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Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) 

beskæftiger sig med forskning, uddannelse, innovation 

og formidling. Fagområderne er geografi, geologi, 

skov, natur, biomasse, landskabsarkitektur og plan-

lægning. Instituttet er en del af Det Natur- og Bioviden-

skabelige Fakultet på Københavns Universitet. 

Vi bor blandt andet på Rolighedsvej 23 på Frederiks-

berg – dels i en solid, fredet gulstensbygning, bygget 

som Kjøbenhavns Sygehjem i 1859 – dels i en helt ny 

bygning fra 2010 med træ, glas og mursten som de 

centrale byggematerialer. Bygningen er tegnet af Rør-

bæk og Møller Arkitekter efter en arkitektkonkurrence 

i 2006. Schønherr A/S har udformet udearealerne i 

samspil med kunstner Marianne Grønnow. Samspillet 

mellem de to huse, udearealer, møbler og kunst skaber 

et forsknings- og undervisningsmiljø ud over det sæd-

vanlige.

I 2011 blev bygningen præmieret af Frederiksberg 

Kommune som led i kommunens årlig præmiering af 

gode og smukke bygninger. Bedømmelseskomiteen 

fandt, ”at [det] er et overordentligt vellykket hus, et 

gedigent og forbilledligt stykke arkitektonisk håndværk 

både i helhed, detalje og landskabsbearbejdning.”

Det nye hus og det attraktive miljø er alene blevet 

muligt takket være donationer på ca. 50 mio. kr. fra 

VILLUM FONDEN, som har betalt omkring en tredje-

del af husets pris på ca. 150 mio. kr. En lang række 

virksomheder, organisationer o.l. har desuden bidraget 

med donationer til udearealer, møbler og kunst til 

fællesområderne – se næste side. 

De donationer, vi tidligere har fået til Forskningscentret 

for Skov & Landskabs bygning i Hørsholm, er fulgt med 

til den nye adresse. Salget af bygningen har været med 

til at finansiere det nye hus på Rolighedsvej 23. Des-

uden er møbler og kunst flyttet med fra Hørsholm.

Med dette hæfte vil vi gerne præsentere vores smukke 

og velfungerende rammer og deres betydning for det 

daglige arbejde og samtidig sige tak til vores donorer.

Frederiksberg, august 2014

Niels Elers Koch

Institutleder, professor

Forord 
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Donationer
Til bygningen
Bygningen er blevet mulig takket være en donation på 

25 mio. kr. fra VILLUM FONDEN. Dertil kommer, at fon-

den har finansieret 40 pct. af vores tidligere bygning 

i Hørsholm, og at salgsindtægterne herfra har været 

med til at finansiere den nye bygning. I alt har VILLUM 

FONDEN betalt omkring en tredjedel af bygningens pris 

på i alt ca. 150 mio. kr.

Til udearealer, møbler og kunst
Hovedsponsorer

Hedeselskabet, Ny Carlsbergfondet, Weimans Fond

Diamant-sponsorer

Carlsen-Langes Legatstiftelse, Emcon A/S, Jordbrugs-

akademikerne (JA), Lemming & Eriksson, Løvenholm 

Fonden, Margot og Thorvald Dreyers Fond, Rørbæk  

og Møller Arkitekter, Vallø Stift, Vemmetofte Kloster

Guld-sponsorer

15. Juni Fonden, Bregentved Gods, Danish Forestry  

Extension A/S, De Danske Skovdyrkerforeninger,  

Elindco Byggefirma A/S, Entreprenørfirmaet Einar 

Kornerup A/S, HedeDanmark A/S, ICS – International 

Conference Service, Inge og Elers Koch, International 

Woodland Company A/S, Kinnarps A/S, LS-Trapper og 

Stål A/S, Nils Bernstein, Schønherr A/S, Scion-DTU A/S, 

Skåneskogens Utvecklings AB, Stiftelsen Sorø Akademi

Sølv-sponsorer

Akademiet for de Tekniske Videnskaber, BAT-Kartellet 

3F, Birthe og Lars Møller Nielsen, Danske Juletræer, 

Dansk Træforening, Dralle A/S, Foreningen af Danske 

Kirkegårdsledere, Haveselskabet, Jydsk Planteservice 

A/S, Kirkebjerg A/S, LIFE – Det Biovidenskabelige 

Fakultet, Tinghøj v. Anna Margrethe og Niels Kanstrup, 

www.trae.dk

Bronze-sponsorer

Danida Fellowship Center, Dansk Skovforening, 

Frede riksberg Kommune, Gårdejer Bendt A. Sloth, 

Anlægsgartnerfirmaet Have og Landskab, Holstebro 

Kommune, Inga Caspersen, Mette og Hans Fog, VEU-

Center Hovedstaden og Bornholm
Indgangsområdet med  

møbler af Hans J. Wegner 

og keramikskulpturer af  

Ivan Weiss
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Leverandører
Bygherre
Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for 

Videnskab, Teknologi og Udvikling

Rådgivere
Arkitekter: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS

Landskabsarkitekter: Schønherr A/S

Ingeniører: Lemming & Eriksson, Rådgivende Ingeniører

Bruger-/lejerrådgivning: Emcon A/S

Kunstnerisk udsmykning
Marianne Grønnow (se også s. 22-29)

Hovedentreprenør
Anlægsgartnere: OK grøn anlæg A/S og  

HedeDanmark A/S

Terræn, kloak, råhus: MT Højgaard A/S

Murer: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S

Tømrer: Elindco Byggefirma A/S

Smed: LS-Trapper og Stål A/S

Gulv: LL Entreprise

Maler: Pedersen og Andersen A/S

Teknik: Kirkebjerg A/S

CTS: Schneider Electric A/S

Elevator: Thyssen Elevator A/S

Laboratorieinventar: IC Inventar A/S

Køkkeninventar: Svane Køkken

Tekøkkeninventar: Elindco Byggefirma A/S

Møbelinventar: po inventar as (se også s. 30-34)

