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Arkitekturens 
grundprincipper i 
Gammalstorp 

Arkitekturens manifest 
I samarbejde med Archival Studies har vi etableret en vision og en række grundprincipper for, hvordan 

arkitekturen i Gammalstorp skal være.  

Først og fremmest vil arkitekturen blive forenet med landskabets rytme, og husene eksistere sammen 

med skovens træer. Inspireret af gamle japanske skovtempler placerer vi små klynger af bygninger i de 

mellemrum, der naturligt eksisterer mellem træerne og stenene.  Som i de japanske traditioner handler 

det om at leve med naturen og ikke imod den. Og bygningerne er løftet fri af skovens dække. Det gør vi 

for at undgå et tungt fundament. På den måde skaber vi rum for skovens biodiversitet til at leve 

uforstyrret videre. 

 

Designet er moderne skandinavisk med kontakt til naturen. Det handler om at vise kvaliteten af de 

gode naturlige materialer.  

 

 

 

Mellem træerne 
I landsbyens landskab er træet 

allestedsnærværende, danner rytmen og 

organiserer organisk landskabet. 

Træets kroner fortætter himmellegemet 

gradvist igennem landsbyen og bevæger sig 

som en helhed. 

Træet er både fysisk sanseligt og 

billedskabende. Vi bruger træet som 

metafor til at aflæse sociale eller 

arkitektoniske sammenhænge gennem 

træets skalaer: stammer, grene og blade. 
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Træ - et helt fantastisk materiale  
Husene bygges udelukkende af træ fra de svenske skove. Træ er et af de mest fantastiske 

byggematerialer - både fordi træer fornyr sig selv, men også fordi de har den unikke funktion, at de 

binder CO2. I takt med, at vores nye skov vokser, opbevares mere og mere kuldioxid i træerne. På den 

måde spiller skoven og de materialer, som vi udvinder fra den, en vigtig rolle i at nedbringe landsbyens 

og lokalområdets negative påvirkning på klimaet.  

 

Og ikke nok med at træ er godt for klimaet Det har også en positiv påvirkning på mennesker. Det får os 

til at føle os tæt knyttet til naturen og giver en hjemlig følelse. Inde i sommerhusene får man en rustik 

og rolig følelse af det simple liv, en kvalitet som vi mener ofte i hurtige byggeprocesser.    

 

Landsbyens Arkitektur 
Arkitekturen er forenet med træernes rytme. 

Platformen og trækonstruktionen er det 

arkitektoniske greb og lever i samspil med landskabets 

allestedsnærværende sten og træer. 

Vi arbejder opportunistisk mod at placere 

forskellige klynger af bygninger i de mellemrum, der 

naturligt er skabt at træer og sten. 

 Vi ser hver klynge som én bygning. Hver med deres eget 

fornuftsbaserede grid, egen identitet og respons til det 

omkringliggende. 

Ligesom en fuglerede arbejder de arkitektoniske greb 

for at løfte os mennesker et stykke over skovens dække. 

Her undgår vi det tunge fundament and skaber rum for 

skovens biodiversitet til at fortsætte uforstyrret. 

Vi arbejder med landskabet, men er tydelige omkring 

at det landsbyens liv og konstruktion af rene linjer og 

behandlede materialer vil forandre skoven. Det er derfor 

vores mål at stier, terrasser, bygninger og fremtidige 

beboere tilsammen vil arbejde sammen for at minimere  

det kollektive aftryk. 
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Vi bygger huse i små klynger 
I 18 små klynger på grunden bygges der huse i forskellige størrelser – hver 

klynge i harmoni med sine omgivelser. Nogle klynger vil bestå af mindre 

huse, andre større huse, eller en kombination af både små og store huse. 

Det gør vi for at sikre, at forskellige størrelser af grupper og par kan 

overnatte, som det passer dem i landsbyen.  

 

Vi sørger for, at nogle områder vil have nok sengepladser til en stor gruppe eller en 

familie kan tilbringe tid sammen i Gammalstorp. I de huse vil vi skabe en mere social 

atmosfære, hvor man kan nyde solen ved langborde og nattehimlen ved en af de mange siddepladser 

omkring bålet. Her kan du nyde tid sammen som familie, og samtidig kan du trække dig tilbage til 

mindre rum for lidt rolige øjeblikke.  

 

Der bliver selvfølgelig også bygget områder til mere intime og private oplevelser i tæt kontakt med 

naturen. Dette er stedet for de, der elsker at læse en bog i ro og fred, sanke, forberede brænde til bålet 

og den slags. De kan trække sig tilbage på en privat terrasse og gå en tur langs stien til det fælles 

shelter, hvor de kan møde deres naboer, låne en fejebakke eller noget helt tredje. 

 

I landsbyen findes der to former for bebyggelser  
1.   ’Sommerhuse’ som bygges på traditionel vis. De bygges i en høj 

standard og er helårs-isolerede. Der vil være elektricitet og vand, og 

byggematerialerne bliver primært træ og glas. Sommerhusene 

trækker klare referencer til moderne skandinavisk arkitektur med en 

følelse af japanske tatamihuse.  

