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INDLEDNING

 
Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond indbød i samarbejde med tegnestuen Johansen Skovsted 
Arkitekter juni 2018 studerende på Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus til at 
deltage i arkitektkonkurrencen om et bygværk, bestående af et udsigtstårn og et ly i tilknytning her-
til, placeret på Værnengene på Tipperhalvøen i Ringkøbing Fjord.

Konkurrencens overordnede sigte har været at belyse mulighederne i samspillet menneskeskabt 
installation og det unikke landskab imellem. Med det egentlige tema, iagttagelsen af stedets rige 
fugleliv, for øje.

Der er indkommet 34 forslag til konkurrencen, alle konditionsmæssige og afleverede inden for 
tidsfristen.

Trods konkurrencens enkle program rummer opgaven en høj grad af kompleksitet i flere henseender 
og skalaer – funktionelle, tæt på den besøgende og forholdet til de fantastiske landskabelige sam-
menhænge. Forhold som i kraft af de meget forskelligartede besvarelser – og af høj kvalitet - i 
dommerkomiteens arbejde og afvejninger har afdækket flere uforudsete aspekter. 
Hermed væsentlige bidrag til den samlede vurdering. 

Projekternes gensidige belysning og besvarelse af konkurrenceprogrammet er en grundlæggende 
parameter og hele idéen bag den åbne konkurrenceform. En uvurderlig kvalitet, som bidrager til 
afklaring og fremkaldelsen af det rigtige projekt på et givent sted. 
De ikke præmierede har – nævnt uden nogen form for sarkasme – været med til at belyse de ud-
valgte.    

Alle konkurrencedeltagere har forholdt sig klart til programmets afleveringskrav / omfang.

De væsentligste bedømmelseskriterier var i henhold til programmet:

- Arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger

- Forholdet mellem bygværk og landskab

- Forholdet mellem del og helhed

- Funktion og anvendelighed

- Tektonik, materialevalg og konstruktion

- Realiserbarhed 
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I bedømmelsesperioden har dommerkommiteen i forlængelse heraf diskuteret en række emner:

- Ankomst på terræn, forståelse af stedet fra normal øjenhøjde 

- Herfra på vej til tårnets top, mulighed for oplevelser undervejs på forskellige niveauer

- Fra toppen, udsyn i vidden

- Punktet eller længen, retning eller pejlemærke, sol og vind

- Bygningens interaktion med naturen, ’hvor lidt kan man gøre’

Signeret dommerkommiteen, 
København den 24. September 2018.

- Poul Gregersen, skovfoged, Ringkøbing - Skjern Kommune

- Christoffer Harlang, arkitekt MAA, professor, bestyrelsesmedlem

- Jesper Pagh, arkitekt Cand. arch. suppleant i bestyrelsen

- Knud Fladeland Nielsen, arkitekt Cand. arch., tidl. lektor, bestyrelsesmedlem

De præmierede projekter og hædrende omtaler er vurderet ud fra ovennævnte 
forhold og hilsen til Halldor Gunnløgssons arkitekfaglige tilgang i hans virke.
Vi kan kun fornemme, hvad han ville have gjort på dette sted.

2



HÆDRENDE OMTALER



Forslag af Simon Lindberg & Lovisa Bondeson (nr. 74501)

Forslaget fordeler programmets funktioner i to fritstående volumener; et ly og et udsigtstårn, som 
placeres hhv. i udkanten og midt i bevoksningen på stedet. Begge bygninger har en kvadratisk 
grundplan og foreslås udført i en forholdsvis enkel og velbeskrevet, men dog ikke helt overbev-
isende tømmerkonstruktion. Det er en stram og enkel komposition, der understøttes af den po-
etiske fremstilling af de fint udviklede bygninger.

4



7450174501

0 21 5 m

Tor n,  Sni t
1 .50

74501

Tor n,  Axonometr i
1 .50

0 21 5 m

74501 74501

Ly,  Axonometr i
1 .50

0 21 5 m

74501

0 0,50,1 1 m

Sit tbänk,  Detal j
1 .10

Bänkben:
Furuskiva,  30x400mm

Bord:
Furuskiva,  30x300mm

Panel :
Furu,  20x100mm

Sit tbänk:
2 s t .  furuskivor,  30x200mm

All  bänkinredning målas  i 
kulör  rödockra.