Øvrige: Nordisk Skoletavle Fabrik, Informationsteknik 

Scandinavia A/S, Jydsk Planteservice A/S

Træ, glas, stål og mursten er 

centrale materialer i den nye 

bygning
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Træ, glas, stål og mursten er 

centrale materialer i den nye 

bygning

Bygningen
Af Bente Rørbæk Jørgensen, arkitekt, 

Rørbæk og Møller Arkitekter
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Processen
Hos Rørbæk og Møller Arkitekter vakte det stor glæde, 

da vi i marts 2006 fik at vide, at arkitektkonkurren-

cen om et nyt hus til Skov & Landskab (nu IGN) var 

afsluttet med vores projekt som vinder. Som det er 

normalt, knyttede dommerbetænkningen en række 

bemærkninger til det vindende projekt, og i løbet af 

sensommeren blev konkurrenceforslaget bearbejdet 

og planløsninger korrigeret i dialog med såvel bruger-

repræsentanter som bygherre.

Omtrent et år senere blev Lemming & Eriksson tilknyt-

tet som rådgivende ingeniører og siden Schønherr som 

landskabsarkitekter. Herefter indledtes projekteringen 

i et engageret samspil med husets fremtidige brugere, 

for at sikre at projektet i størst mulig udstrækning 

svarede til de krav, som Københavns Universitet stiller 

til et nybyggeri.

Bygningen blev opført i fagentreprise fra primo 2009 

til efteråret 2010 og er således produktet af et næsten 

fem år langt og tæt samarbejde mellem bygherre, 

brugere, rådgivere og udførende.

Nyt og gammelt kobles
Intentionen bag placeringen er at lægge nyt til gam-

melt. Ca. 5.700 kvadratmeter nybyggeri er føjet til den 

eksisterende Frederiksberg Campus. I samspil med den 

oprindelige fredede gule teglstensbygning 3-21 mod 

Rolighedsvej danner nybygningen de fysiske rammer 

Rolighedsvej 23

Det oprindelige hus på Rolighedsvej 23 er bygget som Kjøbenhavns Sygehjem i 

1857-59, lige efter den store koleraepidemi. Sygehjemmet skulle været ’et godt og 

passende hjem’ for personer fra især borger- og embedsstanden, som led af uhelbre-

delige eller langvarige sygdomme og ikke kunne blive på de almindelige hospitaler.

Sygehjemmet blev opført efter tegninger af arkitekt H.C. Stilling i italiensk stil, som 

var datidens store trend. Facaden er stærkt inspireret af ’Palazzo di Montecitorio’ i 

Rom, bygget i 1650 som palads for en adelsmand. I 1922 flyttede sygehjemmet til 

Ordrup, og Landbohøjskolen (nu Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet) købte 

bygningen sammen med naboejendommen, den gamle lystgård ’Villa Rolighed’. 

Bygningen er siden blevet brugt til undervisning og forskning inden for skovbrug, 

havebrug og landskabsarkitektur. Den blev fredet i 1959. I dag huser bygningen dele 

af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og dele af Institut for Fødevare- og 

Ressourceøkonomi.

Kobling af nyt og gammelt: Udsigt fra det nye hus mod 

den oprindelige bygning på Rolighedsvej 23
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for IGN. Den komplementerer det eksisterende anlæg 

og er med til at danne en ny helhed med et attraktivt 

og tidssvarende forsknings- og undervisningsmiljø.

Den smukke trefløjede bygning 3-21 er oprindeligt 

opført i 1859 som ’Kjøbenhavns Sygehjem’ og huser 

en stor del af Institut for Geovidenskab og Naturfor-

valtnings aktiviteter. Bygningen kaldes ’Forhuset’ og 

har igennem mange år været hjemsted for uddannelser 

inden for skov og landskab.

For at fastholde et samlet og levende undervisningsmil-

jø er der sideløbende med nybyggeriet udført ombyg-

ninger og istandsættelser i bygning 3-21, så Forhuset 

indgår kvalitativt og funktionelt på lige fod med nybyg-

geriet. Forhuset indeholder primært undervisnings- og 

studenterfaciliteter, mens der i nybyggeriet, kaldet 

’Fælleshuset’, er skabt ro om de forskningsmæssige og 

administrative aktiviteter.

Fælleshuset er således disponeret med forskerfaci-

liteter i form af laboratorier, kontorer, mødelokaler og 

grupperum, samtidig med at fællesrum og et nyt større 

audi torium, kaldet ‘Wilhjelm Auditoriet’, til brug for 

hele Frederiksberg Campus, sammenkobler under-

visning og forskning, nyt og gammelt.

Byggeriets hovedidé
Nybygningen for IGN er placeret i periferien af et 

større samlet haveanlæg med græsplæner og stauder. 

Omgivet af haven, mellem fire væksthuse og Forhuset, 

er Fælleshuset opført.

Den eksisterende bygning afgrænser byggefeltet mod 

syd, og med sin imposante facade mod Rolig hedsvej 

markerer den stedet i forhold til byen. Den nye bygning 

er spændt ud mod nord i byggefeltet og fuldender og 

slutter den fjerde side i det gamle trefløjede anlæg. 

Fælleshuset er karakteriseret ved et højt smalt atrium 

(se side 8), skærmet på tre sider af forskerkontorernes 

placering i en rationel U-form, og mod syd af ’Æsken’, 

hvor de mere centrale funktioner som møderum og  

auditorium er placeret i to hævede etager. Et stort 

oven lys, U’ets murede flader og Æskens træbeklæd-

ning danner rammen om det centrale samlende 

fællesrum.

Forhuset set fra Rolighedsvej

Nyrenoverede studenter-

faciliteter i Forhuset
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Fælleshuset

Forhuset

Fælleshuset danner en 

naturlig fjerde side i forhold 

til det oprindelige trefløjede 

bygningsanlæg. Mod nord 

U’et med forskerkontorer og 

mod syd ’Æsken’. Udeare-

alerne blev ændret lidt inden 

etableringen – se side 18-21.

