København – en inspirasjonsreise

29.september – 2. Oktober

Et skoleår raste forbi. Etter tre kjappe år på bachelor var det plutselig et år på master jeg
syns hadde gått altfor fort. Masteren spesialiserer seg i møbel- og romdesign.
Interiørarkitektur. Jeg jobber med unge mennesker i skolesituasjon og hvordan føre dem
sammen, gjerne i aktivitet, i håp om at sosialisering og fellesskap kan bidra til økt motivasjon.

I forbindelse med undersøkelser og case-studier tilknyttet våre masterprosjekt, besøkte en
studievenninne og jeg København fra mandag til torsdag. Danmark hadde i flere tilfeller
dukket opp under letingen etter relaterte inspirasjonsprosjekt. Det ble et naturlig reisemål
siden flere aktuelle prosjekt var lokalisert her, og vi på den måten kunne få til mest på den
relativt korte tiden.

Grunnet litt avstander og flere, spredte destinasjoner, kom vi frem til at vi skulle leie sykler
for tre dager. – Et utrolig behagelig og effektivt fremkomstmiddel. I de fire dagene vi var her
holdt vi til i Nørrebro, som er litt nord for København sentrum. I forhold til vår tenkte
besøkelsesrunde var vi veldig greit plassert, nærmest midt i smørøyet.
(bildene til høyre er alle fra Superkilen x3)
Da tirsdag kom var programmet klart, kamera pakket, føttene klare for å trø og øynene klare
for å se. Ved hjelp av CityMaps2Go, en lettvint kart-applikasjon, kunne vi ta oss ukomplisert
på sykkel fra den ene destinasjonen til den andre. Første stjerne på kartet var Superkilen, som
ikke lå lengre vekke enn det som føltes som noen kvartaler fra der vi bodde. Superkilen er en
aktivitetspark som strekker seg fra Tagensvej til Nørrebrogade. Delen av parken som er ved
Nørrebrogade gjør seg svært synlig, også i google earth grunnet sitt fargelagte landskap.
Parken er utviklet i et samarbeid mellom BIG (Bjarke Ingels Group), kunstnergruppen
Superflex og landskabsarkitektene Topotek1 fra Berlin. Målet for prosjektet var å gjøre
Nørrebro til sentrum for nytenkende, urbane rom av internasjonal standard som kan inspirere
andre byer og nabolag. I Nørrebroparken, Superkilen arrangeres det jevnlige eventer noe som
for min del forklarer alle de forskjellige elementene. Her finner du alt fra sjakkbrett til
turnstativer, og noe som kan minne om en ”boksering”. Denne dagen regnet det og den
fargelagte parken fremstod litt mindre sprek enn forventningene, men det var fortsatt
spennende å se alt området hadde å by på.

(4 stk bilder. To av sjakket og to av Grundtvigs kirke)
På turen videre opp mot Hellerup stoppet vi for å se Sjakket – et fristed for sosialt utsatte
ungdom i København (1. og 2, bilde over) , og den flotte Grundtvigs kirke.

Et av skoleprosjektene vi besøkte var Munkegårdskole tegnet av Arne Jacobsen.
Skolen har gjennomgått en respektfull renovering, utviklet og tegnet av Dorte Mandrup
Arkitekter. Dette er et mye omtalt prosjekt, og svært populært å besøke. Her fikk vi
gjøre en observasjonsrunde og ta litt bilder, men ingen hadde anledning til å vise oss
rundt. (bilde Munkegårdskole x1)

Hellerup som omtales som Københavns svar på Beverly Hills, er et område med tydelig
kapital. I disse traktene skulle vi besøke ungdommenes kultur- og aktivitetssenter
tegnet av Dorte Mandrup Arkitekter i samarbeid med Cebra arkitekter.
Huset var fult av liv, og unge mennesker snakket, satt, lå, lo, løp og krøp. Det var god
stemning, og en engasjerende atmosfære. Barna møtte oss med nysgjerrige blikk da vi
ankom, og det tok ikke lang tid før vi kom i snakk med noen gutter som ville hjelpe oss i
jakten etter en voksen. De var dedikerte i sitt arbeid, og fant straks en smilende kar som
viste oss til sjefen sin. Driftsleder tok oss imot med åpne armer. Først en prat på
kontoret hans, så en guidet tur. Han hadde vært med siden planleggingen av bygget, som
hadde det meste: biljardbord (turneringer), diskotek, systue, håndverksrom, datastue,
kjøkken, musikkstudio, danselokale og idrettshall, og alle rom godt brukt. Uteområdet
hadde skaterampe, ballbinge, kunstgress og en asfaltert strekning hvor noen jenter stod
på løpehjul. Driftsleder fortalte oss at de dro på utflukter, og nevnte tivoli og Tyskland
som to eksempler, og det ble enda tydeligere at midler ikke var noen hindring i dette
tilfellet. Prosjektet er en storsatsning fra kommunen Gentofte som investerte
80millioner for å få realisert prosjektet. Med flere gode forutsetninger er det ingen tvil
om at dette stedet er populært og fungerer godt, og som siste stopp for dagen ble det en
veldig inspirerende avslutning.

Onsdag dro vi sørover til Amar-området og besøkte Barnas kulturhus og Prismen – en
aktivitetshall for nabolaget. Vi var heldige å få en omvisning på kulturhuset, mens vi

observerte aktivitetene i Prismen. Barnas kulturhus ble som Hellerup senteret drevet av
en ildsjel. Hun hadde dedikert tjue år av livet sitt til dette formålet, og viste med stolthet
alt huset kunne tilby.
(Bilder Barnas kulturhus x4)

Siste dag tok vi metroen til Ørestad som er et relativt nytt området bestående for det
meste av forretningsfunksjoner, men omtales som en stor urban lekeplass. Bydelen
virket uferdig, men så ut til å ha en del ”skjulte” skatter. Utgangspunkt for besøke var det
anerkjente gymnaset Ørestad Gymnasium som har fulgt meg siden tidlige undersøkelser,
og skolen stod til forventningene. Det er en baseskole med åpent landskap fordelt på
flere etasjer. Man ankommer kantinen og går rett på en trapp som strekker seg helt til
taket. Skolen er vandt til hyppige besøk og har ikke alltid anledning til å ta imot sitt
publikum. I frykt for å forstyrre gikk vi rolig oppover mens vi observerte i stillhet og tok
bilder hvor det ikke var mennesker i nærheten. En flott, spennende og annerledes skole.
(Ørestad Gymnasium x3)

Det danske oppholdet har fått meg til å tenke, revurdere og reflektere. Det har på mange
måter vært et nødvendig påfyll, både for inspirasjon og motivasjon. Turen ble også et
fornuftig avbrekk fra datamaskinen, og jeg fikk en liten avstand fra oppgaven min. Jeg
tror denne avstanden nå kan gjøre at jeg kan komme enda nærmere når jeg nå skal gå
inn og jobbe ganske så fokusert og mye med et prosjekt som forhåpentlig består som
levert master til våren 2015.
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Caroline Langfeldt Carlsen
Kunst- og designhøyskolen i Bergen
2. Master
Avdeling: Design

