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Redegørelse:
Hytten ligger som en længebygning let hævet over terræn. 
Bygningen åbner sig op mod vest, mod lysningen og Sundet, 
mens en funktionsvæg lukker huset mod øst. Ovenlys trækker 
dagslys ned over væggen med de indbyggede skabe, the 
køkken og sidde nichen. I fællesrummets nordgavl er opbygget 
en biblioteksvæg eller herbarium til børnenes indsamlede 
genstande.

Et overdækket terrassedæk forbinder fællesrummet 
opholdsrummet med et mindre toilet. Det store terrassedæk 
kan bruges til samling af børnene, også i regnvejr. Skydepartier 
åbner hele fællesrummet op mod naturen og opholdet mellem 

skovhytten og uderummet er flydende. Facaden kan efter endt 
brug lukkes helt i med foldepartier beklædt med trælameller.
Skovhytten er udført som en punktfunderet trækonstruktion, inde 
er vægge og lofter beklædt med birke krydsfinerplader, mens 
gulvet er belagt med kraftige egeplanker. Ude er bygningens 
facader beklædt med sortmalede brædder. Taget er beklædt med 
sort tagpap.

Begrundelse:
Svendborg Sund Hytten gives Svendborg Kommunes 
Arkitekturpris 2017, for sin evne til at forvandle sit 
arkitektoniske udtryk når den er i brug. 

Hytten falder naturligt i et med skoven, let hævet over terrænet 
fremstår den med en monolitisk, lukket og svævende enkelthed, 
og nedtonet med sine sortmalede træprofiler, når den ikke er i 
brug.

Ved brug skifter hytten karakter fra lukket til åben, når den store 
lukkede væg mod sundet, som en foldet æske, skoddeparti for 
skoddeparti åbnes og afslører et lyst og varmt indre - At gøre 
den nødvendige hærværkssikring til et arkitektonisk tilskud, er 
sjældent så smukt gjort som her.

Hyttens ydre såvel som indre er gennemtegnet med 
en detaljeringsgrad, der har stillet høje krav til den 
håndværksmæssige udførsel, for at fastholde det enkle udtryk - 
Hvilket i den grad også er lykkes.
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