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i leder i

Arkitektur i børnehøjde
Mange forældre har tilbragt timer siddende på en børnestol i en daginstitution og frygtet krampe i den umagelige stilling med knæene
oppe om ørerne. For derefter at stå ude på toiletterne og overveje
løsninger foran de uhyggeligt små børnetoiletter.
Så var det noget helt andet at komme til arrangementer på skolen,
hvor møblerne var tilpasset voksne, og det pludselig var børnene, bare
fordi de var fyldt seks år, der skulle have besværet med at komme op
på den høje stol, hvorfra de ikke kunne nå jorden.
Arkitektur og indretning har i mange år kun haft to måder at håndtere børn på. Enten at give dem kopier i lille størrelse af voksenløsninger eller lade børnene selv klare besværet med de store modeller.
I dag er situationen heldigvis, at indledningen måske er en noget karikeret og fortidig beskrivelse. Men den svære opgave at skabe arkitektur
i børnehøjde kan bestemt ikke siges at være løst. Selv om der er taget
mange fine initiativer og også skabt byggerier, som har langt højere
ambitioner end de beskrevne eksempler, er der fortsat brug for mod
og nytænkning på området.
Lokale og Anlægsfonden bidrog i 2001 til et projekt kaldet ”Arkitektur
i Børnehøjde” sammen med Ebeltoft Kommune og Kulturrådet for
børn. Dengang brugte 400 børn fra institutioner og skoler i Ebeltoft
fem uger på at skabe arkitektoniske perler på byens festplads. Sammen
med voksne praktikere (lærere, pædagoger, idrætsstuderende, design
ere) blev børnenes visioner søgt realiserede inden for de begrænsninger, som projektet havde.

Det blev til en inspirationspark med halmhuler, sørøverborge, bambuslabyrinter, bolandskaber og haveanlæg. Ikke så langtidsholdbart,
som de problemstillinger projektet afdækkede: De forskellige oplevelses- og tænkemåder mellem børn og voksne blev tydelige. Børns tænkning er i sagens natur ikke-struktureret og slet ikke begrebsorienteret.
Derfor er børns tænkning og erkendelse ud fra en rationel præget
tankegang og de sædvanlige normer om effektivitet svær at fremkalde.
Men projektet blev alligevel et vigtigt grundlag for Fondens videre
arbejde med at skabe arkitektur, der appellerer til børns kreativitet og
bevægelsesglæde. Vi udgav i 2009 bogen ”Rum, der bevæger børn” af
Jens-Ole Jensen, som også er én af bagmændene bag et mere fysisk resultat, Aarhus Gymnastik- og Motorikhal. Et byggeri, der er beskrevet
i en tidligere udgave af Tribune. I dette nummer kan læserne stifte
bekendtskab med to projekter, som også har søgt at ramme børnehøjden: Dorte Mandrup Arkitekter har med seks års mellemrum fået
mulighed for at realisere byggerier på bølgelængde med børnene. I
2007 på en nedlagt skole i Kolding og i år i et nybyggeri på Amager.
Målet er og har hele tiden været aktiviteter i børnehøjde understøttet
af arkitektur i børnehøjde. Der er inspiration at hente, og hvis inspirationen skaber handlelyst i kommuner og foreninger, er vi klar til
at støtte projekter, som når endnu længere ned – mod børnehøjden.
God læselyst.
Torben Frølich
Direktør, Lokale og Anlægsfonden
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Forvandlet idrætshal
i Vissenbjerg
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Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med
store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed
har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt
og tillukket sted til et åbent og imødekommende
idræts- og kulturcenter.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
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Når en idrætshal skal udvides, så er der tit enighed i halbestyrelsen om at bygge noget mere af det samme. Har man sagt Hal 1,
kan man lige så godt bare sige Hal 2 og så videre. Andre gange
er der halbestyrelser, der er mere fremsynede og får øjnene op
for mulighederne i at forvandle en idrætshal til noget mere med
mulighed for at tiltrække nye brugergrupper og skabe helt nyt liv.
En af den sidste slags halbestyrelser finder man i Vissenbjerg, hvor
der blev sat stor pris på, at arkitekterne bag den seneste haludvidelse havde modet til at foreslå nye løsninger.
”Det var vigtigt, at arkitekterne Keinicke & Overgaard turde
trække os et sted hen, som vi ikke havde forestillet os. Vi kunne i
byggegruppen og halbestyrelsen næsten selv have tegnet stregerne
til en Hal 3 magen til de to, vi allerede havde. Men vi var aldrig
kommet på en gennemsigtig gymnastiktilbygning med tre forskellige højder til loftet. Vi havde ikke fået idéen til facaden, hvor alle
kan kigge både ind og ud af hallen. Eller det aktive udeareal, der

med det samme røde underlag skaber et forløb fra udearealet ind
gennem caféen med indendørs legeområde og helt ind i den ældste af hallerne. Det forløb fra ude til inde har givet et helt nyt liv,
hvor børn og forældre samles i caféen,” fortæller Bjarne Stenhøj
Hansen, der både er bestyrelsesmedlem og var en del af byggeudvalget for det projekt, der forvandlede Vissenbjerg Hallerne til
Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter.
I Indbyder til meget forskellige aktiviteter og
stemninger I

Den nye tilbygning, der blev indviet i september 2012, består af
tre aktivitetsrum med forskellige loftshøjder. Variationen af lofts
højderne skaber tre rum, der, når de deles indbyder til meget
forskellige aktiviteter og stemninger. Til de tre aktivitetsrum, der
fortrinsvis er designet til gymnastik og andre bløde bevægelses
former, er der tilknyttet en ”dagligstue” og to opvarmningsrum.
De tre mindre rum giver et naturligt flow, hvor nye gymnaster
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ikke generer dem, der er i gang inde i hallen. Som de
siger i Vissenbjerg, så kan forældre i ro og mag ”pakke
deres børn ud” i de to opvarmningsrum, før de går ind
til gymnastikundervisningen.
Det særlige ved de mange nye rum er, at alle vægge er
af glas, så det er muligt at følge med i alt, hvad der sker.
Med bund i samme tankegang er der skabt mulighed for
at åbne den store af gymnastiksalene med fire hejseporte
mod de to andre haller, så en håndboldmålmand i den
fjerneste ende af Hal 2 kan se hele vejen igennem byggeriet og ud i naturen på den anden side af idræts- og
kulturcenteret.
I Grønt opholdsområde med hængekøjer og
masser af kunstgræs I

I den ældste af hallerne er der kommet et grønt opholdsområde med hængekøjer og masser af kunstgræs. I den
modsatte ende af langsiden er der et rødt aktivitetsområde, der, som nævnt, via den markante farve er bundet
sammen med caféen, udearealet og et nyt fitnesscenter
på første sal over caféen.
Uden for hallen er der et åbent aktivitetsområde og et
mere afskærmet område, der er perfekt til udendørs yoga
eller gymnastik i sommerhalvåret.
Forvandlingen af Vissenbjerg Hallerne skete efter et
langt tilløb, hvor arkitekterne Keinicke & Overgaard
først blev hyret af Assens Kommune til at medvirke i
en omfattende vurdering af fremtidsmulighederne i
alle kommunens idrætshaller. Derefter blev der holdt
borgermøder for alle i Vissenbjergområdet. Ikke kun
de idrætsinteresserede eller mest sportstossede. Arkitek-

terne arbejdede efter at have hørt borgernes meninger
videre med projektet samtidig med, at Lokale og Anlægsfonden blev ansøgt om støtte og yderligere kvalificering
af projektets indhold.
I Viser hvor langt man kan nå med fantasi og
kreativitet I