U’et

Æsken
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Mellem Forhuset og Fælleshuset opstår et have-

rum, der står i tæt visuel kontakt med stueetagen og 

forløber videre op i det høje fællesrum, hvor slyng-

planter trækker det grønne op mod himmellyset. 

Nybygningens indre grønne rum er en fortsættelse af 

haverummet og inkluderer det udvendige rum som en 

del af sammenkoblingen med Forhuset og hele Frede-

riksberg Campus. Forløbet udvisker forskellen mellem 

ude og inde, og den store grønne sammenhæng 

anskueliggøres.

Haveanlægget mellem gammelt og nyt afspejler, 

at stedet danner rammen om undervisning i land-

skabsarkitektur, og på græsarealerne kan studerende 

og forskere mødes i fritid og studier og fortsætte den 

akademiske udveksling af viden. Læs mere om udeare-

alerne på side 18-21.

IGN fremstår som et samlet hele, fra Rolighedsvej til 

drivhusene, i hvis midte, der er foretaget en udskæring, 

hvor man inviteres indenfor. Haven fanger på en natur -

l  ig måde den besøgende, og derfor er hovedindgangen 

og receptionen placeret her, under Æsken, hvor haven 

og huset mødes.

I Forhuset har de studerende samlingspunkt på 1. 

sal med studierum og opholdsarealer omkring den 

store hovedtrappe. Herfra er etableret en overdækket 

forbindelse, gangbroen, til Fælleshuset. Forhusets 

gulvniveau videreføres til Æskens auditorieetage og 

hængsler de to bygninger sammen i 1. sals højde. 

Æskens volumenkrævende funktioner griber den fre-

dede bygnings store etagehøjder, og via fællesrummet 

formidles overgangen til U’ets fire etager med lavere 

rumhøjde.

I den nye bygning kan man dufte træ, se det grønne 

gro, bevæge sig fra auditoriet, laboratorier og forsker-

celler med plads til fordybelse, ud i fællesrummet 

med spiseområde og mødesteder, der giver udsyn og 

samhørighed med den omgivende have og årstidernes 

skiften.

Haverummet mellem husene 

er i tæt kon takt med stue-

etagen i Fælleshuset

Gangbroen binder Fælles-

huset og Forhuset sammen  

i 1. sals højde
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U’et og Æsken
Fra det intime fællesrum er der adgang til alle bygnin-

gens etager. Åbne gangbroer og trapper forbinder U’et 

og Æsken på tværs og sammenkæder de forskudte 

niveauer. Det er intentionen, at denne sammenkobling 

medvirker til at generere en konstant aktivitet og inter -

aktion i rummet. Uformelle mødesteder i form af te -

køkkener og balkoner med siddegrupper er på etager-

ne indpasset mod fællesrummet. Når man bevæger sig 

mellem funktionerne og tilfældigt møder en kollega, 

ansporer stemningen til udveksling af synspunkter over 

en kop kaffe eller frokosten i spiseområdet – uden at 

det virker påtrængende for den, der ønsker at komme 

uforstyrret til sin ’celle’.

Foran balkonerne er der fra gulv til loft udspændt et 

espalier i form af et kunstværk, udarbejdet af kunst-

neren Marianne Grønnow, som bærer slyngplanter, 

der vokser fra fællesrummets plantekummer. Denne 

lodrette videreførelse af haven skaber en grøn, frodig 

stemning og giver en fornemmelse af på én gang 

afskærmning og samhørighed.

Undervisning og eksisterende kontorer

Auditorium og møde (Æsken)

Kontorer

Laboratorier

UNDERVISNING OG EKSISTERENDE KONTORER

AUDITORIER OG STUDENTEROMRÅDER

KONTORER

LABORATORIER INKL. BIRUM  

MØDE/GRUPPERUM

UNDERVISNING OG EKSISTERENDE KONTORER

AUDITORIER OG STUDENTEROMRÅDER

KONTORER

LABORATORIER INKL. BIRUM  

MØDE/GRUPPERUM

Åbne gangbroer og trapper 

forbinder Fælleshusets  

funktioner. Forskerkontor  

til højre og Æsken med 

auditorium til venstre.

Funktioner og sammen-

hænge i og mellem  

Forhuset og Fælleshuset
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U’ets langside mod nord består overvejende af for-

skerkontorer, mens planløsningen er disponeret med 

større kontorer i hjørnerne, hvor grupper af ansatte, 

som ph.d.-studerende eller projekthold, kan sidde flere 

sammen. Indpasset i en lodret streng over hinanden 

og med visuel tilknytning til fællesrummet, findes tre 

mødelokaler og gruppearbejdsrum, kaldet ‘Stranden’, 

‘Engen’ og ‘Skoven’. Kontoretagerne har mulighed 

for fleksibel placering af skillevægge pr. 2,4 m og er 

dermed nemme at ombygge i forhold til fremtidige 

ønsker om ændringer af kontorinddelingen og arbejds-

områder i et varieret rumforløb.

Marianne Grønnows kunstværk trækker det grønne 

hele vejen op gennem bygningen

Integreret kunst

Med tanke på instituttets funktion og vision har kunstner Marianne Grønnow til udsmykningen valgt former, 

der relaterer til natur og vækst, til åbenhed og foranderlighed. I espalierets transparente spindelvævsstruktur/

krystalstruktur knopskyder krystallerne – eller der bygges videre på netværket. Installationen spænder fra gulv 

til loft langs de åbne gangarealer. Et mønster af tynde metalprofiler er bundet sammen i et net af metalwirer.

Netværket tildækker og giver en vis privathed til dem, der færdes på forskergangene, men samtidigt giver den 

åbne struktur mulighed for at have en forbindelse til det, der sker og dem, der færdes på den anden side af 

espalieret. Udsmykningen er udført i kobberanodiseret aluminium og wire. 

Ved foden vokser klatrefigen (Ficus pumila) op af jorden. Passionsblomstens (Passiflora sp.) fingerdelte blade 

bevæger sig opad mod lyset og giver installationen et grønt islæt af frodighed. Af og til folder en af de ele-

gante lilla blomster sig ud og kan studeres fra den relevante etage.

