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Fritidshus som 
samlesæt 



Af Marianne Sommer 
Foto: Jens Astrup 
 
Det hele begyndte med, at 
Martin Bringstrup havde 
arvet sin farmors koloniha-
vehus på Amager. Han og 
vennen, Brian Storgaard, 
brugte huset utrolig meget 
men indså, at det trængte 
kraftigt til en kærlig hånd 
eller to, hvis det skulle 
overleve i længden. En dag 
var parret til åbent hus hos 
VikingHuse, hvor de faldt 
for firmaets stil og koncep-
tet. Huset består af modu-
ler, som kan sammensættes 
i det uendelige, så man de-
signer sit eget hus, dog in-
den for nogle rammer. 
”Og så var det vi tænkte, 
hvorfor ikke bare rive far-
mors hus ned og bygge no-
get nyt,” forklarer Martin 
Bringstrup. Men inden de 
kastede sig ud i projektet, 
undersøgte de dog først 
markedet for typehuse. 
”Men de var utroligt kede-
lige, og vi ville have et 
hus, som ikke lignede na-
boens”.  
Hvad parret ikke vidste 
var, at de satte folkene i 
VikingHuse på en prøve. 

For normalt er deres hel-
årshuse på mindst 100 kva-
dratmeter, men kolihave-
huset måtte ikke overstige 
47 kvm, som er smerte-
grænsen for, hvad koloni-
havgrunden kunne bære. 
Indenfor de kvadratmetr 
skulle der findes plads til 
både køkken, spisestue, ba-
deværelse, stue og sovevæ-
relse. 
Igennem næsten en måned, 

var Brian og Martin til ad-
skillige møder hos Vi-
kingHuse for i fællesskab 
at designe et hus, som pas-
sede til deres behov og øn-
sker. Først skulle husets to 
gavlmoduler vælges, heref-
ter skulle de sammensætte 
husets ”mellemstykker”. 
Til sidst, da huset var de-
signet udefra, kom de til 
selve indretningen, hvor 
der var fuldstændig frie 

tøjler. Søjlerne og åsen, 
som loftets tværliggende 
limdragere kaldes, bærer 
nemlig taget og derfor fin-
des der ingen bærende 
vægge at tage hensyn til. 
”At nå frem til et resultat, 
gik ikke stille for sig, for-
tæller Brian med et smil. 
Vi diskuterede alt - lige fra 
hvor vores papegøje, Ci-
trus´ bur skulle stå, til om 
brusenichen var stor nok.”  
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Martin Bring-
strup og Brian 
Storgaard fik 
udleveret et 
klippeark, en saks 
og et limstift, så de 
selv kunne designe 
sig frem til et nyt 
fritidshus, som  
passer perfekt til 
deres behov. 

I stedet for at restaurere farmors gamle kolonihavehus valgte Martin Bringstrup og 
Brian Storgaard at opføre et Viking-hus. Huset har måttet lægge ”vægge” til både be-
undring, morskab og kritik i kolonihaven på Amager. 

Fritidshuse 

Man køber ikke et nøglefærdigt hus, man får udleveret et bundt klippeark og designer det selv – dog inden for nogle rammer. Husene kendes specielt på de 
markante gavlpartier og de mange vinduer. 

Anders Buhl
www.vikinghuse.dk



Udgangspunktet for 
de mange og lange 
diskussioner blev ta-
get i de design-ark, 
som VikingHuse ud-
leverer og som parret 
selv klippede og kli-
strede sammen. Det 
var en lang proces, 
ikke mindst fordi fol-
kene bag konceptet, 
var utrolig opsatte på 
at huset indfriede 
parrets krav og øn-
sker, og blev ved 
med at spørge dem, 
om de nu var helt 
sikre på deres valg. 
”Men det er jo luksus 
at få lov til at desig-
ne sit eget hus,” også 
selvom der nogle 
gange var lige lovlig 
mange detaljer at ta-
ge stilling til. Da vi 
var på ferie i Tyrkiet 
ringede el-
installatøren for ek-
sempel og spurgte, 
om han skulle lave 
stik til sengelamper i 
soveværelset.” 
  
Nem byggeperiode 
Da de to koloniha-
vebeboere sidste 
efterår havde kli-
stret sig frem til deres 
ønskehus, satte de gang 
i byggeriet. Efter at ha-
ve revet farmors gamle 
hus ned og fjernet alle 
spor, blev der støbt fun-
dament. Så blev gavle-
ne rejst og husets fire 
øvrige moduler sat sam-
men. Fire måneder se-
nere stod huset færdigt 
med køkken, gulve og 
den 21 kvadratmeter 
store hems, der ligger 
over stuen og badevæ-
relset. 
Selvom ejerne af kolo-
nihavehuset havde teg-
ningerne, var det svært 
for dem at forestille sig, 
hvordan huset ville 
komme til at se ud. 
Men det levede fuldt ud 
op til deres ellers høje 
forventninger.  
”Vi har fået et unikt hus, der pas-
ser lige til os. Og så er det oven i 
købet økonomisk, bl.a. fordi de 
mange store vinduer giver lys og 
gratis ”solvarme” i de halvkolde 
forårsmåneder. 
Deres venner og bekendte har også 
kun lovprisende ord til overs for 
deres nye, lyse fritidsbolig, der har 

stået dem i omkring 675.000 kro-
ner. Deres naboer i kolonihaven 
har dog været mere kritiske.  
”Lige i begyndelsen sagde flere di-
rekte, at de syntes, huset var stort 
og dominerende, og vi fik også 
mange pudsige kommentarer. Da 
gavlene blev sat op, spurgte folk 
for eksempel, om vi var ved at 
bygge en kirke,” forklarer Brian. 

Men nu er huset blevet accep-
teret, om end det stadig er 
genstand for opmærksomhed i 
kolonihaven ved Amager 
Strand. ”Så sent som forleden 
stod der i vores lokalblad, at 
vi må have nærstuderet Bibe-
len, siden vi har fået opført 
Noahs ark,” siger Martin med 
et grin.  
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Den 21 kvm store, lyse hems er indrettet som soveværelse. Fra hemsen er der frit 
udsyn ned til køkken-alrummet, som er husets mest populære rum. Fra ovenlys-
vinduerne har ejerne udsigt over Amager Strand. 

Bag spisebordet, under hemsen, ligger stuen, hvorfra der er ad-
gang til badeværelset. I sofaerne kan husejerne sidde ugenert, 
fordi de har fravalgt vinduer på et stykke af facaden ud til vejen. 

Martin og Brian bor i kolonihavehuset hele sommersæsonen. Det 
er stort set ikke nødvendigt at varme huset op i den periode, fordi 
der kommer masser solvarme igennem de mange store vinduer. 

 

Trappens trin fra stuen op til soveværel-
set er brede i den ene ende og smalle i 
den anden. Hvis man starter med højre 
ben, passer trinnene, hvis ikke rammer 
man kun de smalle ender. Så det gælder 
om at få det rigtige ben ud af sengen om 
morgenen. 

 