”Udviklingen i Vissenbjerg fra to sammenbyggede håndboldhaller til et spændende center for både idræt og
kultur og som lokalt mødested for dem, der bare kommer forbi, viser hvor langt man kan nå med fantasi og
kreativitet. Samt evnen til at sige ja, selv når arkitekterne får indfald, man ikke lige ser komme på forhånd.
I Fonden glæder vi os til at følge udviklingen i dette
projekt, der kan tjene som god inspiration for mange
andre, der også har behov for mere aktivitetsplads, men
ikke anser endnu en håndboldhal for at være løsning
en,” siger Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Vissenbjerg Idræts& Kulturcenter
Pris
Fondens støtte
Areal
Arkitekt

Bygherre

27 mio. kr.
3 mio. kr.
1.568 m²
Keinicke & Overgaard,
Poulsen og Partner, tri-konsult,
Q-construktion
Den erhvervsdrivende fond
Vissenbjerghallerne
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Børnekultur
i bevægelse
Tema I Lokale og Anlægsfonden skaber bedre rammer for børn og børnekulturel
udfoldelse. Af vedtægterne fremgår det, at ”projekter, der inddrager børn” skal
tilgodeses. Vi er kommet et stykke af vejen, men der er stadig udviklingsmuligheder.
Og børnene skal være med til at finde dem.
Af Bo Vestergård Madsen, analysechef

Den franske historiker, Philippe Ariès, påpegede i bogen
”Barndommens historie” (1960, dansk 1982), at der sker
en radikal ændring i synet på børn og voksne i løbet af
1500- og 1600-tallet, så radikal at man egentlig først her
begynder at udskille ”barndom” som en selvstændig kategori og fase. Men at være barn var ikke attråværdigt,
tværtimod. Det var en fase, der skulle overstås, så man
kunne træde ind livets mål, dets højdepunkt: at være
voksen og dermed et rigtigt menneske. At være barn blev
således anset for at være noget ufærdigt.
Denne tankegang ændrer sig i oplysningstiden fra
1700-tallet. Oplysningsfilosofferne begynder at se mennesket på en helt anden måde end tidligere, og det smitter
ikke mindst af på synet på og omgangen med børnene.

I centrum for oplysningen stod mennesket, som skulle
basere livet og samfundsindretning på fornuft fremfor
religion. Fornuften skulle basere sig på erfaringen.
I Børn skulle have lov til at være børn I

Den franske filosof, Jean-Jacques Rosseau, plæderede
i bogen ”Émile eller Om opdragelsen” fra 1762 for, at
børn skulle erfare verden omkring sig. At de skulle ud
i naturen, stimuleres via sanserne og kroppen. Og ikke
mindst, at børn skulle have lov til at være børn, og at
barndommen var en fase med stor værdi i sig selv. Andre oplysningsfilosoffer og pædagoger tog arven fra Rosseau videre. Allerede i 1799 oprettede Franz Nachtegall
et gymnastikinstitut for børn i København. Det første af
13
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sin art i Europa. Der var grøde i bestræbelserne for at
tænke børn og bevægelse i nye rammer i de år.
Folkeskolernes gymnastiksale kan delvis ses som en
forlængelse af disse tanker. Men de var også et resultat
af nye tanker om at forberede børnene til kommende
militærtræning. Deres proportionering og indretning
kan føres helt tilbage til 1899, hvor en af staten nedsat
gymnastikkommission fremkom med en række anbefalinger til etableringen af de sale, vi alle kender i dag,
og som standardiserede rum er spredt ud over hele
landet. Og på mange måder blev der ret stille omkring
idrætsbyggeri til børn fraregnet legepladserne, som
blev anlagt i byerne fra anden halvdel af 1800-tallet.
I Børnenes medfødte egenskaber og potentialer skulle udvikles og stimuleres I

Andre steder skete der noget på institutionsniveau.
Ikke mindst i Reggio Emilia i Italien, hvor man efter
2. verdenskrig udviklede en ny form for børnehavepædagogik, hvor børnenes medfødte egenskaber og
potentialer skulle udvikles og stimuleres. Opfattelsen
af viden, som noget børn aktivt skaber og konstruerer i samarbejde med andre, gav sig også udslag i, at
der skulle skabes inspirerende rammer, hvor børnene
gives små hjørner og rum til fordybelse. Men også at
institutioner skulle ses som offentlige rum, hvor man
kan mødes og udveksle. Ikke mindst på børnenes
præmisser. Materialer til kreativ udfoldelse er hele
tiden tilgængelige, så den voksne ikke hver gang skal
involveres og spørges om lov. Hele miljøet blev set
som ”den ekstra pædagog”.
I Rummet skal lege med I

En del af denne tænkning er bragt med i Gymnastik- og Motorikhallen i Aarhus, som Fonden har væ-

ret med til at udvikle og støtte (2010). Centralt står
idéen om, at ”rummet skal lege med”, og at børnenes
oplevelser og motoriske evner skal stimuleres gennem udforskning og møde med forskellige materialer, rumligheder og muligheder. Rummet skal være
den ”tredje pædagog” og flytte fokus fra den voksnes
igangsætning af aktiviteter til børnenes egen, legende
indtagelse af rummet. Mens Gymnastik- og Motorikhallen er designet til og for børn, har der også været
forskellige tiltag, hvor man i højere grad har inddraget
børnene i selve processen. Skabt arkitektur sammen
med børn.
Fonden satte fokus på denne metodeudvikling i 2001
med projektet ”Arkitektur i børnehøjde” i Ebeltoft.
Her samlede man 400 børn fra skoler og institutioner, arkitekter, pædagoger og designere, som arbejdede sammen om at udvikle idéer til en plads, baseret
på børnenes ønsker. Men nok så meget handlede det
om det overordnede spørgsmål: Hvordan laver vi arkitektur i børnehøjde? Siden da har projektet affødt
flere konkrete svar eller måske rettere bud i Børnekulturhuset Nicolai for børn i Kolding (2007) og ikke
mindst i det nye Børnekulturhus A’mar (2013) og
Teen Town, som er ved at rejse sig på den vestjyske
muld.
I Arkitektonisk overraskende og inspirerende
rum I

I Nicolai for børn var buddet på spørgsmålet at arbejde med at skabe oplevelsesrige rum til fordybelse
og udforskning, hvor de forskellige sanser kommer i
brug. Rummene kan opsøges og understøtter de kulturelle udfoldelsesmuligheder, som både kan være
selvigangsat eller voksenstyret. Og i Børnekulturhuset
A’mar har man inddraget børnene og deres ønsker,
så rummene både understøtter de forskellige aktivi15
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teter, men også udgør et hele, som man kan bevæge
sig rundt i og på i næsten ubrudte forløb. Denne idé
med lange bevægelsesforløb med mulighed for ”afstigning” skaber en række arkitektonisk overraskende og
inspirerende rum, der er på børnenes præmisser. I Teen
Town i Ulfborg i Holstebro Kommune har man lyttet til de ældre børn, eller måske rettere til de unges
(12-17-årige), ønsker om et samlings- og aktivitetssted
i landsbyen. Det er et eksempelprojekt, hvor de unge
brugeres behov har været i centrum for hele udviklings- og projekteringsarbejdet.

dem mulighed for at præge bygningen kan metoden
også vise sig fra en anden, god side. Der kan skabes
udfordrende arkitektur, som overskrider den voksne
og måske traditionelle logik. Og ved at få rummene til
at lege med fremfor at understøtte den voksenstyrede
igangsætning ændres perspektivet, så det understreges,
at børnene ikke blot er kulturbærere, men også kulturskabere. Den pointe vil Fonden gerne understøtte og
bidrage til at få udbredt. Og manifestere i konkrete
projekter, som vi endnu ikke har udviklet. Det skal
børnene nemlig være med til.