74501

Förs laget  är  två fr i s tående volymer,  e t t  ly  och 
et t  uts ikts tor n.  Lyets  p lacer ing l igger  i  utkanten 
av trädungen.  Lyet  ger  skydd mot väder  och 
v ind men möj l iggör  samtidigt  utbl ick  mot  de 
öppna vyer na.  Planen är  ut for mad som et t 
kryss  och svarar  på v indförhål landet ,  där  var je 
hör n bi ldar  et t  lä .   Trots  s i t t  r inga fotavtryck 
erbjuder  lyet   uppskattningsvis  28 s t  s i t tp latser 
med t i l lhörande avstä l ln ingsyta/bord.  Fasaden 
har  en k lass i sk  ges ta l t  och deta l jer ingen utgår 
f rån enkla  mater ia l  och tekniker,  med en v i l ja 

at t  skapa mönster  och beståndsdelar  for made 
med omsorg.  Tor net  är  p lacerat  högre upp i 
dungen,  och ger  utbl ick  över  trätoppar na i  a l la 
r iktningar.  Tor nets  ges ta l t  ökar  i  s torlek  för  var je 
var je  våningsplan.  Trappningen är  en subt i l 
volymhanter ing  som hjä lper  t i l l  at t  skapa en 
s lank och välproport ionerad prof i l  på tor net . 
Projektet   föres lår  två o l ika landskapsupplevelser, 
uppe bland trätoppar na och från skogsbrynets 
rand.  

ET BYGVÆRK PÅ VÆRNÆNGENE
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Forslag af Bjørn Balder Bjergkvist Graa & Richard Schyrman (nr. 01712)

Forslaget samler programmets funktioner i ét rektangulært volumen, der tjener både som ly og 
udsigtstårn, udført i en velbeskrevet og fint detaljeret tømmerkonstruktion. Beklædningen udnytter 
konstruktionens dybde til at skabe interessante variationer i oplevelsen af bygningen udefra og 
naturen indefra. Det er et stramt og overbevisende hovedgreb med en elegant moduleret og differ-
entieret tektonik.
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Inspirationen til bygværket er hentet fra de omkringliggende jagthytter og Nordla-
den på Tipperhalvøen. De horisontale linjer i landskabet, forstærkes gennem tår-
nets geometri, men uden at man mister følelsen af de lodrette kræfter. Søjlekon-
struktionen deler bygværket op og giver visuel højde.  
Bygningen placeres med langsiden mod skovbrynet. På den måde skabes to meget 
forskellige sider; den ene mod skoven – lukket og rolig. Den anden mod engene - 
det åbne, dramatiske landskab. 
Den transparente træfacade giver besøgeren forskellige kig, både gennem byg-
ningen og ud i naturen. For den besøgende vil vejen til toppen bestå af afbrudte kig 
ud gennem facaden og hermed fortæller landskabet sin historie. Ligeledes sørger 
facaden for at den hårde vestenvind kan passere igennem og dermed sikrer byg-
ningen sin stabilitet.
Den nedre del af bygningen er mere lukket og fungerer som hvile- og spisested. 
Men når dørene skydes til siden åbnes der op og åbningerne indrammer naturen. 
De sammenklappelige borde og skydedørene sikre læ og fleksibilitet til det indre 
rum. Linjerne fra pandepladerne i facaden er gengivet i træbeklædningen og dan-
ner ramme for de fire varierende facader, hvor hver facade er en komposition be-
stående af variationer over de samme linjer og aftryk. 
Den ærlige og simple konstruktion er opbygget af søjler og bjælker som er sat sam-
men med gevindstænger, bulldogskiver og møtrikker. På den måde undgås store 
vinkelbeslag og bjælkesko som danner kondens og nedbryder træet. Bygningen er 
dimensioneret efter materialernes længder og bredder, for at forhindre spild og 
bearbejdning af disse. Trappen op til udkigsplatformen er udført i cortenstål og 
understøttes af bjælker på undersiden. Materialerne er valgt ud fra tilgængelig-
hed fra nærområdet, økonomi, holdbarhed og at de ældes på en smuk og værdig 
måde. Skydedørene, bestående af pandeplader monteret på en træramme og de 
faste pandepladesektioner sikre stabilitet i bygningen, som sammen med trappen 
fungerer som krydsafstivning.

