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RO OG ADSPREDELSE
I venterummets indervæg mod 
korridoren etableres en sam-
menhængende billedfortælling  i 
sandblæst glas og glasgravure. 
Motiverne er inspireret af 
Fredsskoven og rumlig geometri.
En frise hvor øjet kan finde hvile.

KARYATIDER - FÆLLESSKAB
Alle 25 søjler i opholdsområdet beklædes 
med motiver udført i linoleum-intarsia. 
Intarsia er italiensk og betyder "indlagt ar-
bejde". 
Motiverne er en slags nutidens karyatider, 
som i fællesskab bærer bygningen.
Linoleumsbelægningen på gulvet tilpasses 
søjlernes farveskala i en enkel geometri.
Der etableres en interaktiv lyd- og videoin-
stallation i børneventeområdet.
Desuden etableres to lys-sensoraktiverede 
video-linoleuminstallationer i hver ende af 
ankomst området.

FÆLLES TID, FREDSSKOV, FARVER
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FÆLLES TID - LYS OG MØRKE
Sygehuset er som virksomhed præget af den 
skemalagte klokketid døgnet rundt. 
Kunstprojektet trækker den organiske tid, som er 
præget af døgnets lys-rytme ind i de tre udsmyk-
kede områder.
Kunstprojektet formidler overgangen fra den natur-
lige døgnrytme til sygehusets funktionsbestemte 
rytme.

FORSKEL OG SAMMENHÆNG
Familiehuset, Psykiatrien og Skadestuen tildeles af 
kunstprojektet signatur og egenart. 
Brug af gennemgående mønstre og tematikker skaber en 
overordnet sammenhæng. 
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FREDSSKOV - LYS OG HELING
Psykiatriens kunstværk understreger syge-
husets centerakse.
I første-sals højde langs gangbroen placeres 
en 27 meter lang udskåret træskærm. 
Skærmens motiv er inspireret af den nært-
liggende fredsskov og af arkitekturens rum-
lige geometri.
Som baggrund for skærmen installeres en 
LED-væg som via sensorer aktiveres ved 
mindskende dagslys.  
LED-væggen genererer organiske lysforløb i 
afstemte farveregistre.
Ved skumringstid sensoraktiveres desuden 
en videoprojektion på matte glasflader over 
hovedindgangen. Også videoinstallationens 
forløb består af blide, umærkelige transfor-
mationer.



FAMILIEHUSET - SØJLER, GULV OG VÆGGE
KARYATIDER OG ATLANTER - (SØJLEBÆRERE, KVINDELIGE OG MANDLIGE)

SØJLEBÆRERE 
Alle 25 søjler i opholdsområdet beklædes med 
motiver udført i linoleum-intarsia. 
Intarsia er italiensk og betyder "indlagt arbejde". 
Motiverne er en slags nutidens karyatider, som i 
fællesskab bærer bygningen. Karyatider 
(søjlebærere) kendes især fra oldtidens arkitektur, 
men indgår ofte som motiv i nyere kunst.
Kunstprojektets karyatidemotiv kan opfattes som 
metafor for det nødvendige fællesskab, som i et 
demokratisk samfund findes omkring et sygehus. 
Vi er alle både brugere og ejere af hospitalet. Man 
skal føle sig genkendt når man får brug for at 
henvende sig i sygehuset.
Skikkelserne på de 25 søjler repræsenterer den 
almindelige dansker. Motiverne baseres på foto-
grafiske optagelser af et repræsentativt udsnit af 
borgere i Sønderjylland.

Linoleumbelægningen på gulvet tilpasses 
søjlernes farveskala i en enkel geometri.
Linoleum er for mange et velkendt mate-
riale, som i duft og taktilitet vækker 
minder om skoler, idrætssale og 
køkkener. 
De mange smukke farver og teksturer i 
nye linoleums-kollektioner, samt ny digi-
tal skæreteknologi skaber mulighed for 
nye udtryk i et ellers fortroligt materiale.
Linoleum er iøvrigt et robust, rengørings 
-og miljøvenligt materiale.

Forbo Marmoleum-serie

Karyatider, Olympen

Detaljer af skitser til fotografisk baserede intarsia-kompositioner på søjler t.v. original motiv til søjleskitse længere t.v. og 
t.h. linoleum-farvenostalgi i strik fra 60erne.

Udfoldet søjle-motiv
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A: Familiehusets modtagelse, 
placering af de 25 søjler.
B,C,D: skitser med forskellige forslag 
til  gulvmønstre i linoleum.

LYSGÅRDE - LASERSKÅRET PLANTE ESPALIER - BAGBELYST

ESPALIER - GRØNNE LYSGÅRDE
Laserskåret espalier, som rejser sig 
fra bunden af lysgårdene. Højde ca. 
5 meter. Udføres i 4mm rustbe-
handlet og pulverlakeret stål.
Tilplantning med slyngplanter, som 
f.eks. Rose, Clematis, Rådhusvin el-
ler Humle.
Der etableres sensorstyret bagbe-
lysning af espalier, så værkerne 
fremstår i silhouet ved tusmørke og 
om natten.
Motivet er en variation over 
grundmønsteret 'Fredsskov' som er 
hovedmotiv i den kunstneriske 
udsmykning i Psykiatrien. 