I Udfordrende arkitektur, som overskrider
den voksne og måske traditionelle logik I

Vi skal udvikle mange flere bud på arkitektur til, for og
med børn. Trods besværlighederne har børn nemlig
noget at bidrage – ja – med. Se, når børnene leger.
Hvad er det, de laver? De skaber rum! Hvad enten der
bygges huler, leges gemme eller rejses sandslotte er de
konstant i bevægelse med at tilegne sig verden og gøre
den til deres. Ud over at inddrage børnene og give
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Et 9-årigt barns
drømmehus
Tema I I Børnekulturhuset Nicolai for børn i Kolding vokser birketræerne ind i skyerne på
anden sal, mens der nedenunder både kan saves, males og spilles improviseret teater.
Huset er baseret på, hvad en 9-årig kunne tænke sig, at et børnekulturhus kan rumme.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Kolding Kommune valgte omkring årtusindeskiftet at omdanne den
6.000 kvadratmeter store Sct. Nicolai Skole til et centralt placeret kulturcenter. Samtidig fastslog kommunen, at i Kolding er kultur ikke
kun for voksne. Den spirende interesse, der i 1990’erne opstod i hele
landet omkring egentlige børnekulturhuse, var også nået til Kolding.
Da Dorte Mandrup Arkitekter i 2002 vandt en arkitektkonkurrence
med bud på, hvordan de fem bygninger i det gamle skolekompleks
kunne samle og udvikle Koldings kulturliv, bestod en del af forslaget
derfor af et børnekulturhus – ved siden af en biograf med café, en

stor teater- og musikscene, et værksted til kunsthåndværk med udstillingslokaler og et nyt stadsarkiv.
I Idéudviklingsprojekter under fællesnævneren
”Arkitektur i børnehøjde” I

Året før afviklingen af arkitektkonkurrencen i Kolding, var Lokale
og Anlægsfonden gået i gang med en række idéudviklingsprojekter
under fællesnævneren ”Arkitektur i børnehøjde”, hvor børn og kultur
interesserede voksne med vidt forskellige baggrunde sammen havde
19
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udarbejdet forslag til faciliteter, der kunne understøtte udøvende børnekultur. Baseret på hvad børnene gerne ville have. Ingen af projekterne
og faciliteterne blev efterfølgende opført som varige byggerier, men de
gav uvurderlig viden at arbejde videre med.
Den viden kom i spil, da Kolding Kommune og Dorte Mandrup Arkitekter havde brug for mere viden om, hvad et børnekulturhus kan være,
hvis det bliver skabt på viden indsamlet blandt børn.
Lokale og Anlægsfonden valgte hurtigt at gå med i projektet med både
viden, fortsat idéudvikling og økonomisk støtte. I 2007 kunne Kolding
Kommune åbne dørene for et kulturkompleks, der også rummede et
enestående børnekulturhus, der blev døbt ”Nicolai for børn”. Et hus,
hvor indholdet af de forskellige rum oprindeligt blev konkretiseret ud
fra en idé om, hvad en ni-årig dreng ved navn Nicolai kunne tænke sig
i sit drømmehus.
”Det var dengang banebrydende modigt, at en kommune turde stille
både penge og bygninger til rådighed for et børnekulturhus. Derfor var
Lokale og Anlægsfonden ikke i tvivl om, at projektet skulle have støtte,
da det var færdigprojekteret i 2005. Det var det første helhjertede forsøg
på at skabe arkitektur i børnehøjde,” fortæller Fondens direktør, Torben
Frølich.
I Stor teatersal fuldt udstyret med kjoler og ringbrynjer I

Om morgenen og formiddagen er det typisk børn i førskolealderen fra
byens daginstitutioner, der dukker op i børnekulturhuset. Sammen med
pædagoger og medfølgende forældre farer de hjemmevant forbi receptionen og ned i kælderen, hvor der er skabe, frokostrum og ikke mindst en
stor teatersal fuldt udstyret med kjoler og ringbrynjer, hatte og hjelme
og sværd og tryllestave.
Fra teatersalen i kælderen – som er det eneste sted i det gamle hus, hvor
arkitekterne har kunnet lege lidt med vindueshøjden, der er kommet
ned i børnehøjde – kan børnene storme udklædte videre ind i et jungleområde med grønt gulv og lianer, op til de to værksteder på første sal,
hvor der kan saves, males og tegnes. Og meget mere. I det ene værksted

er der sænket et glasloft ned, som børnene, der er løbet videre til anden
sal, kan hoppe ned på og lege i.
På anden sal er der også mulighed for at slappe af i en birketræsskov,
hvor blå lysstofrør sammen med ovenlys skaber en stemning, der passer
godt til rummets navn ”Over skyen”. Er der mere brug for at lege aktivt,
byder anden sal også på en hel lille by. Byen er opført af byrumsdesignerne Bureau Detours til en udstilling på Koldinghus om Ole Lund
Kirkegaards særlige verden, og selv en svækket voksenfantasi har ikke
problemer med at forestille sig, hvordan Orla Frøsnapper pludselig kan
stikke hovedet ud af et vindue, Gummi-Tarzan komme cyklende rundt
om et hjørne eller et næsehorn træde ud af væggen.
I Åbent legehus med nogle rum, som man kan putte alt ind i I

Den daglige leder af Nicolai for børn, Kristine Karlshøj, fortæller om
husets formål:
”Visionen er et skabe rum for leg. Vi er anderledes end billedskoler og
børneteater på den måde, at vi er et åbent legehus med nogle rum, som
man kan putte alt ind i. Nicolai for børn er et oplevelseshus, som også er
et udflugtsmål for mange børn og forældre. Nicolai er som helhed et kultursted, hvor alle husene hænger sammen, så vi kan udvikle aktiviteter
og temaer med baggrund i film i biografen, stadsarkivet kan fortælle om
børns historie, og vi kan også bruge den store scene til store forestillinger
med stort publikum.”
Alle børn skal have en voksen ledsager med. Forstået på den måde at en
voksen kan have fx ni børn med, men det er ikke muligt for børnene at
komme ind alene. På den måde sikres det, at det ikke er et pasningstilbud, men et sted hvor børn op til 12-års alderen kan lege frit og prøve
kunstneriske og håndværksmæssige måder at udtrykke sig på. Det koster
40 kr. for børn at komme ind. For skoler og daginstitutioner i Kolding
Kommune er det gratis.
I alt er der 10 medarbejdere tilknyttet Nicolai for børn. Heraf fem fast
ansatte: en leder, to formidlere og to assistenter. Dertil kommer flere
mere løst tilknyttede og 10 frivillige, der træder til, når der er arrangeret
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særlige begivenheder i huset. Kristine Karlshøj er meget bevidst
om, at det er nogle særlige rammer at arbejde med børn og børnekultur i.

kulturhuset. Derfor kan det ske, at et barn får splinter i fødderne
under leg i træbyen eller slår sig over tommeltotten med en hammer i et af værkstederne.