 

  

ET BYGVÆRK PÅ ENGENE
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Forslag af Pelle Juul Carlsen, Noah Vagle og Georg Reitan (nr. 62479)

Forslaget er en avanceret – og kompliceret – konstruktion, som samler ly og udsigtspunkt i ét vol-
umen, overbevisende placeret for enden af bevoksning og adgangsvej. På op- eller nedstigningen 
mellem ly og udsigtspunkt har forslaget på enkel vis indarbejdet endnu et opholdssted. Det er en 
raffineret bygning med en kompleks og lagdelt tektonisk fortolkning, der på elegant vis formidler 
opstigningen fra ly til udsigtspunkt.
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VINDUE DETALJE 1:10

VINDUE DETALJE 1:2

KANALPLAST 32MM

90°

+3227 mm

+6368 mm

+9680 mm

+710   mm

MATERIALER       I analogien om en faceteret opplevelse, spiller mate-
rialene i bygværket en viktig rolle. I videreførelsen av landskabets inter-
essante fortællinger demarkerer den pussede betongplinten, en ny grunn 
i et hav af vand og aflejringer. Kanalplasten- både lett og billig- definerer 
den svevende og diffuse bekledningen. I 32mm tykkelse bevarer den et be-
hagelig inneklima på dager med sterk sol og skaper diffuse kikk ut mot na-
turen. Grønmalte tre-elementer forgreiner seg oppover og ut av kanalplas-
tens tåkelag i grønmalte krydsfiner plater i likhet med de nærliggende 
trekronene. Tre impregneres og stål galvaniseres for og motstå fuktskader.

KONSTUKSJON         Det primitive virker logisk i sin oppbygingen, som naturen selv (Sverre Fehn, 
1952). Byggværket er formet av sin tektoniske karakter: en struktur med betydelig høyde som svarer de 
værsterke kreftene på værnengene med trygg forankring i landskapet. Med inspirasjon fra primitive stil-
lasekonstruksjoner danner 395 prekappede tre elementer, et robust og stabilt skjellett med forankring i be-
tong plinten. Fagverket består av to lag med vertikale staver- den ene siden med trykkpåkjenning, og den 
andre siden med diagonale staver etter Howes patent som treffer oppleggspunktet med trykkpåkjenning 
og vertikale staver med strekk. Knutepunktene i de vertikale stavene er samlet med to klemmer på hver side 
med gjennomgående bolter, forankret med søyleføtter i betong plinten, mens de diagonale stavene samles 
ved hjelp av bolter til de vertikale. De to fagverkene er ytterligere stabilisert med stålkryss på kortsiden.  

ORGANISERING         Konstruksjonen setter den arkitektoniske rammen for de organiserende 
principper i plan: trapp, inngang, dekk og åpninger følger rytmisk, søylespendet på 1100mm. Den en-
kle gjennomgående geometri rommer et stort antall mennesker med flekisbel programering på hvert 
plan. Enda rommer hvert plan faceterete funksjoner og opplevelser. Betong plinten innehar en social 
funksjon med mulighet for anrettelse på diverse måter og tilgang for alle. En naturlig forhøyning 
skaper sitteplasser med unike innramminger av landskapet på værnengene. 1. sal står som et 
halvdekke med visuell forbindelse til plinten og ly når været står på sitt mest ekstreme. Med mulighet 
for et mobilt inventar kan besøkende berges fra vær og vind og nyte en etterlengtet kakao. På top-
pen venter hovedattraksjonen: en 360° panorama utsikt av værengenes storslåtte landskap og fugleliv. 

