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Kræftpatienter i trygge rammer

D

et kræver de allerbedste vilkår at overvinde en kræftsygdom. Det er almindelig
kendt, at de fysiske rammer betyder rigtig
meget – både for velværet og for, hvordan man
tackler en alvorlig sygdom. Følelser, sanser og
kunstneriske oplevelser spiller en stor rolle i den
proces det er, at komme igennem et kræftforløb.
Vi er i Kræftens Bekæmpelse stolte af vores
kræftrådgivninger. Med byggeriet af en række
nye huse er det ambitionen at give plads til livet.
Der skal være plads til glæde. Men også til sorg
og fortvivlelse.
Rammerne om patienter og pårørende skal
være lyse, venlige og imødekommende. Træ
giver varme, og derfor er træ et vigtigt element i
kræftrådgivningerne. Nøgleordene er tryghed,
hjemlighed, åbenhed og nærvær. Det er vigtigt,
når man konfronteres med livets svære øjeblikke.
Leif Vestergaard Pedersen
Adm. direktør
Kræftens Bekæmpelse
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Hejmdal – Kræftpatienternes Hus i Aarhus – er en iøjnefaldende bygning med store glasflader
på tag og facader og med udbredt anvendelse af træ. Massive bjælker er sat op overalt i huset,
og træet spiller i det hele taget en vigtig rolle i byggeriet. Hejmdal er også et gammelt hus fra
1908. Det rummede tidligere portnerboligen til Kommunehospitalet.
Kræftens Bekæmpelse har lagt vægt på, at kræftpatienterne skal opfatte Hejmdal som et varmt
og menneskevenligt center, som distancerer sig fra det sterile miljø, der hersker på et hospital.
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Til lykke

T

akket være Kirsten og Freddy Johansen kan vi i år give
Tømrerprisen til Kræftens Bekæmpelse. Det er tredje gang,
prisen uddeles, og vi er glade for at have fundet en værdig modtager.
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.
Priskomiteen består af:
• Arkitekt og partner i KHR arkitekter, professor Jan Søndergaard
• Formand for Bygherreforeningen, direktør Lars Ole Hansen,
• 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
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Et hus der taler til sjælen
Det kan være svært at sætte ord på, hvad Hejmdal er og kan, før man træder indenfor.
For Hejmdal er mere end en følelse – en stemning. Grundtanken er at bryde med alt, der hæmmer sanserne og i stedet skabe nogle fysiske, æstetiske og arkitektoniske omgivelser, der taler
til sjælen. Et hus, som med sin lyse, varme og optimistiske atmosfære får parader til at falde,
spørgsmål til at komme til orde og derved hjælper en til at overkomme mere og se nye veje.

7

Hejmdal

A

rkitekten Frank Gehry valgte kun at bevare ydervæggene i huset, og de bærer nu de
store træbjælker, glastaget og to etager. Resultatet er blevet en inspirerende og menneskevenlig blanding af gammelt og nyt.
Rådgivningscentrets 600 kvadratmeter er fordelt med 300 kvadratmeter i kælderen og 150
kvadratmeter på hver af de to etager.
Træet, som sammen med de gamle ydermure
udgør de bærende konstruktioner, er Douglas
fyr, som er fældet og tørret i det vestlige Canada.
Der er tale om kraftigt tømmer i dimensionerne
45 x 45. Længderne varierer ganske meget, fordi
stolperne er sat op i ’tilfældig’ orden og med
varierende hældning. De længste stolper er 14
meter lange og vejer ca. 1,3 tons.
Brugerne møder et lyst og harmonisk hus. I
fællesrummet er der mulighed for at slappe af i
bløde møbler og i skæret fra pejseilden. På den
øverste etage er der indrettet samtalerum, og i
kælderen er der maleværksted, genoptræning og
massagerum.
Hejmdal har ikke aircondition, men er udstyret
med særlige typer solafskærmning og glas i taget. Forsyningen af frisk luft kommer fra rørsystemer under Hejmdal. Huset er desuden udstyret
med et sprinklersystem, der svarer til dem, der
bruges på skibe.
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Adresse
Peter Sabroes Gade 1,
8000 Århus C

Bygherre
Fonden til Støtte for
Kræftens Bekæmpelse

Arkitekt
Cubo Arkitekter A/S,
Frank Gehry/Gehry
Partners, LLP

Landskabsarkitekt
Kristine Jensens
Tegnestue

Opført
2009
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Menneskevenlige
rammer