I Indholdet svarer til indpakningen I

I Nået vidt omkring blandt europæiske kunstnere I

””Man behøver ikke store, flotte rum til børnekultur. Vi kan se,
at mange ligefrem taber pusten, når de kommer herind og ser den
røde trappe op til alle aktiviteterne. Så skal man som ansat ikke
gøre så meget for at sætte noget i gang, og derfor er det vigtigt, at
vi ikke bare læner os tilbage. I Danmark er vi gode til at pakke
tingene pænt ind, men som medarbejdere skal vi sørge for, at indholdet svarer til indpakningen.”

Børnekulturhuset er ikke kun blevet kendt indenfor danske kulturkredse. Dets ry er også nået vidt omkring blandt europæiske
kunstnere og pædagoger. Derfor er der ofte to elle tre frivillige
udenlandske medarbejdere, der har søgt om EU-støtte til et ophold i børnekulturhuset. En af dem er Irene Coll fra Spanien.

Oprindeligt var funktionerne med hvert rum i børnekulturhuset
meget fastlagte. Der var en idé om, at huset skulle være sammensat
som forskellige verdensdele, børnene kunne bevæge sig rundt i.
Jungleområdet er et levn fra den tankegang. I virkeligheden var
det ikke brugbart.
”I starten var der et ønske og en tro på, at tingene kunne gøres på
en bestemt måde i hvert rum. Men det gjorde, at vi ikke kunne
inddrage aktuelle begivenheder i huset. Hvis der var en udstilling
på kunstmuseet Trapholt med flotte kostumer og kjoler, så kunne
vi ikke være med i det og bruge det i Nicolai for børn. Det gav
ikke mening for hverken medarbejderne eller børnene,” husker
Kristine Karlshøj om baggrunden for, at nogle af rummene skifter
karakter.
Et andet eksempel er rummet på anden sal, hvor Ole Lund Kirkegaards fortællinger har fået fysisk liv i deres egen by. Oprindeligt
var rummet udstyret som et drengeværelse til en ni-årig med en
seng, en bogreol, en basketballkurv og alle mulige ting og sager
skabt af børn i de forskellige værksteder. Men friheden til at ændre rummene gjorde det muligt for Kristine Karlshøj at lade Ole
Lund Kirkegaard-byen flytte ind i rummet i stedet, da den midlertidige udstilling lukkede sidste år.
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Den skæve by på anden sal siger også meget om husets funktionalitet på en anden måde. Nicolai for børn er nemlig ikke en legeplads, og der er derfor ikke de samme sikkerhedskrav til børne-

”Nicolai for børn er et fantastisk sted. Der findes intet som det i
Spanien, hvor børn aldrig er ladt alene og er meget mere kontrollerede. Her i huset kan børnene finde ud af at skabe deres egne
ting, og der er plads til, at de kan være kreative og skabe deres
egen kunst.”
Direktøren for Lokale og Anlægsfonden er ikke mindre imponeret af projektet.
”Det er et skønt paradoks, at en bygning, der trods sin fortid som
skole ikke var bygget i børnehøjde, nu er et fint eksempel på et
helt særligt univers skabt på børnenes præmisser. Arkitekterne
bag Nicolai for børn skabte en fin ramme, som medarbejdere og
brugere løbende udvikler. Det er helt i Arkitektur i børnehøjdes
ånd, ”siger Torben Frølich.

Nicolai for børn
Pris
Fondens støtte
Areal
Arkitekt
Bygherre

12,5 mio. kr.
4,3 mio. kr.
1.300 mio. kr.
Dorte Mandrup
Arkitekter
Kolding Kommune
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Eventyret om
det skæve slot
Tema I Børnekulturhus Ama’r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge
landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde
fra en ildsjæl og mange idéer fra brugergruppen selv – nemlig børnene.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Der var engang en Kulturkvinde, der boede i et land langt væk. Kulturkvinden havde en helt særlig evne. Hun kunne få børn til at opdage,
at de kunne meget mere, end de selv vidste, at de kunne. Hvis bare de
voksne kunne forstå, at de ikke skulle blande sig.

Kulturkvinden blev trist, da hun opdagede, at børnene i det lille land
ikke vidste, at de sagtens kunne male, danse, synge, spille musik og
fantasere sig ud på store eventyr uden, at de voksne først viste dem
hvordan.

En dag tog Kulturkvinden ud på en lang rejse. Hun så lande med høje
bjerge med sne på toppen, lande med øde ørkener med rødt sand og
lande fyldt til bristepunktet med store slotte af marmor. På sin rejse nåede Kulturkvinden til hovedstaden i et lille land, hvor der ikke var nogen
høje bjerge, ingen ørkener, og slotte af marmor var der ikke mange af.

De voksne rystede på hovedet af alvor og overraskelse over Kulturkvinden.
”Male? Det har vi billedskoler til,” sagde en.
”Danse? Det har vi jo danseskoler til,” oplyste en anden.

Men voksne fulde af alvor – dem var der mange af. Og de vidste nok
bedst, og de fortalte altid børnene, hvordan tingene skulle gøres.
”Lyt til os, kære børn, så kan I lære det hele og mere til,” sagde de alvorsfulde voksne og pegede sigende ned på børnene i det lille land. Derfor
troede alle børnene, at de slet ingenting kunne, hvis de da ikke fik det
vist og beskrevet først.

”Synge? Og spille musik? Nej, hør nu, det har vi musikskoler til,” sagde
en tredje.
Sådan blev de voksne ved med at sige til Kulturkvinden, og når de kiggede ned på børnene, der kiggede op med store øjne og ikke vidste, hvad
de skulle sige, for det var der ikke nogen, der havde fortalt dem.
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Børnekulturhus Ama’r
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt
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32,8 mio. kr.
9 mio. kr.
1.084 m²
Københavns Kommune
Dorte Mandrup
Arkitekter

En sommerdag besluttede Kulturkvinden sig for at gøre noget for børnene. De skulle have deres eget sted, hvor de kunne lave alt det, de ville
– ligesom de ville det.

et enkelt værelse og snart flere. Børnene kom tilbage og gik igen i gang
med alt det, de kunne og ville.

Hun tog op på det store rådhus, der var højt som et bjerg, og gik hen til
Borgmesteren, som var kendt for sin gode vilje trods sin prægtige alvor.