BYGVÆRKET       Ude på Tipperhalvøens øde, monotone landskab indskriver det seg en ny arkitek-
tonisk ramme - et sted av samme atmosfæriske karakter som vokser opp av horisontens møte med 
det bløde og diffuse himmellyset. Rammens demarkerte plint, iscenesetter et monumentalt byggværk 
som tager utgangspunkt i et besøk av en dialektisk refleksjon og ettertanke. Et bygværk som både un-
derstreger individualiteten av sin arkitektoniske form og som forener seg med landskabets storslåte 
monotoni.  Som besøgende konfronteres man ved første anledning av byggets ensome og fremme-
de karakter som i sitt antagonistiske forhold til omgivelsene indgår i dialog igennem ideen omkring 
grenser og konfrontasjon. En absolut arkitektur med hensigt at stresse indiviualiteten av arkitekton-
isk form i konfrontasjonen med omgivelser og sin adkillelse fra en helhed som kan stå resolut alene.

DET MONOTONE STÅSTED

ET BYGGVÆRK PÅ VÆRNENGENE
62479

ET BYGVÆRK PÅ VÆRNENGENE
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Forslag af Anders Aalekjær Grønbech, Mikkel Eske Kjærholm og Mathias Rasmus Bayer 
(nr. 15853)

Forslaget er et markant og virkningsfuldt bud på udsigtstårnet som et punkt i landskabet. Udført 
udelukkende i corten-stål, udvider det cirkulære tårn sig opad inden toppen og udsigtspunktet nås. 
Som i kirketårne og fyrtårne foregår opstigningen ad en indvendig vindeltrappe uden mulighed for 
andre kig end det lodrette mod himlen førend horisonten åbenbares. Skabt i ét materiale, er forslag-
et en dramatisk og konsekvent iscenesættelse af opstigningen mod udsigten og himmelrummet. 
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HORISONTEN OG HIMMELHVÆLVET
Når man ankommer til Værneengene på Tipperhalvøen mødes man af et helt 
særligt landskab og helt særlige fænomener.  Her er helt fladt, øde og mono-
tont. Himmelhvælvet synes enormt og man føler sig som menneske meget lille. 
Himmelen og jorden opleves som to enorme flader der adskilles af horisonten i 
alle retninger og skaber en helt sublim oplevelse som er helt unik for dette sted.

DET NÆRE OG DET FJERNE
Bevæger man sig rundt på Værneengene sker der noget særligt: Skalaen op-
løses og horisonten tager over. Objekter i det fjerne synes som små skalaløse 
figurer. 
Først når man bevæger sig nærmere, kommer tæt på og man med sin krop for-
holder sig til stedet, opleves objekternes egentlige identiteter og størrelser. Man 
sanser rum, dybde og detaljer. 
Der er stor kontrast mellem den helt store skala og den nært sanselige skala. 
Og denne vekselvirkning, mellem det nære og det fjerne, der opleves når man 
bevæger sig rundt er enormt virkningsfuldt og spiller en stor rolle for stedet.

HOVEDGREB
Fugletårnet danner ramme for et ly og et udsigtspunkt og indskriver sig i 
landskabet som et pejlemærke i horisonten.

Tårnet tager udgangspunkt i stedets sanselige oplevelser og i brug forstær-
ker det oplevelsen af kontrasterne mellem det nære og det fjerne.

Tårnets ydre fremstår som en lukket teleskopisk figur i cortenstål der som en 
stor kikkert nærmest synes at vokse op fra jorden.

Tårnets indre opleves som en lille afgrænset verden der indrammer et lille 
stykke himmel. Et introvert rum der bortset fra indgang og udkig i lyet er 
helt afgrænset mod landskabet og horisonten. Kun det præcist afgrænse-
de kig mod himmelen opleves når man bevæger sig op ad vindeltrappen 
mod udsigtsposten. Bevægelsen opleves meget intenst og dette forstærkes 
af cortenstålets robuste materialitet og stoflighed. Når man kommer op til 
udsigtsposten opleves horisonten og landskabet overvældende. En enorm 
kontrast til tårnets indre lukkede verden. Kontrasterne mellem tårnets lukke-
de indre og udsigten over hele horisonten skaber en helt sublim oplevelse 
som forstærker naturoplevelsen.