Spindelvævsstrukturen går igen i gulvbelægningen på gangbroen og i de udendørs belægninger og forbinder 

ude og inde.

Terrænets fald mod nord har gjort det mulig at ind-

passe laboratoriefunktionerne i en nordvendt par-

terreetage. Den er forsænket i forhold til stueplanets 

fællesaktiviteter med en højere grad af afskærmning 

og ingen gennemgangstrafik fra uvedkommende. 

Laboratoriernes overdækkede modtage- og vaskeplads 

på terræn har direkte tilkørsel og tæt kontakt til nybyg-

ningens tre modtagelaboratorier, hvor grovsortering og 

forarbejdning af indsamlede forskningsemner – planter, 

vand og jord – finder sted.
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Glasdøre og små nicher ind til forskerkontorerne kom-

binerer ro og synlighed

Mødelokale ‘Byen’ med visuel kontakt til fællesrummet. 

Bruges også som gruppearbejdsrum.

Konstruktioner og materialer
For at give nybygningen tilstrækkelig masse til at mod-

svare Forhuset, er U’ets sammenhængende, lukkede 

facadedele udført som rolige, homogene flader i 

hvidgule teglsten med skrabfuge i tilsvarende farve. 

Murværket er trukket med ind ved enderne af det cen-

trale fællesrum og ført igennem som fællesrummets af-

grænsning til laboratorier og kontorernes forskerceller, 

der orienterer sig ud mod den omgivende by.

Dørene til kontorerne, der udgør forskercellens 

forbindelse til fællesrummet, er udført i glas. Den 

ovenliggende teknikføringsvej og specialfremstillede 

reoler i dobbeltdybde umiddelbart inden for døren 

skaber en fysisk afstand mellem forskeren og gangare-

alet udenfor. Uanset om døren er lukket eller står helt 

åben, skabes der ro til fordybelse i den enkelte ‘celle’, 

samtidigt med at det er muligt at se, om ‘der er nogen 

hjemme’. Forskeren er på denne vis separeret fra og 

dog forbundet med fællesrummet.

Det centrale fællesrum er kendetegnet ved en udstrakt 

anvendelse af træ med det lyse, ensartede murværk 

som baggrund. Æskens vægflader mod fællesrummet 

er beklædt med lister af asketræ, hvor den indbyrdes 

afstand er nøje afstemt, så fladen samtidig er akustisk 

regulerende. 

Auditoriet og 1. salens store mødelokale er foret med 

asketræsfinerede paneler. Træet, som er et energiven-

ligt og fornybart råstof, afspejler den faglighed, der 

arbejdes med i huset. Træsorter til anvendelse både 

ude og inde er nøje valgt ud fra træets egenskaber i 

samarbejde med bygningens brugere. Generelt er der 

indvendigt anvendt træbeklædninger omkring husets 
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fællesfunktioner. Således står stueetagens kerne med 

reception, dueslag og anretterkøkken i sortfarvet 

birketræsfinér, mens kontoretagernes seks tekøkkener 

er udført i matlakeret birk.

De høje slanke søjler, rækværker og bæringer til 

balkoner og ovenlys er af sortfarvet stål. Gulvbelæg-

ningen på trappetrin, balkoner, i fællesrum og kontorer 

står i højkantsparket af oliebehandlet egetræ og 

danner en samlet flade, der bevæger sig igennem alle 

husets niveauer.

Fællesrummets indvendige murværk er varmeak-

kumulerende og medvirker sammen med de øvrige 

naturmaterialer til et godt indeklima. Udover at være 

bygningens ‘grønne’ rum i bogstaveligste forstand, 

udgør fællesrummet samtidigt en væsentlig kilde til 

bygningens dagslysindtag og luftskifte. Det store oven-

lys og facadepartierne i kontorer og fællesrum bringer 

dagslys, frisk luft og et godt miljø ind til brugerne af 

bygningen. Vinduer og ovenlys er forsynet med auto-

matisk åbning, der anvendes til såvel naturlig ventila-

tion som brandventilation.

Facaden mod nord og æskens sydfacade er udført 

som træfacadeelementer beklædt med thujatræ. Thuja 

(Thuja plicata) har den naturlige egenskab, at det inde-

holder råd- og svampehindrende stoffer, der bevirker, 

Facade mod nord beklædt 

med thuja. Laboratorier i 

nederste etage og kontorer 

over.
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at træet kan anvendes ubehandlet med et minimalt 

vedligehold. Træets patinering mod syd og nord vil 

over tid udvikle sig forskelligt pga. solorienteringen – 

et forhold, som værdsættes af netop denne bygnings 

brugere.

Vinduer og lette glasfacadepartier består generelt af 

højisolerende glas med stor solreflektionsværdi af en 

type, som ikke farver dagslyset væsentligt. Mod syd, 

øst og vest er vinduerne solafskærmede med udven-

dige vandrette lameller i thuja. I ‘menneskehøjde’ er 

indbygget manuelt oplukkelige vinduesrammer, så man 

også har mulighed for at åbne op og mærke den friske 

luft forbi ansigtet, når man føler behov for det.

Facade mod syd  

– solafskærmning 

og murværk
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Udearealer
Af Torben Schønherr, landskabsarkitekt,  

Schønherr A/S
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Et særligt sted
Det var med stor respekt og en smule bæven, at vi 

på tegnestuen hos Schønherr A/S gik i gang med 

udformningen og fornyelsen af haveanlægget ved den 

agtværdige tidligere Landbohøjskole. En ny bygning 

havde fundet sin placering, og hvad nu?

Tænk at skulle arbejde på dette sted, hvor så mange af 

fagets store gamle koryfæer har haft deres gang, og så 

mange gode landskabsarkitekter er blevet uddannet. 

Alle vækster, træer som buske, hække og blomster, 

havde en historie, en kendt person havde plantet netop 

dette træ eller denne hæk, alt var historie.