”Sikke de fylder! Og sikke de larmer! Sikke de klatter med malingen”,
lød det på gangene i det store hus, hvor de slet ikke var så glade for Kulturkvinden og børnene alligevel. Og så måtte de ud.

”Borgmester – de børn er fantastiske, de kan alt det, de vil, men de
mangler et sted at være.”

Kulturkvinden bad igen Borgmesteren om hjælp. Han tænkte sig grundigt om og sagde så til Kulturkvinden:

Borgmesteren kiggede forundret på Kulturkvinden og gav hende straks
en skurvogn på en næsten øde plads langt væk fra rådhuset. Han havde
nemlig travlt med alvorligere ting.

”Du og børnene kan få jeres helt eget hus. Et børnekulturhus! Og I
kan få penge til at bygge det for. Men I får dem kun, hvis I kan vise
mig, at det hus bliver noget ganske særligt, som ingen i denne by tidligere har set.”

”Her kan du og børnene være. Så kan I prøve at bevise, hvad I kan,”
sagde Borgmesteren.
Hele sommeren blev der tegnet og malet og fundet på den sjoveste børnekultur. Helt uden voksnes rådgivning – bortset fra Kulturkvinden,
som samlede blyanter, maling og papir til børnene. Men en dag blev det
vinter, koldt og mørkt. Børnene blev hjemme i varmen, så Kulturkvind
en sad helt alene i sin alt for lille skurvogn, hvor kun isblomster på
vinduerne var til nogen pynt og trøst.
Ved siden af skurvognen på den næsten øde plads lå der et stort hus.
Kulturkvinden fik lov til at komme ind i det store hus, hvor hun først fik

Kulturkvinden lovede selvsikkert, at det skulle blive noget helt særligt.
Men indeni var hun meget forvirret, for hvem kunne dog hjælpe hende
med at bygge sådan et hus. Hun ledte en hel sommer, hvor gaderne i
byen var tørre som sandet i en ørken.
Da vinteren var på vej, og grå og tunge skyer samlede sig over Kultur
kvinden, mødte hun en fe, der stod og kiggede på et hus, der så meget
anderledes ud.
”Hvorfor står du dér og kigger på det meget anderledes udseende hus,
kære fe?” spurgte Kulturkvinden.
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”Fordi jeg er en Arkitektfe og det er mig, der har tryllet det hus,”
svarede Arkitektfeen, der kunne trylle huse frem, som var lige det,
folk drømte om.
Arkitektfeen var en klog fe, så før hun tryllede et hus frem, spurgte
hun børnene, hvordan det skulle se ud. Hun tryllede og tryllede, og
så en dag samlede hun børnene på den næsten øde plads, hvor der
engang havde stået en skurvogn. Her opførte Arkitektfeen et tryllehus, så børnene kunne se, hvad hun ville bygge.
Men det var slet ikke det børnekulturhus, som børnene ville have.
Der var flot lysindfald, skønne linjer og stor gennemsigtighed mellem rummene. Alt sammen meget godt og flot og meget voksent.
Der var bare slet ingen steder, hvor børnene kunne gemme sig og
være i fred.
”Hvor skal vi være, når det kun er os, der skal være der?” spurgte
børnene.
Kulturkvinden og Arkitektfeen havde brug for mere hjælp. Så var
det, at Arkitektfeen kendte til Fonden Med Det Alvorlige Navn.
Her var der folk, som kunne hjælpe Kulturkvinden, Arkitektfeen
og alle børnene. Selv om kvinderne og mændene i Fonden Med
Det Alvorlige Navn var særdeles alvorlige, så var de gode til at lytte
til, hvad børn godt kunne lide, og vidste meget om, hvordan man
tryllede det frem i et helt særligt hus.
”Der skal være mange flere små rum, og der skal være meget mere
plads til at lege og til at eksperimentere, og det skal være helt anderledes end alle andre huse. Det er vores forslag, og hvis I tager imod
det, så sker der noget, som ingen i denne by har oplevet før,” lød det
som med en stemme fra folkene i Fonden Med Det Alvorlige Navn.
Arkitektfeen blev meget glad og tog sin meget sjældne og meget
hemmelige inspirationsblyant med ind i sin trylletegnestuehule.
Igen tryllede og tryllede og tryllede hun. Og pludselig skete der
noget, som aldrig var sket før. Grønne, gule, røde, orange, blå og
lilla farver føj rundt i trylletegnestuehulen og ramte tryllepapiret,

som Arkitektfeen tegnede på med sin inspirationsblyant. Hun
tegnede et hus, hvor vinduerne sad så lavt, at de passede til alle
børn, hvor små rum blandede sig med store – og så en dag stod der
ikke bare et almindeligt børnekulturhus på den næsten øde plads,
hvor der engang havde stået en skurvogn.
Der stod et helt skævt slot. Ikke af marmor som så mange andre steder, men noget ganske særligt, som ingen i byen, landet eller resten
af verden havde set før.
Det var et slot, hvor det var som om, at alt det voksne forsvandt, når
man kom ind. Et slot, der var åbent for alle børn, som kunne lide
at male, danse, spille musik og alt det andet, som alle børn kan, hvis
de ikke får andet at vide.
Børnene, Borgmesteren, Fonden Med Det Alvorlige Navn – alle var
de vilde med det nye skæve slot. Og i dag bor Kulturkvinden i slottet
sammen med alle børnene. Og det er ganske vist – kom selv og se.

Kom selv og se
Børnekulturhus Ama’r har eksisteret i 18 år, men fik
først i 2013 egen bygning i to etager og med stor kælder.
Børnekulturhuset Ama’r åbnede med et tema om ”Det
skæve slot”. Børnekulturhuset på Amager i København
er det første børnekulturhus, hvor rammerne og indholdet
er tegnet på baggrund af en brugerproces med fokus på og
inddragelse af børnene selv.
Huset er ledet af Nild Regout og er åbent hver dag for både
daginstitutioner, skoler og faste hold inden for fx billedkunst,
dans, teater, musik og historiefortælling. Om lørdagen
er der åbent billedværksted for alle, der kommer
forbi. Der arbejdes ikke med faste årlige
læringsplaner og krav om udvikling
af færdigheder i Børnekulturhus Ama’r.
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Tema I I Ulfborg og
Vinderup i Holstebro
Kommune fik teenagere
stor indflydelse på at
lave deres egen by og
plads. I projektet Teen
Town var der ingen frygt
for at lade børn bestem
me over udformningen
af deres egne fritidsområder.
Af Lars Hjorth Bærentzen,
kommunikationskonsulent

Teenagernes
selvudviklede
fristeder
”Vi troede i starten, at deres ønsker ville være meget mere
fancy, end de egentlig var. Det, de pegede på, var først
og fremmest et socialt rum at være i. Så var det da fint
med muligheder for bevægelse og aktivitet. Men i bund
og grund ønskede de sig deres eget sted at være sammen.”
Udtalelsen fra Teen Town-projektleder Dorte-Pia Ravnsbæk fortæller tydeligt, hvorfor det også giver mening at
foretage en grundig brugerinddragelse blandt børn og
unge. De to Teen Town-projekter, der er indviet i år,
kunne være kommet til at se helt forkerte ud i forhold
til brugernes ønsker, hvis ikke de lokale børn og unge var
blevet hørt.
Idéen om Teen Town-projekter til unge blev født i 2010
som en del af LAG-indsatsen for bedre levevilkår i land-
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distrikterne. I Holstebro Kommune blev Ulfborg og Vinderup udpeget som gode steder til en Teen Town, da byerne huser overbygningsskolerne for de to lokalområder.
Dermed er der en høj koncentration af unge fra 7. til 9.
klasse i byerne.
I Unge kunne få afgørende indflydelse på
udformningen I