KONSTRUKTION
Tårnet udvider sig opefter og sikrer et minimalt fodaftryk således at natu-
ren berøres mindst muligt. Dette er på naturens præmisser, og samtidig det 
økonomisk mest fordelagtige. Tårnet er udelukkende opbygget af cortenstål, 
som kan holde til det barske klima og kræver minimal vedligeholdelse. Ved 
at benytte ét materiale sikres en lang levetid for hele konstruktionen. Ske-
lettet er opbygget af sammensatte profiler der sikrer størst mulig styrke og 
beklædningen med cortenstålplader sikrer stivhed i konstruktionen. 
Hele bygværket præfabrikeres i elementer som nemt sammensættes på 
stedet. Dette er med til at holde økonomien nede og samtidig sikre en stor 
håndværksmæssig kvalitet. 

TÅRNET I HORISONTEN
- Et fugletårn på Værneengene
 

SITUATIONSPLAN 1:500 SNIT 1:50

LANDSKABSSNIT 1:500

DET FJERNEDET NÆRE

ID 15853 / 02
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De beklædte rammer 
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Trappe præfabrikeres i 4 dele 
der boltes sammen på sitet

Fastgjorte bænke samt flytbare 
taburetter og borde i Cortenstål

Ly 24 m2
Med udkig mod vandet mod 
sydvest og skærmet for vinden 
fra vest og øst.

Ydre værn i valset Cortenstål
Fastgøres til rammekonstruktion

Oplukkelige fag der skaber et 
bredere kig mod vandet mod syd

SNIT 
1:10
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1:2
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Vinkelprofil

Sammensat konstruktionsprofil

Ydre værn fastgøres til 
rammekonstruktion

Indre værn fastgøres til Bund-
ramme og udsigtsplatform

Trinflader fastgøres til ydre 
og indre værn



PRÆMIEREDE FORSLAG 



3. PRÆMIE
20.000 dkkr 

Forslag af Sune Marxen, Aske Beha Busch og Karl Albert Frej Skoog (nr. 59306)

Forslaget samler programmets to funktioner i ét samlet volumen; en længeformet bygning afsluttet 
med et fladt saddeltag med et kraftigt udhæng, der giver skygge og ly for de besøgende, også ved 
udsigtspunktet i toppen af bygningen. Forslaget beskrives som et møde mellem den store horisont 
og resterne af et landbrugssamfund, og finder sin indlysende inspiration i landbrugets ’tavse byg-
ninger’. Fire velvalgte eksisterende byggerier fremhæves som referencer for stemning, konstruk-
tion og fremtræden i landskabet. Alle har en lavmælt udtryksfuldhed tilfælles, som det på en smuk 
og overbevisende vis er lykkedes at overføre til forslaget her. 

Inspirationen fra landbrugets bygninger er ikke alene et spørgsmål om arkitektonisk udtryk og 
landskabelig fremtræden, men går igen i valg af konstruktion og materialer. Byggeriet foreslås kon-
strueret som ti moduler udført af standardelementer. De ti moduler samles på stedet og beklædes 
indvendigt med krydsfinér, der samtidig udgør konstruktionens afstivning, og udvendigt med si-
nusplader, hvoraf nogle er faste og andre kan åbnes. En enkel og ligetil konstruktion, der skaber 
forslagets rumlige virkninger i sig selv, og let lader sig aflæse.

Undervejs på opstigningen fra det nederste niveau til udsigtspunktet passerer man et mellem-
niveau, hvor det også er muligt at opholde sig, og klasseundervisning eksempelvis kan finde sted. 
Projektets svaghed er fremstillingen af stueplanet med løse møbler og en stemning, som kun van-
skeligt kan forestilles på dette sted, midt i naturen. I forbindelse med en viderebearbejdning af pro-
jektet vil det være helt afgørende for det samlede arkitektoniske udtryk at fastholde konstruktionens 
enkle karskhed med få, virkningsfulde detaljer og et overbevisende, tektonisk stærkt hovedgreb.

Samlet set er der tale om et velproportioneret og elegant tektonisk moduleret forslag, som dommer-
komitéen har valgt at tildele konkurrencens tredjepræmie på kr. 20.000.
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Ryōan-ji
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Tag på lade
Grønland

+0,8

+3,8

+6,8

+9,4

+0,8

+3,8

+6,8

+9,4

Sinusplade i  galvaniseret stål , 
prof i lhøjde 51 mm der er  fastg jor t 
på sammensvejset ramme i  rusfr i 
v inkelstål .