Men også en noget slidt historie. Arealet ud mod  

Rolighedsvej bestod af en parkeringsplads og en bun-

ker fra krigens tid som de væsentligste elementer. Den 

nye bygning, som skulle opføres, tegnet af arkitekterne 

Rørbæk og Møller, krævede sin plads, og også en 

byggeplads, så nyanlæg skulle der til.

Kunstnerisk sammenhæng
Kort forinden vi gik i gang, var kunstneren Marianne 

Grønnow blevet tilknyttet nybyggeriet, og vi fik hurtigt 

etableret et samarbejde, således at der kunne skabes 

en sammenhængende kunstnerisk udsmykning mellem 

ude og inde. Det skete på den enkle måde, at formerne 

i Marianne Grønnows espalier, der forbinder etager-

ne i hovedrummet og ligeledes kan ses på gulvet i 

forbindelsesgangen, fortsatte ud i belægningerne mel-

lem det gamle Forhus og det nye Fælleshus og videre 

ud på ankomstarealet mod Rolighedsvej.

Hele skitseringsforløbet skete i et tæt og givende sam-

arbejde med instituttets medarbejdere og bygnings-

arkitekterne således, at vi var nogenlunde sikre på, at alle 

havde de samme forventninger til det færdige resultat.

Forplads eller forhave
Et af de store spørgsmål var arealet mod Rolighedsvej. 

Skulle der skabes en forplads, eller skulle man opleve 

Fælles mønster skaber 

kunstnerisk sammenhæng 

mellem ude og inde: gulv på 

gangbroen, belægninger, 

kunstværk i fællesrummet
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at gå ind i en have? Der var stor enighed om, at 

netop på dette sted, hvor uddannelsen af fremtidens 

landskabsarkitekter finder sted, skulle ankomsten ske 

gennem en grøn have, men dog også således, at den 

åbnede sig mere mod den omgivende by.

Parkeringsarealerne blev flyttet længere ind på grun-

den, og cykelparkering ligeledes placeret således, 

at forarealerne virkelig kunne opleves som en have. 

Belægningerne er udført i beton støbt på stedet og en 

lys gullig granit til chaussésten lagt i et tilfældigt møn-

ster. Mod Rolighedsvej er nogle af betonudsnittene 

løftet op til siddehøjde, andre kan man læne sig op ad, 

og andre igen kan man lægge sig på.

Mod den gamle bygning strækker to bænke sig i hele 

længden på begge sider af hovedindgangen, et meget 

populært pauseopholdssted for både studerende, 

ansatte og byens borgere.

Belægningerne er støbt på stedet og i nogle felter 

løftet op i højde, f.eks. til at sidde på

Udearealerne favner de to huse  

i en fælles grøn ramme

Forhus

Fælleshus
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Stedet er overraskende også taget i brug af andre 

beboere i området, plintene vidner om flittigt brug af 

skatere, haven er blevet en del af byen.

Stor opmærksomhed
Under selve arbejdets udførelse var der optimal 

opmærksomhed på projektet. Ca. 400 studerende 

og lærere fulgte intenst arbejdets gang og skabte på 

denne måde et totaltilsyn til stor glæde og gavn for 

tegnestuens tilsynsførende Arendse Kjærulff-Schmidt.

Forhaven ved Forhuset åbner  

sig mod den omgivende by
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Kunst
Af Mikael Wivel,

kunsthistoriker, dr.phil.
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Naturen indenfor
Det er klart, at man må fare med lempe, hvis man vil 

udsmykke et interiør, der er så lydefrit som Fælleshu-

sets. Man kan ikke komme anstigende med hvad som 

helst, og arkitekterne har da også taget højde for dette 

ved at indgå i et samarbejde med kunstneren Marianne 

Grønnow (f. 1962). Sammen har de konciperet en slags 

membran, der er spændt op på langs af fællesarealer-

ne. Den er smykket med en række polygonale kon-

struk tioner i rødt, en slags akademiske blomster, som 

indgår i kreativ dialog med de grønne slyngplanter, der 

vokser op ad membranen fra plantekummer i stueplan.

Denne grønne membran er endnu kun i sin vorden og 

har derfor stadig en let svævende, transparent karak-

ter. Men med tiden vil den vokse sig tæt som en væg 

og komme til at dele interiøret i to. Der er tale om et 

arkitektonisk element af kraftig signalværdi. Naturen, 

som jo er emnet for forskningen i Fælleshuset, er 

her hentet indenfor til glæde og inspiration for både 

ansatte og studerende.

Inge Lise Westman
Marianne Grønnows membran kan også opfattes som 

en slags installation, om end denne efterhånden vil 

komme til at indgå som del af interiøret og dermed 

ændre sig til noget, man ikke længere opfatter som et 

kunstværk. Derfor er det en stor glæde, at Ny Carls-

bergfondet af egen drift har tilbudt at deponere 24 

værker af maleren Inge Lise Westman (f. 1945) – som 

en lidt mere traditionel udsmykning af huset. Fondets 

tidligere direktør Hans Edvard Nørregård-Nielsen så en 

omtale af nybyggeriet i Politiken og syntes, at værkerne 

ville klæde huset.

Det drejer sig om både malerier og grafiske arbejder, 

og de er nu fordelt rundt om i huset. Nogle hænger 

på gangene, mens andre er grupperet på væggene 

i de forskellige mødelokaler. De mindste af disse 

mødelokaler har navne som ‘Stranden’, ‘Engen’,  

‘Skoven’ og ‘Byen’, og Inge Lise Westman har forholdt 

sig til disse begreber, da hun hængte sine værker op.

‘Stranden’ bliver således markeret med motiver, der 

skildrer krusninger på havets overflade, og marehalm 

der vokser i klitterne, mens ‘Skoven’ bliver markeret 

med billeder af graner og løvtræer og ‘Engen’ med for-

Marianne Grønnows instal-

lation har en let svævende, 

transparent karakter, men  

vil med tiden blive en tæt-

tere grøn væg
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tolkninger af græs og vildtvoksende vækster. Man gen-

finder tilsvarende motiver ude på gangene: Skovbryn, 

Pløjemarker, Træstubbe og Skygger på græsset.

