
 
 

 

 

Nomineret til Danish Wood Award 2018: 
 

lenschow & pihlmann for Studielandsbyen 
 

Priskomitéen indstiller lenschow & pihlmann for Studielandsbyen, en stærk og æstetisk 
fortolkning af et moderne bindingsværkshus, samt en restaureringsdel, der udnytter de 
oprindelige trækonstruktioner på fornemste vis. 
 
Når man ser tilbage på 1970’ernes studie- og kollegieboliger, er det ikke svært at forstå, at de 
brutale betonstrukturer kunne være svære at føle sig hjemme i og endda kunne skabe 
fremmedgørelse og anonymitet. Studielandsbyen er derimod et sympatisk og modigt projekt, 
hvor lenschow & pihlmann viser, hvordan man kan videreføre kulturarv og skabe 
studieboliger med fokus på fællesskab og plads til at fordybe sig i studierne samtidig. 
 
Studielandsbyen består af 56 studieboliger og tager udgangspunkt i den gamle 
bindingsværksgård Søgaard fra 1677, der er omdannet til boliger og fælleshus. Omkring 
gårdens fire oprindelige længer er der opført nye længer, der også indeholder studieboliger. 
Placeringen af de nye længer skaber små opholdspladser, der fanger solens stråler, og ved 
hjælp af de træbeklædte gavle opstår der flere naturlige mødesteder, hvor de studerende kan 
dyrke det sociale fællesskab. Boligerne er placeret, så den åbne del vender ud mod naturen, 
og det mere lukkede indgangsparti vender ind mod de små stier mellem boligerne. Dermed 
skabes der en charmerende landsbystemning, der bringer minder frem fra ture gennem det 
danske landskab og dets små landbyer. 
 
Projektets unikke atmosfære opstår ved, at du som besøgende bliver i tvivl om, hvad der er 
nyt, og hvad der er transformeret af det eksisterende byggeri. Tegnestuen lenschow & 
pihlmann demonstrerer en meget stærk evne til at tage de rigtige materialevalg og har 
prioriteret robuste materialer, der taler sammen med den eksisterende gård. Lofter og hemse 
er beklædt i krydsfiner af gran, gulve er støbt i beton, og det nye tag i pandeplader af alu-zink 
bygger bro mellem den gamle gård og de nye længer. Træet bliver heller ikke bare brugt som 
et facadeudtryk på de nye længer, men refererer til de eksisterende hanebåndsspærfag. 
 
Den eksisterende gård er også efterisoleret på en ærlig måde, der giver plads til gårdens 
oprindelige støbejernsvinduer og synliggør bindingsværket indefra. Som en gennemgående 
tilstand i hele byggeriet er tingene, hvad de giver sig ud for at være.  
 
Studielandsbyen demonstrerer, hvordan et stykke forladt arkitektonisk kulturarv kan vækkes 
til live på fineste vis med en uhøjtidelig restaureringsstrategi og det rette materialevalg. 
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