PLAKAT

02

Type to enter text

A B C D

Sigtelinje fra entré området i Familiehuset mod venstre lysgård, tilsvarende udsmykning anbringes i 
højre lysgård. Begge lysgårde er angivet på plantegning i lyserød.

Forneden ses detaljer af et tilsvarende laserskåret hegn i pulverlakeret stål.



LYSFØLSOM VIDEO INSTALLATION
FAMILIEHUSET - VESTVÆG ENTRE

Til venstre for svingdøren ved hovedindgangen til Familiehuset findes et lounge om-
råde med 10 m. sammenhængende vægflade. Denne væg sættes i forhold til gulvet 
ved anvendelse af linoleum intarsiateknik i en enkel fortsættelse af gulvmønsteret.  
  
                                                                                (ØVERST DAGSLYSTILSTAND)
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 Ved hjælp af lysfølsomme sensorer aktiveres en videoprojektion som er mapped i for-
hold til væggens linoleumsmønster, dvs. at videobillederne optræder som skiftende
“kortlægninger” af vægkompositionens geometri. Der opstår en særegen form for
lysende stoflighed hvor det belyste og det lysende smelter sammen. 
                   (NEDERST NATTILSTAND)

INTERAKTIV LYD & VIDEO INSTALLATION 
FAMILIEHUSET - BØRNEVENTEVÆRELSE

I børneventeområdet anvendes den frie vægflade til 2 store OLED fladskærme som viser videobillederne
fra en interaktiv videoinstallation for børn.
Børnenes skyggebilleder fremtoner, med hjælp af infrarød kamerateknik, på skærmene. Med specielt udviklet 
software forvandles børnenes skyggebilleder til stadigt skiftende fantasifigurer. På lydsiden aktiveres tilsvar-
ende sære lyde og stemmer, som passer til de skiftende skyggefigurer og deres bevægelser. Lydfrembringel-
sen høres kun lokalt på grund af lydfokuserende parabolhøjttalere som er ophængt direkte over legeom-
rådet.



PSYKIATRI - ANKOMSTOMRÅDE
 FREDSKOV - LYS OG HELING

Linoleum farvespektrum (Forbo marmoleum), som anvendt I skitse th. 
Bla bla bla gulv
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Psykiatriens kunstværk understreger sygehusets centerakse.
I første-sals højde langs gangbroen placeres en 27 meter lang ud-
skåret træskærm. Skærmens motiv er inspireret af den nærtliggende 
fredsskov og af arkitekturens rumlige geometri.
Som baggrund for skærmen installeres en LED-væg som via sensorer 
aktiveres ved mindskende dagslys.  
LED-væggen genererer organiske lysforløb i afstemte farveregistre

Bærende bagskærm med LED grid

Semitransparant diffusionsplade

Laserskåret skærm i træ

Detalje fra laserskåret træskærm i dagslys med slagskygger på 
bagved liggende diffusionsplade.



Ved skumringstid sensoraktiveres desuden en videoprojektion på matte glasflader over hovedindgangen. 
Også videoinstallationens forløb består af blide, umærkelige transformationer.

Video og lysvæg - AftenLysvæg og skærm - sollys

Skitserede stillbilleder fra videosekvens på glasfacade.
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FRA DAGSLYS TIL KUNSTLYS 
FARVESKIFT I ANIMEREDE FORLØB - TRÆSKÆRM I SILHOUET



SKADESTUE GLASFRISE OG LINOLEUM
RO OG ADSPREDELSE
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Skadestuens modtagelses område - korridor, reception og venteværelse - er præget 
af  en forholdsvis tæt rumdisposition med begrænsede muligheder for kunstneriske 
interventioner. Desuden er der ofte i en akutmodtagelse et højt aktivitets niveau med 
et stort patientflow. Denne kombination af fortættet rumoplevelse, travlhed og evt. 
ventetid for brugerne skaber et behov for ro og venlig adspredelse. 
Fokus for udsmykning er derfor lagt i og omkring venteværelset, hvor der i farvestill-
ingen for gulv, vægge og polstring af de indbyggede bænke efterstræbes en

oplevelse af variation og harmoni.
Glaspartierne i døre og vinduer, i den væg som adskiller venteværelset fra korridoren, 
udsmykkes med én lang sammenhængende sandblæst frise. Motiverne er inspireret af 
Fredsskoven og af rumlig geometri. 
Gulvet er en direkte videreførelse af geometri og farvebrug i Familiehusets entré, 
mens glasfrisen genoptager motiver fra træskærmen i Psykiatriens entré område.
Glasfrisen fremstår efter mørkets frembrud med selvlysende glasreliefer, takket være 
dyb sandblæsning oplyst fra glassets karmsider af indbyggede LED strips.

Linoleumgulv med geometrisk intarsia

Farvelagt væg med fortløbende glasfrise