Størstedelen af husene er af denne karakter og vil være spredt udover hele 

landsbyen. De kommer i fire størrelser: 15 m2, 30m2, 40m2 og 70m2. De tre største huse har toilet og 

køkken, mens det mindste af sommerhusene, 15m2 huset, fungerer som et soveværelse, der nogle 

gange hænger sammen med de tre ovennævnte og andre gang står alene. Altså kan 15m2 husene 

både bookes for sig selv eller sammen med andre huse. 

 

Sommerhusene rummer alt det, man forventer af et moderne byggeri i dag. De er tegnet af den 

svenske arkitektgruppe Gimme Shelter, og bygges indendørs af Carpenter, tæt på Stockholm. Det 

effektiviserer byggeprocessen og gør det muligt for os efterfølgende at sætte husene ind som hele 

entiteter mellem træerne. I kan læse meget mere om Gimme Shelter via deres hjemmeside: 

https://gimme-shelter.se/om-oss 

 

  

https://gimme-shelter.se/om-oss
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Husene leveres i en høj standard med følgende detaljer:  

• De er arkitekttegnede, designet i naturlige materialer og leveres som færdige huse. 

• De bliver samlet på en snedkerfabrik i samarbejde med snedkerne for at mindske forsinkelser 

og eventuelle fejl. Efterfølgende bliver de leveret og installeret på grunden.  

• 5 års garanti. 

• Glidende glassektioner i solidt træ med 3-lags isolerede ruder.  

• Tagudhæng og terrasse rundt om hele huset.  

• Badeværelse med klinker. Gulvet laves i mørkegrå antracit-klinker med målene 600x600. 

Væggene laves i hvide klinker med grå led i målene 47x47.  

• Komplet indvendig overflade; Malede gipsvægge, behandlede, massive trægulve, hvidt vokset 

fyr eller gipslofter. 

• 50cm isolering som sørger for at holde husene varme om vinteren og kolde om sommeren.  

• Eksteriøret er lavet af svenske grantræer, som behandles med jernsulfat for beskyttelse og 

holdbarhed.  

• Integrerede rustfri stålkøkkener med køleskab, fryser, opvaskemaskine, ovn og induktion. 

• Al kloakering og kloakeringsarbejde følger lovgivningen herom og udføres med tilladelser og 

beviser. Elektricitet og vådrum bygges i overensstemmelse med svenske standarder og vil 

selvfølgelig også være certificerede.  

 

Husene er produceret i et sikkert og indendørs miljø på snedkeriet Västerås. Læs mere om processen 

her: http://carpenterhus.se/webmotor2.0/upload/Carpenter_Folder_Hemsida.pdf   

Denne metode sørger for en høj sikkerhed for de ansatte og for selve konstruktionen af husene, som 

bygges i store moduler og sendes til Skåne.  

 

Når modulerne ankommer til grunden, bliver de løftet af en kran til lige præcis det sted, hvor huset skal 

være. På den måde kan vi bygge mellem skovens træer og sikre en minimal forstyrrelse af jorden og 

grunden. 

 

  

http://carpenterhus.se/webmotor2.0/upload/Carpenter_Folder_Hemsida.pdf
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Billeder af prototypen 

           

 

           

 

Renderinger 
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2. Rå luksushuse - Skovhytte. Her bygger vi mere eksperimenterende, men selvfølgelig med de rene 

materialer træ og glas. Forskellen på sommerhusene og skovhusene er, at skovhusene er 

meget mere simple i deres konstruktion. I de førstnævnte huse pakker vi husets 

konstruktion ind, hvorimod vi ser konstruktionen i de skovhusene som et vigtigt 

karaktertræk – ikke mindst for at vi kan se og røre ved den.  

 

Her benytter vi andre moderne principper for arkitektur, kombineret med ældgamle 

byggeskikke. Det er blandt andet CLT (Cross Laminated Timber), hvor træet varmebehandles, så det 

eksempelvis kan tåle direkte kontakt med elementerne. Husene er semi-isoleret med 10cm og er mere 

enkle i deres konstruktion. Der er ingen gips eller maling, og der er væsentligt færre søm og skruer end 

i et typisk byggeri.  

 

De to fælleshuse, skurene og de 12-14 skovhytter er bygget på denne måde. 

I de 12 m2 skovhytter får du den tætteste oplevelse på naturen. Her er der kun minimalt elektrisk lys og 

elektricitet, og der er ingen vand eller varme.   

Skovhusene er tegnet af den danske arkitektgruppe Archival Studies og bygges af snedker/tømrer 

Christian Laccopidan. I kan læse meget mere om dem via deres hjemmeside: 

https://archivalstudies.net/about/  

 

Fællesfaciliteterne og Skovhytterne bliver delvist bygget i et værksted i København og transporteret til 

Gammalstorp, hvor den sidste samling af delelementerne finder sted. 

Referencebilleder 

          

 
 

https://archivalstudies.net/about/
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Fællesfaciliteter 
I samarbejde med Archival Studies, Christian Laccopidan og fællesskabet vil vi designe og bygge et 

antal fællesfaciliteter. Vi har skitseret nogle ideer allerede, men vil udvikle dem videre over de 

kommende måneder.  
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Referencebilleder 
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