Dorte-Pia Ravnsbæk, der driver egen projektledervirksomhed, blev hyret til at stå for en proces, hvor de unge
kunne få afgørende indflydelse på udformningen af de to
projekter. En undersøgelse med svar fra 1.005 unge viste,
at de mere end noget andet manglede steder at hænge ud
og være sammen. På den baggrund tog Dorte-Pia Ravnsbæk ud til de to skoler og fortalte om Teen Town-projek-

Teen Town i Ulfborg
Pris
Fondens støtte
Areal
Arkitekt
Bygherre

1,7 mio. kr.
859.000 kr.
1.200 m²
BSAA Arkitekter
Holstebro Kommune
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tet. Gennem de besøg fik hun kontakt til en række interesserede unge,
der meldte sig som projektudviklere.

i forhold til at vælge hvilke mobile elementer, hvilke aktiviteter og hvilke
placeringer, de ønskede sig,” siger Dorte-Pia Ravnsbæk.

Første skridt i udviklingsprocessen var at få de unge til at tale om ønsker
til funktioner i en Teen Town og ikke om konkrete faciliteter. Når de
ønskede funktioner var klarlagt, kunne de unge forsøge selv at skabe
modeller, der kunne facilitere funktionerne. Efter de første lavpraktiske
modelforsøg, blev Lokale og Anlægsfonden involveret. Fonden havde
nogle år tidligere udviklet forskellige mobile opholdselementer sammen
med BSAA Arkitekter. De mobile elementer var ikke afprøvet i virkeligheden og det var oplagt at gøre dem til en del af projekterne i de to byer.

I Deltog i møder med kommunen, borgerforeningen og
andre lokale interessenter I

”Da Lokale og Anlægsfonden og arkitekterne kom ind i billedet, fik projekterne en anden og højere kvalitet. De unge var stadig med i processen
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De unge Teen Town-udviklere deltog i møder med kommunen, borgerforeningen og andre lokale interessenter, så alle kunne tages i ed omkring den bedste placering af to områder særligt til teenagere.
I Ulfborg faldt valget på en plads ved fritidscenteret, hvor der nærmest
er etableret en hel Teen Town-minibydel. I Vinderup blev aftalen, at en
del af en central byplads kunne få mere liv med en Teen Town. Ulfborgprojektet opnåede støtte fra Lokale og Anlægsfonden, mens det mindre

omfattende projekt i Vinderup fik støtte på 150.000 kr. fra Fondens pulje til mindre projekter med anlægsudgift mellem 100.000 og 1 mio. kr.
Ulfborgs Teen Town fik en Teen Hall, som er det overordnede samlingssted. Omkring Teen Hall er der anlagt en plads kaldet Teen Square. De
unges udvalgte seks mobile elementer – udviklet af Lokale og Anlægsfonden og BSAA Arkitekter – kan bruges til opholdspladser, loungeområder eller indgå i parkouraktiviteter. De mobile elementer er udstyret
med hjul, så de kan flyttes rundt på pladsen eller ind i Teen Hall, hvis
to eller tre af brugerne hjælpes ad med at skubbe. Omkring opholdsmulighederne er der bl.a. mulighed for at spille beachvolley, streetbasket,
skate og køre på pumptrackcykelbanen med BMX eller mountainbike.
Ulfborg-projektet endte med at blive noget større end det, der er opført
i Vinderup, hvor der bliver opstillet tre mobile opholdselementer omkring forskellige aktivitetsmuligheder.
I Vi fik mange af vores idéer igennem I

Amanda Bork på 15 år var sidste år med til at udvikle indholdet af pladsen i Vinderup.
”Det var fedt selv at være med til at bestemme, og det er blevet et sted,
som vi er sikre på vil blive brugt. Vi var meget åbne for de voksnes idéer,
synes jeg, og de lyttede til vores. Vi fik mange af vores idéer igennem, så
indholdet af pladsen blev en blanding af vores og deres idéer.”
For 16-årige Denice Jensen var det også en positiv oplevelse at være projektudvikler i Ulfborg.
”Da de kom hen på skolen og fortalte om projektet, syntes jeg mest, det
lød som noget tidsfordriv, så jeg gad ikke være med. Men min veninde
fortalte senere, at det var rigtigt hyggeligt, så jeg tog med til et møde,
hvor tegningerne til Teen Hall blev diskuteret. Det lød vildt godt, og
nu har jeg været med i projektet i to år. Det er en fed måde at få lov til
at bestemme og udvikle noget på. Vores meninger betød noget. Hvis
de voksne havde nogle idéer, som vi ikke syntes så godt om, så var det
mest vores idéer, der betød noget. Men vi blev ikke rigtigt uenige. Vi
arbejdede os altid frem til en løsning og et kompromis, men det var fedt
at opleve, at vi kom i første række.”

33

33

34

To veje at gå
Tema I Når der skal skabes arkitektur i børnehøjde, er der to veje at gå. Enten bliver
børnene hørt eller også tager de voksne ansvaret for at gennemskue, hvad børnene
vil have. Begge dele kan føre til anderledes og spændende byggerier.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Lokale og Anlægsfonden har støttet udviklingen af to
børnekulturhuse, og har derudover været involveret
i en række projekter, der enten fuldt ud eller delvist
sigter på forskellige udgaver af børnekultur.

vippe, fordi det er det, de kender. Vi valgte i stedet at
lytte til barnet i os selv,” forklarer Jens-Ole Jensen, der
er leder af Gymnastik- og Motorikhallen og manden,
der stod forrest i udviklingen af hallen.

Børnekultur kan være meget mere end at tegne, klippe og klistre. Det kan også være en del af bevægelseskulturen. Noget som Gymnastik- og Motorikhallen i
Aarhus forstår at introducere børn til. Men selv om
hallen er spækket med fantasi og skæve – men meget
gennemtænkte – indfald, så har der ikke på noget tidspunkt været direkte involvering af børn i udviklingen
af hallen.

Selv om der ikke var børn involveret i udviklingsfasen,
vil besøgende i hallen hurtigt opdage, hvordan den
taler direkte til – og med – børn. Det er ikke tilfældigt.