Trækonstruktion
 Søj ler   75x150mm
 Bjælker  50x150mm
 Strøer  45x45mm
 Spær   50x150mm

Bolte og beslag i  rust fr it  stål .

Indre for ing i  krydsf iner.
.
Sammenhængende randfundament 
ned t i l  f rost fr i  dybde, 90cm.

Tværsnit 1:50

Opstalt nord 1:50

Længdesnit 1:50

59306

Længdesnit 1:50

Opstalt øst 1:50

Tørrelade
Klostermølle

T ipperne er mødet mel lem natur 
og kultur. Et møde mel lem den 
store hor isont og resterne af et 
landbrugssamfund. Bygværket er  en 
forbindelse mel lem disse. Byggeriet 
er  en kult iver ing og skærpelse af det 
v i lde, men er også en gestus der i  s in 
enkelthed præsenterer besøgeren 
for en ser ie af forhold t i l  naturen.
I  stuen kan den nære natur ses 
og røres, og det store dæk kan 
fungere som samlingspunkt 
for enkeltpersoner såvel  som 
skoleklasser. Første sal  v i rker som 

et læ, et udkig og en hor isont, med 
en møbler ing der imødekommer 
st i l les iddende aktiv itet. Øverst 
åbner byggeriet s ig t i l  a l le s ider, og 
den f jerne natur og hele halvøen 
omfavner byggeriet.
Byggeriet og de bevægel ige dele, 
v i rker i  samarbejde med gæsten, 
og skaber det s idste værn inden 
vådområdet over tager.

T ipperne er også en for tæll ing 
om landbrugets tavse bygninger. 
Bygværket trækker på arven fra 

landbrugsbyggerier  i  området og i 
Danmark i  det hele taget. Foruden 
at have visuel le l igheder med 
ladetypen, stammer det økonomisk 
nøjsomlige mater ialevalg også fra 
denne s lags bygninger. Byggeriet 
opføres på 10 ens moduler og er 
konstrueret af standardelementer.

Bygværket er  ikke et tårn, men et 
møde med naturen og et møde med 
en af nutidens tavse bygninger.

PÅ KANTEN TIL HORISOTEN

Indgang

Bygværk set fra nord

Udkig mod Tipperne

Stuens nederste facadeelement foldes ud og hviler af på den udkragende bjælke-
konstruktion.

Detalje 1:5

Hjørnet hvor fodringens plader møder søjle, fingersamles og skrues fast i konstruk-
tion som afstivning

Detalje 1:5

Det øverste facadeelement i stuen og 1 sal foldes op for udsyn og lys. Et simpelt 
spil der løber forbi søjlen, og en blok forenkler åbningen af elementet 

Detalje 1:5

Bygværket udføres som tømrekonstruktion, med krydsfinérplader der både 
skaber et intimt interiør, men udgør også konstruktionens primære afstivning. 
Trapperne stiver konstruktionen af på den lange led og rummenes brysting på 
den korte. Bygværket klædes med sinusplader i elementer der enten er faste eller 
kan åbnes.

Konstruktionsaksonometri  1:150

Bygværk set fra syd

Stueplan 1:50

1sal 1:50

2sal 1:50

Interiør, Stue

Triptykon, Interiør 1  sal

Vådområde, kig fra syd Situtations plan, 1:1000

59306
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2. PRÆMIE 
30.000 dkkr  

Forslag af Philip Dam Lutken & Morten Bjørn Jørgensen (nr. 35684) 

Som tredjepræmien løser forslaget her opgavens to programpunkter i ét samlet anlæg. Forslaget 
udmærker sig som en stram, prismatisk form med en rig indre rumlighed og en poetisk iscenesæt-
telse af landskabet såvel som opstigningen fra ly til udsigtspunkt. Som besøgende bliver man 
undervejs ledt til tre forskellige blikke, der hver iscenesætter oplevelsen af landskabet gennem 
åbninger, lys og mørke. Bygningen i sig selv træder klart frem i landskabet som en underspillet, 
men markant figur netop der, hvor bevoksningen og vejen afsluttes, og udsigten mod horisonten 
åbner sig. 

