
Oppe ved Nordsjællands kyst, gemt 
lidt inde i landet med panorama-
udsigt over marker og skov, sidder 
Susanne Buhl, 32 år, og bygger med 
klodser i sit ”Viking-hus”. Seks-syv 
forskellige er der at lege med, og de 
kan sammensættes på et utal af må-
der. Byggeklodserne er modeller af 
de moduler, som hun gennem de sid-
ste syv år har udviklet i bestræbel-
serne på at lave unikke individuelle 
boliger.  
 
Susanne Buhl har specialiseret sig i at 
lave utraditionelle løsninger for dem, der 
vil have et hus, som ingen andre har. 
Det familiedrevne selskab VikingHu-
se.dk har foreløbig bygget over 50 – og 
ikke to er ens.  
 
Set udefra er husene karakteristisk ved 
det markante høje gavlparti, der ligner 
en skibsstævn, som elegant pløjer sig 
gennem landskabet. Associationen til et 
vikingeskib er nærliggende og var også 
det, der gav familien Buhls firma navn.  
 
Indendørs falder det i øjnene, at der ikke 
er rektangulære rum. Huset er i princip-
pet bygget op omkring otte-kanter i ste-
det for firkanter, hvilket betyder at vink-
lerne i mange rum bliver på 45 grader i 
stedet for 90. Det giver spændende rum, 
som kan sammensættes efter den en-
kelte families behov. Til det formål har 
Susanne Buhl fremstillet et populært 
klippeark med alle moduler, så man i 
fred og ro selv kan pusle sig frem til den 
helt rigtige sammensætning af 
drømmehuset.  
“Husets er konstrueret således, at der 
ikke er bærende indvendige vægge. Det 
betyder, at rummene kan udformes 

præcis efter det be-
hov man måtte have 
og man er ikke bun-
det af et fast antal 
kvadratmeter pr. væ-
relse. Og fortryder 
man, kan skillevæg-
gene senere flyttes. 
Modulkonstruktionen 
medfører også, at 
man kan starte med 
et mindre hus, som 
derefter kan udvides i 
samme byggestil ef-
terhånden som man 
får behov. Det er der 
især mange børne-
familier, der benytter 
sig af. Når folk har 
siddet og fundet frem 
til, hvordan netop de-
res hus skal se ud, 
kommer de forsigtigt 
og spørger, om det 
nu også kan lade sig 
gøre eller om deres 
ideer er for vilde. Og 
jeg kan som regel 
svare, at folk kan få 
det nøjagtig som de 
vil have det”, siger 
Susanne Buhl.  
 
De mest populære størrelser ligger på 
omkring 150 kvadratmeter. Men der er 
intet til hinder for at størrelsen kan blive 
både mindre eller større. Typisk bygges 
huset fra 100 til 200 kvadratmeter både i 
ét eller halvandet plan.  
 
Priserne ligger på mellem 8.500 og 
11.000 kr. inklusiv moms pr. kvadratme-
ter. Husene er bygget i de bedste træ-
sorter, der sikrer et godt indeklima og en 
allergineutral atmosfære. Og indendørs 
er der også valgt de bedste materialer. 
Der er lagt stor vægt på, at energifor-
bruget bliver så lavt som overhovedet 
muligt. Det sørger en god isolering og 
gulvvarmen fra centralvarmeanlægget 
for - og der er også penge at spare store 
dele af året på gratis solenergi fra de 
store vinduespartier.  
 
“Huset kan naturligvis bygges på enhver 
grund, men det er min erfaring, at det 
kommer bedst til sin ret på en stor kvali-
tetsgrund i de rette omgivelser”, siger 
Susanne Buhl.  
 
“Derfor sælger vi flere og flere huse, der 
kommer til at stå på liebhavergrunde 
 

 

med en god udsigt. Adskillige har valgt 
vore huse i stedet for at kaste sig ud i 
ekstravagante arkitekttegnede en-
gangsprojekter, som i den sidste ende 
kan blive en yderst bekostelig affære. Vi 
opererer med en fast pris, så man ikke 
bliver overrasket undervejs.”  
 
De første Viking huse blev bygget i 
Nordsjælland, men inden for de seneste 
par år er hele Danmark kommet på leve-
ringskortet. Ubegrænset vækst er dog 
ikke et mål i sig selv for familien Buhl.  
 
“Vi er et familieselskab, der sætter en 
ære i at kunne følge hvert projekt fra det 
første spadestik og til indflytningen. Der-
for har vi også besluttet, at vi ikke vil 
bygge meget mere end 15 huse om 
året. Det betyder, at huset ikke bliver en 
masseproduceret vare – og det har hel-
ler aldrig været meningen”, slutter Su-
sanne Buhl. 
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Sammensæt din egen 
drømmebolig 

Et- og halvandet plan sammenbygget 
– et resultat af modulsystemets næsten 
ubegrænsede muligheder. 

Intens kontakt med natur og lys gennem gavlpartiets store 
karakteristiske glasarealer. 
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