K

øbenhavns Tømrerlaug ønsker at påskønne Kræftens
Bekæmpelses indsats for at bygge rådgivningscentre, hvor
træ indgår som et centralt element i at danne menneskevenlige
rammer for kræftpatienter.
Tømrerlauget finder, at Kræftens Bekæmpelse i Aarhus har skabt
et center, der i kraft af arkitektur og materialevalg er særdeles
prisværdigt.
Komiteen har desuden noteret, at de første af de syv nye rådgivningscentre under Projekt Livsrum også anvender træ i udpræget
grad, og komiteen ønsker med Tømrerprisen 2012 at tilskynde
til, at samtlige syv centre vil få træ som et gennemgående byggemateriale.
Uddelingen af prisen finder i år sted på Københavns Kommunes
Center for Kræft & Sundhed, som også fremstår som et prisværdigt og markant træbyggeri.
Det er komiteens håb, at Kræftens Bekæmpelse vil anvende det
beløb, der følger med Tømrerprisen 2012, til formål, der gavner
samtlige brugere af centret i København og af centret i Aarhus.
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Engang var det en portnerbolig for
Kommunehospitalet. I dag er det et
futuristisk byggeri i træ, sten og glas.
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Projekt

Under overskriften Projekt Livsrum opretter Kræftens
Bekæmpelse i samarbejde med Realdania syv nye
rådgivningscentre tæt på hospitalernes kræftcentre i Aalborg,
Herning, Vejle, Odense, Roskilde, Næstved og Herlev.
Rådgivningscentrene etableres enten som nybyggeri eller som
ombygning af eksisterende bygninger.
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P

rojekt Livsrum skal hjælpe mange
flere kræftpatienter og pårørende,
end det er muligt i dag – og gerne så tidligt
i sygdomsforløbet som muligt. Samtidig
vil rådgivningscentrenes beliggenhed tæt
på sygehusene skabe et tættere samarbejde med sygehuspersonalet. Det handler
grundlæggende om, at rådgivningen skal
blive mere synlig og mere tilgængelig.

møde ligestillede og dele erfaringer med andre, der har kræftsygdommen inde på livet.
Inspirationen til de nye rådgivningscentre
er hentet i de engelske Maggie’s Centres.
De ligger tæt på hospitalernes kræftafdelinger, men adskiller sig tydeligt fra hospitalsarkitekturen med deres egen stærke
arkitektoniske identitet, baseret på tryghed,
hjemlighed, åbenhed, nærhed og nærvær.

Realdania støtter projektet med en ramme
på 50 mio. kr. Kræftens Bekæmpelse finansierer 100 mio. kr.
De nye rådgivningscentre bliver bygget efter
et modelprogram, Kræftens Bekæmpelse
har udviklet i samarbejde med Realdania.
Programmet inddrager den nyeste viden
om, hvordan de fysiske rammer påvirker
patienters heling og helbred. Grundtanken
er, at arkitekturen skal være med til at give
patienterne livsmod og inspiration.
Rådgivningscentrene vil adskille sig funktionelt og æstetisk fra et sygehus, sådan at
de kræftramte og deres pårørende får ro til
at overskue deres situation uden for sygehussystemet. De arkitektoniske rammer skal
samtidig indbyde til åbenhed og samvær
for at tilgodese det behov, mange har for at
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Projekt

Målet er at kunne hjælpe langt flere kræftpatienter og
deres pårørende, og gerne så tidligt i deres sygdomsforløb som muligt. Her spiller de arkitektoniske forhold en
vigtig rolle.
Beliggenheden kan også betyde et større samarbejde
med personalet på sygehusene.

Animation af Livsrum Vejle
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Animation af Livsrum Næstved,
set fra hovedindgangen
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Tømrerprisen 2012

T

ømrerprisen 2012 blev overrakt til Kræftens Bekæmpelse
på Københavns Kommunes Center for Kræft & Sundhed,
hvor Kræftens Bekæmpelse også har aktiviteter.
Dermed ønsker komiteen at udtrykke sin glæde over, at
Københavns Kommune har opført et kvalitetsbyggeri, som
hviler på ønsket om at skabe helende arkitektur, hvor træ
spiller en central rolle.
Nord Architects har designet centret på Nørre Allé 45.

Foto: Adam Mørk

Københavns Kommune var i øvrigt modtager af Tømrerprisen
i 2010 for havneanlægget ved Svanemøllen.
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Vidste du det?
l

Kræftens Bekæmpelse er Danmarks største patientforening med 470.000 medlemmer

l

Foreningen får kun 6 pct. i offentlig støtte

l

Kræftens Bekæmpelse betaler halvdelen af al kræftforskning i Danmark

l

Kræftens Bekæmpelse har eget forskningscenter med 240 ansatte

l

Forskerne her har bl.a. været med til at udvikle HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft

l

Forskningscentret rangeres blandt de 30 bedste forskningsinstitutioner i verden

l

Forskningscentret er nummer 9 i Skandinavien og nr. 1 i Danmark – uanset, hvad der forskes i

l

En ud af tre danskere bliver ramt af en kræftsygdom – alle bliver pårørende

l

90.000 danskere får hvert år hjælp eller rådgivning fra Kræftens Bekæmpelse

Københavns Tømrerlaug
Søndermarksvej 13
2500 Valby
www.kbh-tomrerlaug.dk

Produktion: PR Konsortiet,
Schwensen & Co, november 2012.
Fotos venligst udlånt af
Kræftens Bekæmpelse