Ved ankomsten ledes man igennem et mørkt rum uden udsyn til det første, indrammede blik over 
landskabet. Herfra ledes man videre op igennem bygningen hvor udsigten til himmelrummet er 
beskåret af den øverste åbning, og kroppen presses sammen i et stadig smallere rum, inden man 
når toppen, hvor det store rum åbner sig omkring én, og himmel og landskab forenes med ubrudt 
blik til horisonten. Heroppe på toppen er man alene med naturen – ubeskyttet mod regn og blæst 
bortset fra den bemærkelsesværdige høje brøstning, der omgiver hele den øverste udsigtsplatform.

Konstruktivt er forslaget beskrevet som en tømmerkonstruktion på et punktfundament, hvori det 
rumlige forløb er opbygget som en indvendig aptering af brædder. Hertil kommer den ydre beklæd-
ning, som demonstrerer en meget konsekvent anvendelse af sinuspladen som det bærende og helt 
afgørende element i bygningsvolumenets ydre fremtoning. Det er en meget stejl trappe, man skal 
opad inde i bygningen, men det kan løses i en videre bearbejdning, hvor det til gengæld vil være 
helt afgørende at bevare forslagets formmæssige afklarethed.

Sammenfattende er der tale om et meget velproportioneret og stofligt elegant artikuleret forslag, 
som dommerkomitéen har valgt at tildele konkurrencens andenpræmie på kr. 30.000.
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Model 1:20 
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VINDER 
100.000 dkkr

Forslag af Kristiane Fenger (nr. 61524) 

Forslaget, som af en enig dommerkomité er udpeget som konkurrencens vinder, opdeler program-
mets funktioner i to dele: Et selvstændigt ly, som placeres på ydersiden af den bevoksning, der 
afgrænser tilkørselsvejen fra udsigten over Værneengene mod syd – og en tårnstruktur, som pla-
ceres netop i overgangen mellem bevoksningen og de åbne enge. Intentionen med opdelingen er 
at begrænse indgrebet i landskabet og undgå, at bygningsværkerne synes for massive på dette 
følsomme sted. Det lykkes – og i kraft af den valgte, spinkle konstruktion virker det også sandsyn-
ligt, at et andet af forslagets erklærede mål – at indarbejde landskabets foranderlighed i projektet 
– vil lykkes. 

Særligt tårnstrukturen er konstruktivt og tektonisk meget afklaret og gennemarbejdet, og skriver sig 
naturligt og elegant ind i det store rum, den placeres i.

Undervejs i opstigningen mod det øverste udsigtspunkt er der – som i flere andre forslag – indlagt 
mellemniveauer, hvorfra det også er muligt at betragte landskabet. I kraft af konstruktionens store 
åbenhed er man hele tiden orienteret mod landskabet, men få enkle greb – skabt af den skiftende 
retning, størrelsen af opholdet og variationer i den partielle beklædning med sinusplader – skaber 
en rumlig og oplevelsesmæssig rigdom, som på sin egen subtile måde vurderes at ville være gan-
ske virkningsfuld på dette sted. 

Tegningerne er usædvanligt smukke, og forslaget er velillustreret med stemningsfulde fremstillinger 
af, hvordan bygningen vil træde frem i landskabet som et velproportioneret menneskeskabt objekt i 
naturen. Konstruktionens transparens og manglende bygningsagtighed vil med tiden gøre den til en 
del af landskabet, ligesom landskabet med det samme vil være en del af bygningen. I forbindelse 
med en viderebearbejdning af forslaget vil det være afgørende at fastholde den enkle, tektoniske 
sammenhæng og styrke konstruktionens arkitektoniske udtryk igennem en nøje bearbejdning af de 
konstruktive detaljer omkring samlinger og afstivning. 

Der er tale om et smukt og velproportioneret forslag, som konstruktivt og tektonisk er meget afklar-
et og gennemarbejdet, og som af dommerkomitéen tildeles konkurrencens førstepræmie på kr. 
100.000. 
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TO BYGNINGSVÆRKER PÅ VÆRNENGENE

Værneengene er et smukt naturområde med en særpræget karakter. Området er ungt og foranderligt. Det 
er åbent og stort med få lukkede trægrupper. To faktorer har været vigtige: at indgriben i landskabet er 
begrænset og at landskabets foranderlighed indarbejdedes i projektet.

