
 
 

 

 

Nomineret til Danish Wood Award 2018: 
 

einrum arkitekter for CLT Projekt T77 
 

Priskomitéen indstiller einrum arkitekter, fordi de med deres CLT Projekt T77 har indtaget 
rollen som pionerer, ildsjæle, innovatører og ikke mindst knalddygtige, træbyggende 
arkitekter i Danmark. 
 
Massivtræ er for klimavenligt byggeri, hvad betonelementer var for boligkrisen i 
efterkrigstiden: En billig og teknisk overkommelig løsning. Men når en ny byggeteknik skal 
føres ud i praksis, er der altid udfordringer. Betonens pionerer måtte for eksempel slås med 
frostsprængninger, giftige fuger og dårligt indeklima, og det har medført en skepsis i 
branchen over for nye metoder og materialer. Det gælder også CLT, som er en forholdsvis ny 
teknik herhjemme. Derfor har vi brug for pionerer, der tør kaste sig ud i nye projekter med 
massivtræ. Nogle af dem, der er gået allerforrest, er einrum arkitekter– Kristin Brynja 
Gunnarsdóttir og Steffan Iwersen – som i 2014 opførte deres egen toetagers villa på 
Tryggevældevej i Brønshøj med et synligt råhus i CLT. 
 
Som arkitektur er deres CLT Projekt T77 fremragende designet og udført. Med et lavt 
byggebudget er volumengeometri, ruminddeling og hulsætning præget af enkelthed med få, 
men velproportionerede, rumlige elementer. CLT-pladernes gennemtænkte samlingsfigurer 
er konstant tilstede i husets interiør som en diskret mikro-tektonik. I eksteriøret er der et 
poetisk samspil mellem grundens store gamle træer og facadens præcise rækker af 
massivglas, hvoraf den øverste lykkeligvis er skrå. Huset er således ikke kassearkitektur, men 
ukrukket, langtidsholdbar hverdagsmodernisme. 
 
Drømmen om at bygge i træ kan stadig vække dyb mistro, men at et træhus ikke er ’som at bo i 
en cigaræske’, er huset på Tryggevældevej et enestående eksempel på. Arkitektparret har 
været idealistiske og generøse nok til at åbne dørene ind til deres privatliv, og både bygherrer, 
byggeudvalgsmedlemmer og entreprenører har måttet bøje sig for den overvældende 
evidens: Massivtræ kan være meget smukt, sundt og dejligt at bo og arbejde i. Huset er blevet 
en fordomsnedbrydningsmaskine og et uomgængeligt standardværk for træbyggende, 
danske arkitekter. Steffan Iwersen har desuden, på baggrund af sin stadigt voksende erfaring 
med CLT, stillet sin viden til rådighed for begyndere i branchen, og dermed bidraget til at 
forebygge potentielle skader. 
 
Ved at demonstrere det arkitektoniske potentiale i massivtræet peger CLT Projekt T77 direkte 
ind i en fremtid, hvor en mere udbredt anvendelse af træ vil gøre vores bygninger smukkere, 
sundere og mindre klimabelastende. 
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