”Vi spurgte ikke børn, men jeg mener alligevel, at vi
fik skabt arkitektur i børnehøjde. Vi var bekymrede
for, at det let kunne blive en skinproces, hvor der ikke
rigtig ville blive lyttet til børnene, og hvor de ville svare det oplagte. Fx hvis de blev spurgt om, hvad de ønsker sig til en legeplads. Så ville de sige to gynger og en

I Et landskab som tager børnenes
perspektiv I

”Vi forsøgte at skabe et landskab som tager børnenes
perspektiv og er i børnehøjde. Børn er formålsorienterede, men i en almindelig gymnastiksal kommer de ingen steder hen, hvis de klatrer op ad et tov. I Gymnastik- og Motorikhallen kommer de altid et nyt sted hen
og de kan hele tiden udfordre alle tre dimensioner, og
man kan som efterrationalisering sige, at vi udviklede
nogle principper om at bringe børn i bevægelse.”
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Jens-Ole Jensen har igennem sit arbejde som leder af Videnscenteret på professionshøjskolen
VIA UC forsket i pædagogik, og hvordan der skabes aktiverende rum til børn.
”I forbindelse med Gymnastik- og Motorikhallen
søgte vi efter inspiration mange steder og kiggede
meget på børns aktiviteter. Men dybest set troede
vi ikke på, at det ville rykke kvalitativt ved projektet at spørge børnene. Man skal næsten skamme
sig over at sige det, fordi det er blevet politisk korrekt altid at inddrage børn. Det gjorde vi også,
men vi gjorde det ved at kigge på dem og huske
på vores egne erfaringer som børn – og ikke ved
at spørge dem,” siger Jens-Ole Jensen.
I Bred gruppe af interesserede børn I

Lokale og Anlægsfonden har sammen med Dorte
Mandrup Arkitekter udviklet to børnekulturhuse. Det første i Kolding blev ligesom Gymnastik- og Motorikhallen i Aarhus skabt uden inddragelse af børn fra en brugergruppe. Der var
nemlig ikke nogen eksisterende brugergruppe, og
det gjorde egentlig processen sværere for arkitekterne, end da de senere kunne trække på en bred
gruppe af interesserede børn i forbindelse med
Børnekulturhus Ama’r.
I Nicolai for børn i Kolding blev der skabt nogle
grundlæggende rum som udgangspunkt for aktiviteter, og alle rummene fik en diagonal sammenhæng, så den tidligere skoles meget afgrænsede
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områder blev ophævet. Men når det kom til stykket, handlede projektet om at skabe noget uden
at vide, hvad de kommende brugere ønskede sig.
Nicolai for børn er blevet meget populært, så arkitekterne ramte nok rigtigt, men alligevel syntes
Dorte Mandrup Poulsen bedre om processen omkring Børnekulturhus Ama’r.
I Voksne ser det hele oppefra I

”Selvfølgelig er det politisk korrekt at spørge en
brugergruppe. Men man får helt sikkert en masse
ud af at inddrage børn. Voksne ser det hele oppefra. Det bliver meget lavpraktisk og kommer til
at handle om, at det hele skal være i et plan uden
trapper, og at der ikke må være for langt til
toiletterne. Børn drømmer og tænker i oplevelser, og hvad der ville være fantastisk,” siger Dorte
Mandrup Poulsen.
Børn har mange uvurderlige idéer, som voksne
ikke lige kommer på, og samtidig giver det god
legitimitet i udviklingen af de mere vovede løsninger, når det er børnene selv, der har bedt om
det. Men hvis børneinddragelsen skal virke, er
det vigtigt, at børnene ikke bliver for præcise i
idéudviklingen.
I Arkitekten skal tage ansvar og have
overblik I

”Det må ikke blive specifikt. Forstået på den
måde, at de bliver spurgt konkret til, hvem vil

have en blå, og hvem vil have en rød, og så rækker man hænderne op. Det er vigtigt at komme
dybere ned og høre, hvad børnene siger om rummene, uden at de må blive for specifikke. Arkitekten skal tage ansvar og have overblik, så idéerne
kan bruges til at skabe rum, som peger ud over de
enkelte børns ønsker, og som også kan forandres
og stadig bruges om 10 eller 20 år, hvor børn
måske laver helt andre ting end i dag.”
Endelig skal inddragelsen foregå på børnenes
præmisser. De må ikke blive behandlet som voksne i fokusgrupper.
”Børn skal ikke sættes rundt om et bord med en
skriveblok og en kuglepen. De skal have mulighed for at klippe og klistre og bygge, og så kan
man spørge dem, hvad de bygger. I virkeligheden
burde man nok gøre det samme med voksnes inddragelse…,” tænker Dorte Mandrup Poulsen.
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Cykelhuset – et fælles
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mødested for cyklister
Udviklingsprojekt I Op mod 350.000 danskere dyrker motionscykling, men der ikke tradition for at dyrke
fællesskabet omkring cyklingen i særligt høj grad. Det vil Lokale og Anlægsfonden gerne gøre noget ved
og har derfor udviklet idéen om Cykelhuset som fælles mødested for alle slags cyklister.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Langt de fleste cykelmotionister er selvorganiserede, men
antallet af medlemmer af cykelklubberne er stigende.
Men modsat fx medlemmer i boldklubber og andre
idrætsforeninger har cyklister ikke tradition for at mødes
i et rigtigt klubhus – og slet ikke på tværs af cykeldiscipliner som fx landevej, mountainbike og BMX.
Omkring 350.000 danskere menes ifølge Idrættens Analyseinstitut at dyrke regelmæssig motionscykling. Lidt
mere end 27.000 af dem er medlemmer af foreninger under Danmarks Cykle Union. Dertil kommer alle dem,
der ”bare” cykler en tur i ny og næ for fornøjelsens skyld.
Samtidig er der vækst i interessen for forskellige cykeldiscipliner og cykeltyper. Mens BMX og mountainbike har
været almindeligt kendt i 20-30 år, er udtryk som Fixiebike (et-gears banecykler til gadebrug), Trialbike (cyklingens svar på parkour) og Dirt Jump (en vild blanding af
BMX og mountainbike) kommet til i de senere år.
I Mange af de selvorganiserede har en bred
cykelinteresse I

Traditionelt har det været svært at forene landevejsryttere med mountainbikeklubber eller BMX’ere. Cykel

klubberne har værnet om deres disciplins egenart, men
da langt de fleste motionscyklister ikke er medlemmer af
nogen klubber, og mange af de selvorganiserede har en
bred cykelinteresse, der ikke er påvirket af klubinteresser,
ser Fonden store muligheder i at skabe en facilitet, der
kan samle forskellige cykelinteresser. Både klubcyklister
og selvorganiserede og flere discipliner på tværs.

Lokale og Anlægsfonden introducerer derfor et mødested, hvor forskellige aktiviteter i forbindelse med
udøvelsen af cyklisternes idrætsgrene kan udfoldes.
Mødestedet har fået navnet "Cykelhuset". I Cykelhuset kan cyklister samles og rengøre kæder og gear,
pumpe dæk, hjælpes ad med at fikse cyklerne i et
åbent værksted eller bare hænge ud sammen og se en
etape af Tour de France eller en anden stor begivenhed.
I En bygning, der også kan bruges aktivt I

Lokale og Anlægsfonden har sammen med NORD
Architects udarbejdet et forslag til, hvordan Cykelhuset kan se ud. Forslaget tager udgangspunkt i en byg39

Forslag A består primært af en tagflade, som skaber læ
og ly. Der dannes et mødested under og på tagfladen, og
der gives mulighed for udendørs cykelvask og pumpe
station. Tagfladen bæres af to lukkede rumligheder, der
begge er uopvarmede og indeholder henholdsvis toilet
og bad samt depot.