Projektet deler de to programmer op i hver sit bygningsværk. På denne måde synes bygningsværkerne 
ikke for store og massive i landskabet. Begge er placeret i yderkanten af trægruppen, lyet mod vest, 
tårnet mod øst.
Man møder tårnet inde fra  den omsluttende trægruppe. Bevæger man sig op gennem tårnet oplever man 
skiftet fra det lukkede, trækronerne, og til sidst det frie udsyn over trægruppen mod horisonten. Her er 
mulighed for at opleve de lange stræk i landskabet. 
På samme måde ankommer man til lyet gennem trægruppen, som danner afskærmning af lyets bagside. 
Træerne favner og indrammer lyet. I lyet er der indarbejdet bænke og borde, så man kan sidde i læ for 
regn og den insisterende vesten vind. Her er man i modsætning til tårnet tæt på jorden, i oplevelsen af 
landskabet og naturen.

Bygningsværkerne er åbne strukturer - et system der har formet projektet. Konstruktionen er bygget 
op af hårdføre materialer med let vedligeholdelse, som kan modstå det rå miljø: vinkler i galvaniseret 
stål beklædt med sinusplader. De primære søjler består hver især af fire vinkler, sammensat med et 
mellemrum. Mellemrummet bruges i samlingsteknikken med de horisontale vinkler og sinusplader og 
letter samtidig søjlernes udtryk. Systemets modulkarakter muliggør en fortsættelse og udvidelse, og kan 
således imødekomme landskabets foranderlighed. Den åbne struktur tilllader desuden træer og græs at 
vokse op og ind i bygningsværkerne. Dette begrænser værkets berøringsflade med landskabet til enkelte 
punktfundamenter og dermed værkets aftryk i landskabet.

De to bygværk står i klar relation til hinanden gennem materialer, tektonik og konstruktion, men er sam-
tidig selvstændige bygningskroppe, med forskellige måder at lade den besøgende indtage landskabet. 
For begge gælder at det er naturen der er det styrende element - bygværkerne forsøger ikke at dominere 
naturoplevelsen, men i stedet, at forstærke den. 

Situationsplan 1:1000, ly og tårn

Opstalt  syd  1:100

Primær konstruktion

Stål vinkler på punktfundament m.

samlende midterstykke hver 2500mm

Beklædning

Sinus plader

Sekundær konstruktion

Afstivende horisontale vinkler 

og afstivende stål stang 

Aptering

Bænke og borde

Primær konstruktion

Stål vinkler på punktfundament m.

samlende midterstykke hver 2500mm

Beklædning

Sinus plader

Sekundær konstruktion

Afstivende horisontale vinkler 

og afstivende stål stang 

Aptering

Trapper og gulv

Aksonometri ly Aksonometri tårn

2500

Snit 1:50
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Plan, ly 1:50

Snit
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Plan, tårn 1:50

Snit 1:50

Snit

Fundamentsdetalje 1:10

1. Punktfundament 900 mm i grid 2500x1500 mm.

2. Stål element til montering af stål vinkler. 1 monteret på 

fundament, herefter hver 2500 mm.

3. Primær stålvinkler i søjler, monteret på samlende stål 

element. 80x80 mm, 10 mm luft i mellem. 

4. Stålvinkel 60x60 mm monteret på de primærsøjler. Her 

opført til at bære gulvplader.

5. Afstivende stål stænger i kryds. Monteret i mellemrum 

mellem de primære stålvinkler.

6. Beklædning af sinusplader monteret på stålvinkler.

1

2

4

3

56

Udhængsdetalje 1:10

1. Primær stålvinkler i søjler, monteret 

på samlende stål element. 80x80 mm, 

10 mm luft i mellem. 

2+3. Stålvinkel 60x60 mm monteret 

på de primærsøjler. Her opført til at 

bære udhæng.

4. Stålvinkel 40x40 mm monteret på 

sinusplader for afstivning.

5. Vinklet beslag til montering af 

udhæng.

6. Udhæng af sinusplader monteret på 

stålvinkler og stålstænger.

7. Stålstang bærer sinusudhæng.
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Ly Tårn
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