Der er tale om lutter raderinger her, og når det gælder 

malerierne, er det for så vidt de samme motiver, 

der dominerer. Hovedparten af dem skildrer således 

graner eller birketræer i sne. Men der er dog en enkelt 

undtagelse, nemlig en let svimlende fortolkning af et 

naturfænomen, hvor regndråbers nedslag tegner kon-

centriske cirkler i en blikstille havoverflade. ‘Tårehavet’ 

kalder Westman selv denne undtagelse.

Havet som sådan er dog ingen undtagelse i hendes 

værk som helhed. Tværtimod elsker hun at skildre det 

og gør det som oftest i kolossale formater. Der er på 

det nærmeste tale om billeder i størrelsesforholdet én 

til én. Havet er således Westmans rette element som 

maler, og derfor er det også tydeligt, at Ny Carlsberg-

fondet har forholdt sig stramt til stedets ånd, da de 

valgte hvilke værker af hende, der skulle deponeres 

i Fælleshuset. Bortset fra Tårehavet relaterer de sig 

nemlig alle til de forskellige forskningsfelter på Institut 

for Geovidenskab og Naturforvaltning. Samtidig er 

det også tydeligt, at man undervejs i processen har 

taget behørigt hensyn til arkitekturen. Der er således 

ingen af de deponerede billeder, der på nogen måde 

trænger sig på eller dominerer de smukke interiører. 

De er tværtimod meget diskrete i deres meddelelser og 

understreger via deres motiver interiørernes egenart og 

skønhed.

Skoven som fænomen
Når Westman skildrer skoven, er det primært gransko-

ven, det gælder, og her lader hun ufravigeligt træerne 

’Graner’ i mødelokale 

‘Skoven’

’Hav’ i mødelokale 

‘Stranden’

’Uden titel’ i mødelokale 

‘Engen’
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stå tæt som en bræmme eller spærring på tværs af 

billedfeltet. Det er dog ikke så meget de enkelte træer, 

der interesserer hende, men snarere skoven som sådan 

og som et fænomen, der har noget dragende og 

mystisk over sig. Hos hende er der tale om en form for 

eksistens eller organisme, man ikke uden videre kan 

trænge ind i eller komme om ved. Af samme grund 

er der noget nærmest klaustrofobisk over Westmans 

skove, og det gælder såmænd også, når det er birke-

træer, der gror i dem.

’Tårehavet’ i mødelokale ‘von Langen’. Ingelise West-

man skildrer ofte havet i store formater, nærmest i en 

til en.
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Dette kunne skyldes, at hun helst maler birketræerne i 

sne. Det kan enten være mens det sner eller lige efter, 

at det har sneet. I Fælleshuset er der tre billeder af 

samme størrelse, en såkaldt triptykon, der skildrer net-

op dette. I de to billeder på fløjene sner det så intenst, 

at birkestammerne nærmest går i ét med vejret, mens 

det helt er holdt op med at sne i det midterste, uden at 

det dog af den grund giver betragteren noget udblik 

mod det landskab, der ligger på den anden side af 

skoven. Hvide træer i hvidt vejr, hvid, hvidere, hvidest.

Karakteristisk dobbelthed
Der er noget næsten lyrisk over disse snehvide scene-

rier, noget drømmende eller dvælende, ligesom der er 

det i billedet af regndråbernes nedslag i havoverfladen. 

Dette billede er da også blevet parret på væg med et 

andet af samme størrelse, hvor motivet nok engang 

er graner i sne, denne gang dog ikke hvidt i hvidt, 

men snarere sort i sort. Der er her tale om en såkaldt 

diptykon, hvor to væsensforskellige visuelle udsagn 

uddyber hinanden ved at skildre to sider af samme sag.

     

Denne dobbelthed eller tvetydighed er uhyre karakte-

ristisk for Inge Lise Westmans tilgang til det billeddan-

nende. Hvad enten det drejer sig om en vandoverflade 

eller en granskov, forsøger hun altid at lægge en form 

for metafysisk dimension ind over den naturalistiske 

fortolkning. Det er ikke bare en granskov, det gælder, 

men også en spærring i sindet – og det er ikke bare en 

vandoverflade, det gælder, men også et hav af tårer.

Birketræer i sne – et af tre billeder i samme størrelse, 

som Inge Lise Westman har malet specielt til denne 

bygning. Her sner det så intenst, at birkestammerne 

nærmest går i et med vejret.
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Naturromantikken

Den naturromantiske tradition i malerkunsten har sin rod i begyndelsen af 1800-tal-

let, og ud over et par sublime kunstnere som englænderen Joseph Mallord William 

Turner (1775-1851) og tyskeren Caspar David Friedrich (1774-1840) omfatter den 

også et par mindre, danske mestre som Johan Thomas Lundbye (1818-1848) og 

Dankvart Dreyer (1816-1852). Traditionen blev dog først for alvor konsolideret, da et 

par kraftige størrelser som nordmanden Edvard Munch (1863-1944) og tyskeren Emil 

Nolde (1867-1956) tog den på sig og gav den et løft i retning af det ekspressive og 

emotionelle. På den måde kom traditionen beriget ind i det 20. århundrede, hvor den 

foldede sig stadigt friere ud midt i moderniteten.

Der er tale om en særlig skandinavisk afart af den internationale ekspressionisme, 

hvor fortolkningen af naturen antager sindbilledlig karakter, og hvor det ikke så 

meget drejer sig om en øjeblikkelig eller impressionistisk omsætning af umiddelbare 

indtryk som om en mere sjæleligt orienteret fremstilling af det sete. Det ydre landskab 

tolkes på en måde, så det kommer til at afspejle det indre.

