En stor udfordring

“

Vi ønsker at skabe et markant arkitektonisk statement, som kan
integrere sig i den fantastiske natur. Husets arkitektur ligger et
sted mellem Frank Lloyd Wrights amerikanske supervillaer med
rustikke materialer og store udkragninger og den skandinaviske
funktionelle arkitektur. Konceptet bygger grundlæggende på at
skabe et plateau i det kuperede landskab. Over dette plateau
svæver et skulpturelt element, som integrerer sig i det kuperede
landskab, i trækronerne og i himlens skyer.
Søren Øllgaard
MAA Arch. Creative Manager Nordic
Henning Larsen Architects

“

Det har været en meget stor udfordring at være med til at bygge
huset. Det er en af de opgaver, man kun sjældent får lov at arbejde
på, og alle her hos Jakon er meget stolte over det endelige resultat.
Teddy Pedersen
Projektleder
Jakon A/S
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Tak

P

å vegne af Københavns Tømrerlaug og Dansk Byggeri vil jeg
rette en varm tak til Kirsten og Freddy Johansen, fordi de
har gjort det muligt at indstifte Tømrerprisen.
Formålet med prisen er at belønne personer, firmaer, organisationer
eller bygherrer, som har udført eller har deltaget i et byggeri, hvor
trækonstruktioner indgår som en markant bygningsdel, eller hvor
tømrerfaget på anden vis har spillet en afgørende rolle.
Tømrerprisen kan også gives ved nytænkning og dristig arkitektur,
hvor træ er hovedbygningsdelen. Det er et krav, at både håndværk og
materialer er af høj kvalitet.
Tømrerprisen er på 150.000 kroner. Den kan uddeles hvert år og
evt. opdeles i to portioner. Hvis priskomiteen ikke vurderer, at der er
en egnet modtager, kan komiteen undlade at uddele prisen.
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Priskomiteen består af:
• Arkitekt og partner i KHR arkitekter, professor Jan Søndergaard
• Seniorjournalist ved Berlingske Tidende Carsten Steno
• Adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen
• Viceoldermand i Københavns Tømrerlaug Søren Larsen
• Oldermand for Københavns Tømrerlaug Flemming Kjærgaard
Jeg er overbevist om, at Tømrerprisen vil være et værdifuldt bidrag til
at fastholde en dansk byggetradition af høj standard.
Flemming Kjærgaard
Formand for priskomiteen
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Kunsten at folde
					 en serviet

D

et er en god historie i arkitektkredse, at de første skitser er
lavet på servietter. Det siges bl.a. om Utzons Opera i Sydney.
Men en serviet var faktisk den første model for The Scandinavian Golf Club, da arkitekten skulle forklare sin idé for bygherren.
Servietten eksisterer ikke mere. Men ideen er til gengæld blevet til
det smukke resultat, der udløser Tømrerprisen 2009 til:
Henning Larsen Architects ved arkitekt Søren Øllgaard og
Jakon A/S ved projektleder Teddy Pedersen

Henning Larsen Architects
Henning Larsen Architects er et internationalt anerkendt arkitektfirma med stærke skandinaviske rødder.
Siden Henning Larsen etablerede tegnestuen i 1959, har virksomheden løst en lang række opsigtsvækkende opgaver i ind- og udland.
Flere af disse fremhæves i dag som arkitektoniske mesterværker.
Henning Larsen Architects har designet Operaen, Dansk Design
Center, Bølgen i Vejle og en lang række andre bygninger i Danmark
og udlandet.
Henning Larsen Architects beskæftiger ca. 118 medarbejdere og har
hjemsted i København. Læs mere på www.henninglarsen.com
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Jakon A/S
Jakon A/S er et af landets største tømrer- og snedkerfirmaer. Jakon løser desuden murer- og betonopgaver. Virksomheden arbejder i både
fag-, hoved-, stor- og totalentreprise for bygherrer i den offentlige og
private sektor. Blandt nyere opgaver kan nævnes DR Byen og Operaen i København.
Jakon A/S blev grundlagt af i 1978 af Håkon Pettersen og har i dag
til huse i Ballerup. Virksomheden beskæftiger ca. 280 medarbejdere,
der omsætter for ca. 450 mio. kr. om året. Se mere på www. jakon.dk

Huset er lagt midt på golfbanen, og
byggeriet har stået på samtidig med
etableringen af baneanlægget. The
Scandinavian Golf Club-projektet
har betydet en fredeliggørelse af det
store område, der tidligere rummede
Farum Kaserne og øvelsesterræn.
Udover golfspillerne kan naturelskerne se frem til, at anlægget åbner,
idet der ligger et udstrakt net af naturstier på det store område.
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De meget store udkragninger er med
til at give huset et meget luftigt præg.
Samtidig giver de ly for de gæster og
medlemmer, der opholder sig på terrasserne omkring huset. Husets luftige karakter bliver forstærket af de
mange glasarealer, der giver et godt
udkig over baneanlægget.