Forslag B er organiseret så den ene halvdel af Cykelhuset består af et overdækket uderum samt et
uopvarmet depot. Den anden halvdel består af inderum,
der kan programmeres med eksempelvis væksteds
faciliteter, opholdsamt toilet og bad.

Forslag C er programmeret med både spinning,
værksted, opholdsrum, toilet og bad samt depoter.
Kun et mindre areal under tagfladen er afsat til uderum.
Estimeret etableringsudgift ekskl. moms 6, 5 - 7 mio. kr.

Estimeret etableringsudgift ekskl. moms 5,5 - 6 mio. kr.

Estimeret etableringsudgift ekskl. moms 3,5 - 4 mio. kr.

ning, der også kan bruges aktivt til det, det hele handler om – nemlig
cykling.
Cykelhuset, som NORD Architects ser det, findes i to udgaver. En mindre udgave på 500 m², der kan indrettes på forskellige måder og nemt
placeres i forskellige sammenhænge. Fx kan det i en udgave være et ”læ
og ly”-sted på ruten med adgang til toilet, bad, vand og luft. I en lidt større udgave kan Cykelhuset også rumme et værksted og et opholdsrum.
I den største af de tre versioner kan Cykelhuset også udstyres med adgang til et spinninglokale, hvor den stationære cykelform kan styres af
kvalificerede trænere med stor cykelerfaring. Fælles for de tre versioner
er, at de udvendigt er ens og udstyret med en bane på taget, som kan
bruges aktivt som sving eller startrampe for fx BMX’ere eller mountainbikere.
I En stor velodrom på taget I

I den store version, der virker mest oplagt i større byområder som eksemplificeret på visualiseringen, er Cykelhuset tegnet med en ukonventionel velodrom på taget, hvilket vil være en oplagt udfordring for de
mange fixiecyklister, der har taget storbyerne med storm i de senere år.
Under velodromen kan der blive plads til en cykeludlejning, kursusfa40

ciliteter, cykelværksted, klublokaler, café, kontorlokaler og meget andet
cykelrelateret. Midten af velodromen er oplagt at udnytte til mindre
pladskrævende cykelaktiviteter som øvebane for børn og nye cyklister,
cykelpolo og tricktræningsområde for BMX’ere og trialcyklister.
Cykelhuset kan udformes på mange andre måder end NORD Architects
har gjort det og Fonden hører gerne fra bygherrer, der er interesserede
i at opføre det første eksempelprojekt, der kan skabe fællesskab omkring de mange former for cykling. Enten med udgangspunkt i NORD
Architects forslag eller i helt andre udgaver.
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Drøn på børne
Synspunkt I Alle børn skal have adgang til rammer, hvor
kunst og kultur kan udøves. De kulturelle oplevelser kan
være vejen til dannelse og læring for børnene, hvorfor den
nye folkeskolereform kan sikre, at kunst og kultur bliver
en fast del af alle børn og unges hverdag.
Af kulturminister Marianne Jelved

Barndommen er en tid, hvor man opdager verden, og hvor man
lærer at begå sig i mange forskellige kulturelle sammenhænge. Det
er en dannelsesproces, der er med til at udvikle os til demokratiske
medborgere, der både kan tage del i og bidrage til samfundet. I denne
proces er oplevelser af kunst og kultur vigtige. De er med til at danne
og forme børnenes forståelse af verden, af sig selv og af hinanden.
Gennem mødet med kunst og kultur får børnene mulighed for at se
verden med nye øjne og derigennem udvikle kompetencer til at gribe
og begribe verden på nye måder. Alle børn skal have denne mulighed.
Det er derfor en vigtig opgave at give alle børn mulighed for jævnligt
at møde kunst og kultur, uanset hvor i landet de bor, og uanset hvil42

ken baggrund de har. I kulturhusene, værkstederne, idrætshallerne
og på aktivitetscentrene oplever børnene, hvordan man indgår aktivt
i fællesskaber og tager oplevelser med sig. I foreningerne lærer de,
hvordan man tager beslutninger og ansvar i et fællesskab, der både
giver plads til den enkelte og til helheden.
I Børn har et stigende kulturforbrug I

Kortlægningen af ”Danskernes Kulturvaner 2012”, som Kulturministeriet har fået udarbejdet, viser en række interessante resultater
i denne sammenhæng. Overordnet set viser kortlægningen, at børn
har et stigende kulturforbrug indenfor mange områder, eksempelvis

nekulturen
musik, teater og litteratur. Samtidig ved vi, at mere end ni ud af ti
børn er idrætsaktive minimum én gang om ugen.
Vi er således på rette vej i forhold til at give børnene oplevelser
og erfaringer med kunst og kultur, som de tager med sig videre
resten af livet. Det er afgørende, at børn møder kunst og kultur
tidligt – og allerede, når børnene er i daginstitutioner. Den ballast gør, at vi bruger kunst og kultur i resten af livet.
På trods af en stigning i kulturforbruget inden for flere områder,
er der dog stadig meget at gøre. Der er stadig udfordringer i forhold til at skabe de gode rammer for kulturen. En vigtig pointe er
nemlig også, at det ikke er nok bare at kigge på og at være tilskuer
til kulturen. Der skal også være rammer til, at børnene selv kan
være udøvende – så de selv kan male, danse, løbe, lege, spille og
komme på banen. Disse rammer skal vi arbejde for at skabe.

Med det nye begreb ”aktivitetstid” gives der en helt ny og særlig
mulighed for at inddrage de lokale børnekulturtilbud, musik-,
kultur- og billedkunstskoler og øvrige kulturinstitutioner ude i
kommunerne i undervisningen. Her er der nemlig tale om en
”helhedsskole” – en skole der tager højde for helheden i barnets
udvikling og har en helhedsorienteret tilgang til undervisningen. Dette gør vi blandt andet ved at invitere de mange gode
kræfter i kultur- og foreningslivet ind i skolen, og ved at skolen
kommer ud til lokalsamfundets kulturinstitutioner. I et samarbejde mellem skole og kultur- og foreningsliv kan vi udnytte skolens klare styrke: At den når alle børn.
”Drøn på skolegården” hedder den fine kampagne, som Realdania, Kræftens Bekæmpelse og Lokale og Anlægsfonden har
igangsat. Jeg ønsker, at der skal være drøn på hele skolen – og
på børnekulturen i al sin mangfoldighed – også i daginstitutionerne.

I Kultur bliver en integreret del af alle børns
hverdag I

Med regeringens udspil til en reform af folkeskolen ligger der en
åben bane foran os med mulighed for at prøve at gøre tingene
anderledes. Det er en fantastisk mulighed for at sikre, at kunst og
kultur bliver en integreret del af alle børns hverdag.
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Støtte til kultur-, fritids- og idrætsbyggeri

www.loa-fonden.dk
Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden
rådgivning på området. Der stilles krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel
kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for
aktivitet.
Fonden lægger vægt på, at der er et lokalt engagement i planlægning, finansiering og
drift af faciliteterne, og at rammerne for aktiviteterne tager udgangspunkt i frivilligt
arbejde. Det er ligeledes vigtigt, at flere forskellige brugergrupper er involverede, og at
de på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne.
Læs mere om os på www.loa-fonden.dk

