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Stilskift i det åbne landskab
- Mange af vores huse opføres i den såkaldte typiske 
Dansk Landstil, men nu kommer også en ny stil for alvor 
på banen. Barn-style, hvor ’barn’ er det engelske ord for 
’lade’. Det er en stil, der er ved at vinde indpas i det dan-
ske landskab. Det er nu ikke derfor, vi hedder Arkitektla-

den, det har vi altid heddet, men vi opfatter den nye stil 
som en gave til folk på landet, der gerne vil bo moderne 
og nutidigt i det åbne land uden at komme i karambo-
lage med den landlige måde at bygge på, siger han.  
Barn-style er en Country-style, der let kan forsvares i det 
åbne danske land.

Moderne landhuse, der
både glæder beboere 
og omgivelser
Landbrugsavisen har snakket med arkitekt Øjvind Andersen fra tegnestuen 
Arkitektladen A/S, der har specialiseret sig i at tegne boliger, der både 
glæder husets kommende beboere og deres naboer, og som klæder det 
danske kulturlandskab og naturen.

- Stilen er inspireret af byggestilen fra bl.a. New Zea-
land, Australien, Canada og England, og samtidig pas-
ser arkitekturen supergodt til prisrigtigt, bæredygtigt og 
moderne byggeri. 

Mød Arkitektladen A/S
Arkitektladen A/S lægger stor vægt på, at det altid er 
dem, der besøger en interesseret bygherre, uanset hvor 
det er i landet. 
- Vi kommer altid to fra tegnestuen. Typisk en mand og 
en kvinde for bedst at komme hele vejen rundt om byg-
herrens ønske og behov og få opgaven med hjem til 
tegnestuen i bedst tænkelig intern dialog.

- Dette møde er på alle måder økonomisk uforpligten-
de, og så får vi en god opfattelse af, hvad man ønsker. 
Hvor mange børn er der? Hvordan kan huset understøt-
te dagligdagen? Hvordan skal huset vende i forhold til 
verdenshjørnerne? Er der en sø i baghaven, huset skal 
orienteres imod? Og meget mere. 
- Mødet tager ca. to timer, og vi har selvfølgelig alle 
tilgængelige data og papirer på ejendommen med fra 
kommunen etc.

Arkitektladen A/S arbejder over hele landet, og tegne-
stuens 8 medarbejdere har tegnet mere end 600  huse 
på 12 år. 


