjelkene i jern 
bare fått et strøk maling, for eksempel.

De ulike delene av det store rommet har glidende overganger og flyter 
harmonisk over i hverandre. Spisestuen med det massive langbordet grenser 
til kjøkkenområdet midt i rommet. Kjøkkenet har igjen direkte adgang til 
stueområdet med en stor hjørnesofa hvor hele familien får plass. 

– Særlig i vinterhalvåret, når vi ikke er like mye utendørs, er vi glad for den 
store åpne førsteetasjen. Det er koselig at barna leker i sofaen mens vi voksne 
lager mat eller dekker bord, for eksempel, sier Mark.

Mye av livet foregår også utendørs, særlig i sommerhalvåret, og familien 
har både svømmebasseng og et stort, grønt uteområde å boltre seg i, med 
høye pinjetrær, slanke sypresser og gamle eiketrær. 

Hus på landet i Italia har ofte små vinduer for å holde solen og varmen ute. 
Marieke og Mark valgte likevel å åpne opp huset med store vinduspartier 
innrammet i stålkarmer, slik at lyset kommer inn i rommene. 

– Vi ønsket oss et moderne hus, helt enkelt innredet, slik at vi bare kunne 
slappe av når vi var her og ikke skulle måtte løpe rundt og rydde og vaske 
hele tiden. Dessuten har vi, i stedet for å skjule de mange jernsøylene inne i 
huset, heller malt dem i en fin gråfarge og fremhevet dem som en del av den 
industrielle stilen, sier Marieke. l
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et et facescium lantus aut 
landemp eliquis dolorum ul-
lupta quiaspis audaerit endus, 
omniatusam, cone nossint, sit 
aut voluptatur atio blaut as dis 
et ullut aut fugiati onserrovid «vi ønSket oSS et helt enkelt  

innredet huS, Slik at vi bare  
kunne Slappe av når vi var her»

1. barnas soverom er inn-
redet med en dobbel køyeseng 
som, i likhet med flere andre 
møbler i huset, er utformet i mas-
sivt gjenbrukstre. Rå jernbøyler 
er banket inn i sengens midtparti,  
slik at barna lett kan klatre opp til 
de øverste køyene. 

2. et nedfelt badekar  
med innebyggede lys i gulvet  
gir skikkelig luksusfølelse.  

3. her kan alle barna stå 
og pusse tenner samtidig! De tre 
vaskene i barnerommet er montert 
på samme type tre som på kjøk-
kenet. En enkel trestige fungerer 
som håndkleholder.  
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