Når det gælder dansk kunst i det 20. århundrede, har den naturromantiske tradition 

vist sig at være overordentlig livskraftig. I første omgang blev den håndteret med stor 

indlevelse af så forskellige begavelser som Jens Søndergaard (1895-1957), Oluf Høst 

(1884-1966) og Carl-Henning Pedersen (1913-2007), hver ud fra sit særlige tempera-

ment, mens den i anden omgang fik interessante fortolkere som Sven Havsteen-Mik-

kelsen (1912-1999), Per Kirkeby (f. 1938) og John Olsen (f. 1938) – og altså også Inge 

Lise Westman.

Melankolien er til stadighed nærværende, og Westman 

lægger sig på den måde i smuk forlængelse af en stor 

og særegen tradition i nordisk malerkunst, nemlig den 

naturromantiske. Hun forsøger på god, naturromantisk 

vis at skabe et forlig i sine billeder mellem objektiv 

iagttagelse og subjektiv fortolkning. Dette er da også 

meget passende i et forskningsmiljø som Institut for 

Geovidenskab og Naturforvaltning. Forskningen her er 

jo positivistisk og baseret på objektivitet og rationelt 

funderede følgeslutninger. Men på den anden side kan 

den heller ikke undvære den subjektive fortolkning af 

de opnåede resultater.

Værkerne er diskrete i deres 

meddelelser og understre-

ger interiørernes egenart og 

skønhed
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Ivan Weiss
Keramikeren Ivan Weiss (f. 1946) markerer sig på lige 

fod med Marianne Grønnow og Inge Lise Westman i 

Fælleshuset. Han har ganske vist ikke lavet en vældig 

og stadig foranderlig membran sådan som Grønnow, 

og er ej heller slet så rigt repræsenteret som Westman, 

men de værker, der er der – og det drejer sig om i alt 

fire – er på den anden side så markante, at de ikke er 

til at se bort fra.

Syv steler fortæller
Det første af dem står lige indenfor døren i forhallen 

som et retningsgivende udsagn. Det drejer sig om syv, 

opadstræbende figurer, eller steler, der står ligesom i 

en flok, som mennesker, måske, eller som træer, eller 

som tegn. De er kantede og opadstræbende og alle 

udført i glaseret stentøj, hvor en række enkle, gestiske 

mønstre tegner sig tydeligt mod en mørkere baggrund. 

Mønstrene forestiller ikke noget genkendeligt, men 

skal snarere ses som en slags kalligrafi, der vækker min-

delser om den japanske. Dette er ikke helt tilfældigt, 

idet Weiss bl.a. er uddannet som keramiker i Japan.

De syv steler stod oprindeligt uden for Skov & Land-

skabs tidligere hovedsæde i Hørsholm, men er nu flyt-

tet med og stillet op inden døre. Denne omplace ring 

har klart gavnet dem. De skal ikke længere måle sig 

med himmelrummet, men kun med foyerens højlof-

tede rejsning. Det giver dem mere karakter. De står nu 

som væsener og udfordrer den besøgende, når han 

eller hun er kommet ind af døren. Man føler nærmest, 

at man er nødt til at gå hen og hilse på dem, inden 

man går videre. De er blevet mere levende af om-

placeringen, samtidig med at de også er blevet mere 

gådefulde. For hvad i alverden fortæller de os?

Ivan Weiss’ kolossale krukker 

fungerer som keramiske skulp-

turer i tæt samspil med rummet
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De fortæller os noget om forskningen og om de 

forskellige, individuelle bestræbelser hos medarbejdere 

og studerende på at nå frem til brugbare resultater. 

Nogle forskere stræber højt, andre holder sig nærmere 

til jorden, men for dem alle gælder det, at man nød-

vendigvis må kombinere sine delresultater med sine 

mere vildtvoksende, subjektive analyser. De blånende 

baggrunde hos Weiss står derfor frem som selve for-

skningsfeltet, mens den viltre kalligrafi står frem som 

tegn på fortolkningen af resultaterne. Med et lån fra 

den legendariske T.E. Lawrence, også kaldet Lawrence 

of Arabia, kunne man med en vis ret kalde stelerne for 

Visdommens syv søjler.

Skulpturelle krukker
Weiss følger stelerne op med tre kraftige, keramiske 

markeringer på etagerne oven over. Der er tale om tre 

kolossale krukker eller vaser, som er udført i samme 

teknik som stelerne, og hvor lyse, kalligraferede tegn 

på samme kraftige facon står frem på mørke bag-

grunde. Krukkerne er alle tomme som kar, og man skal 

da også snarere betragte dem som en slags kerami-

ske skulpturer. Der er fortilfælde, og det er da også 

tydeligt, at Weiss med sine tre krukker sender en hilsen 

til alle tiders største, keramiske begavelse i Danmark, 

nemlig Thorvald Bindesbøll (1846-1908), som på 

samme kreative og kraftige facon forvandlede keramik-

ken til skulptur i årene omring forrige århundredeskifte.

Ligesom hos Bindesbøll er mønstrene eller kalligrafien 

hos Weiss både organisk og abstrakt. Men den sender 

ikke desto mindre tankerne i retning af naturen – og 

her i retning af vind og vejr, bølger og brænding, lyn 

og torden. Værkerne repræsenterer de åbne landska-

ber og vide udsigter mod himmel og hav og mod de 

kosmiske kræfter, der får træer til at vokse og skove til 

at brede sig nede på jorden. Mens Westman står for 

skoven, står Weiss for landskabet.

Mønstrene er både organi-

ske og abstrakte og sender 

tankerne i retning af åbne 

landskaber og vide udsigter 

mod himmel og hav

Krukkernes lyse, kalligrafere-

de tegn står kraftigt frem på 

den mørke baggrund
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Billedtekst

Møbler
Af Niels Elers Koch, institutleder,  

og Tilde Tvedt, kommunikationsmedarbejder, 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
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Funktion og oplevelse
Møblerne i mødelokaler og andre fællesrum er valgt 

med fokus på træ, design og kvalitet. Stole og borde 

opfylder ikke kun en funktion, men udgør en oplev-

else i sig selv – i kraft af form, håndværk og træ som 

et levende og varieret materiale. De fleste møbler er 

tegnet af Hans J. Wegner og Marianne Wegner, men 

huset rummer også møbler af Rud Thygesen & Johnny 

Sørensen m.fl.