At gøre en forskel

O

pdraget fra bygherren, The Scandinavian Golf Club, var at anvende de bedste materialer til at
skabe et byggeri, der gør en forskel. At forene stærke visioner om smukt og dristigt design med
raffineret og solidt håndværk – og at sikre balancen mellem bygningen og omgivelserne. At gøre
en forskel.
Målet var at bygge bro mellem inspirationen fra amerikanske golfklubber og et skandinavisk udtryk. Et
andet mål var at skabe et lyst og let hus. Huset er på én måde et traditionelt længehus, men samtidig er
det blevet vredet og trukket i en sådan grad, at dimensionerne er absolut overvældende.
Det forekommer næsten fattigt at bruge ordet ’klubhus’ om det endelige resultat, men nu ligger det der
altså ... ’klubhuset’ eller ’naturhuset’, omgivet af et exceptionelt golfanlæg på to gange 18 huller, som er
resultatet af banearkitekten Robert Trent Jones Jr.’s indsats.
Plangrundlaget for projektet forelå i efteråret 2006, og i de efterfølgende måneder blev en lang række
forslag vendt mellem bygherre og arkitekt. En dialog, der var præget af visioner, engagement og en stædig
vilje til at skabe kvalitet. Det første spadestik blev taget den 19. maj 2008, og siden da har byggeriet skullet
gennemføres sideløbende med anlægningen af golfbanen. Ikke nogen ukompliceret opgave.
Nu står det der. Snart klar til brug og klar til at blive beundret som det bedst tænkelige design og håndværk.
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På 1. sal er der mulighed for et nærmere kig på det minutiøst udførte listeloft. Samtidig kan man studere de
meget komplicerede samlinger, som
er et resultat af, at der er vredet og
trukket i proportionerne.
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Kun få materialer
– men meget af det

G

roft sagt indeholder huset kun fire materialer, som der til
gengæld er brugt meget af. Det er Douglas-fyr fra Schwarzwald, norsk kvartsskiffer fra Otta, tombak og glas.
Tømmeret er en historie helt for sig selv. Der er brugt Douglas-fyr i
meget store mængder i både T1 og T2 konstruktionsklasse. De største
stykker er på 20 x 50 cm i 15 meters længde. Tømmeret er hentet i
Schwarzwald i Sydtyskland. Her blev det omkring 1890 plantet som
det første af sin art i Europa.
Skifferen kommer fra Otta i Norge, og pladerne og stenene er anvendt til både tagbelægning, mure, terrasser og trapper. Ved udvælgel-
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sen af den rette skiffer er spildprocenten ekstremt høj, idet kun
10 procent af skifferen kan bruges. Al skiffer er sorteret og udvalgt på stedet.
Stål er bl.a. anvendt i forbindelse med de meget store udkragninger, hvor spændet er for stort,
til at tømmer kan bære konstruktionen. I disse tilfælde er stålkonstruktionerne lagt ind i en
skal af træ, så de ikke stikker ud
fra det øvrige bygningsværk.
Alle synlige beslag og metaloverflader er inddækket i tombak, der i modsætning til kobber
ikke bliver grønt med tiden.
Glaspartierne spiller en central
rolle i byggeriet, som hele vejen
rundt vender sig mod den omgivende golfbane. På en og samme
tid er byggeriet meget tungt og
meget let. En af årsagerne er den
udbredte anvendelse af glas. Samtidig sikrer de store glaspartier et
stort lysindfald i bygningen.
Detaljerigdommen er stor i byggeriet, men som en af detaljerne
kan nævnes, at boltene, som er
anvendt til samling af de mange
spær, alle er blevet maskinvasket for at undgå, at fedtet i stålet
trækker ud i tømmeret.
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Det største rum i byggeriet giver med
høj rejsning, ædle materialer og stort
lysindfald mindelser om et kirkebyggeri. Douglas, skiffer, sten og tombak
er anvendt i store mængder, og resultatet er yderst harmonisk.
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Jakon har stor erfaring med komplicerede byggerier. Således har virksomheden været med til at opføre
DR Byen på Amager og Operaen på
Holmen. Også for den norske opera
i Oslo har Jakon udført specialopgaver, nemlig en avanceret væg, der
er designet af den dansk-islandske
kunstner Olafur Eliasson.
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The Scandinavian
				 Golf Club

E

t natur- og golfanlæg i internationalt format og et smukt
klubhus med en hyggelig atmosfære – tilsammen er det de
ingredienser, der danner The Scandinavian Golf Club. De to
18 hullers baner og det unikke klubhus passer perfekt ind i det 200
hektar store område, og det har da også fra starten været et krav til
golfarkitekten Robert Trent Jones Jr. at kombinere international klasse
med hensynet til naturen og miljøet.
I 2002 opstod tanken om The Scandinavian Golf Club hos de tre stiftere af Navision, Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. Under
ledelse af adm. direktør Lars Peter Wilhelmsen har det tidligere kaserne- og øvelsesterræn siden undergået en transformation fra sammenkørt og forurenet aflukke til et smukt natur- og golfområde.
Området er endnu ikke helt færdiggjort, og åbningsdatoen er
derfor ikke fastlagt. Nærmere information vil blive offentliggjort på
hjemmesiden: www.thescandinavian.dk

20

21

22

23

24