Receptionen
I receptionen tager den lette og elegante lænestol  

‘Butterfly’ imod. Tre stole rundt om et glasbord på et 

grønt tæppe – et indbydende helle, mens man venter. 

Hans J. Wegner tegnede stolen i 1976-77, og målet 

var en ikke for dyr stol til et yngre publikum. Det 

trebenede bord med glasplade er designet til stole-

ne. Møblerne er fremstillet af eg, og stolene delvist 

be trukket med sort læder. Produceret af Getama 

Danmark A/S.

Mødelokalerne
Mødelokalerne er møbleret med ‘Røddingstolen’  

– en solid armstol med buet ryglæn og flettet sæde i 

papirgarn, som Hans J. Wegner tegnede til Rødding 

Højskole i 1994. Som noget helt specielt er stolene her 

lavet af rødkernet bøg, der giver et særligt farvespil 

i træet. Den røde kerne optræder naturligt i ældre 

bøgetræer. Tidligere blev det rødkernede træ kun 

brugt til brænde, selv om styrke og andre egenskaber 

er de samme som i alt andet bøgetræ. 

Stolene her viser, hvordan man kan bruge de uregel-

mæssige rødlige striber til at skabe variation i udtryk-

ket. De ret store stole kan stables og let stilles til side.

Hans J. Wegners stol og 

bord Butterfly tager imod  

i receptionen



32

Et enkelt mødelokale skiller sig ud. Her indrammes det 

ovale bord af ‘Kinastole’ og ‘Kinabænke’, også tegnet 

af Hans J. Wegner. Stolen er tegnet i 1945 og frem-

stilles stadig. Bænken er stort set identisk med stolen, 

blot i udvidet format. Den er oprindeligt tegnet i 1946, 

men kom først i produktion i 1991. 

Især bænken er en udfordring for selv den dygtigste 

håndværker, ikke mindst hvad angår det flettede sæde. 

Det kræver stor omhu at få de lange linjer i mønstret til 

at fremstå lige. 

Stole og bænke er i lys ask, mens bordet er fremstillet 

af brunkernet ask. Den brune kerne skyldes grensår og 

i nogle tilfælde dårlige vækstforhold, men træet har 

samme egenskaber som lys ask.

Kinastol og Kinabænk, designet af Hans J. Wegner og 

bord i brunkernet ask, der er specialdesignet af  

Marianne Wegner. Mødelokale ‘Engen’.

Bordene er specialdesignet af Marianne Wegner og er 

aflange, runde eller ovale, alt efter lokalets størrelse 

og facon. De er fremstillet af henholdsvis rødkernet 

bøg og brunkernet ask og har derfor et fint mønster 

af mørkere tegninger i de laminerede plader. Bordet 

i brunkernet ask er ’født’ ovalt, mens bordene i bøg 

en ten er aflange eller i halvrunde sektioner, der kan 

sættes samme på forskellige måder. 

De aflange borde har løse plader, der kan afmonteres 

uden redskaber. Understellet kan desuden klappes 

sammen, sådan at man nemt kan ændre antallet af 

pladser. Det giver fleksible muligheder i det enkelte 

mødelokale og gode chancer for at ’genbruge’ møb-

lerne i nye sammenhænge. Mange af møblerne er da 

også bragt med fra vores tidligere lokalitet i Hørs holm, 

hvilket understreger den holdbarhed, der ligger i kvali-

tetsmøbler. Alle de nævnte møbler er produceret af PP 

Møbler i et godt og kreativt samarbejde.

I alle mødelokaler kan man hænge sit overtøj på 

stumtjeneren ‘Tree’, der har form som et stiliseret træ 

med grenene som kroge. ’Træerne’ står frit på gulvet 

ved hjælp af en tung stålplade i foden og har en fin 

skulpturel virkning i sig selv. Stumtjeneren er designet 

af Michael Young og Katrin Olina Petursdottir og frem-

stillet hos Swedese Möbler AB i Sverige.

Fællesrummet
Fællesrummet i stueetagen bruges flittigt til frokost-

pauser, fællesmøder og festlige lejligheder. Her står 

runde borde og lette stole fra møbelserien ‘Dart’, 

tegnet af Rud Thygesen og Johnny Sørensen i 1990 og 

produceret hos Magnus Olesen A/S. De runde borde 

understøtter fællesskab omkring bordet – alle kan se 
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Røddingstole og bord i sektioner i rødkernet bøg, 

designet af henholdsvis Hans J. Wegner og Marianne 

Wegner. Mødelokale ‘Stranden’.

‘Wilhjelm Auditoriet’ og tekøkkenerne er møbleret 

med stole i model Chairik, tegnet af Erik Magnussen.
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og høre alle. Pladen er belagt med linoleum, som gør 

overfladen modstandsdygtig mod al slags brug. Møb-

lerne er fremstillet i lamineret bøg, der dels er lakeret, 

dels bejdset sort. Lamineringen giver stor styrke, selv 

til tynde profiler, og metoden er et særkende for de 

to arkitekter. Stolenes rillede sæder kan minde om en 

dartskive og har givet møbelserien sit navn. 

Stolene kan stables let forskudt i spiralform og har 

således et elegant udseende, selv om de ikke er i brug.

Auditorium og tekøkkener
‘Wilhjelm Auditoriet’ er møbleret i en helt anden stil 

med borde og stole i sortlakeret træ og stål, tegnet af 

Erik Magnussen og lanceret i 1996. Stoleserien hedder 

‘Chairik’ og går igen i høj udgave i tekøkkenerne i 

hver ende af alle etager. De små åbne tekøkkener er 

lokale samlingspunkter for medarbejderne til en kop 

kaffe med kollegaerne eller et kort uformelt møde. 

De samme møbler er brugt til de studerendes lokaler i 

Forhuset.

Pause i fællesrummet, der er 

møbleret med møbelserien 

Dart i lamineret bøg, tegnet 

af Rud Thygesen og Johnny 

Sørensen
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