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JANE JEGIND

Tænk stort. Og tro på, at modet kan bære. Projekter lykkes, og drømme 
bliver til virkelighed, når du tør: Tør gå nye veje. Tør satse. Og tør tage 
beslutninger, der ikke ligger lige for. 
Her i første nummer af Fremsyn får du inspiration fra nogle af dem, der 
har turdet. Bl.a. fra landets mest internationalt kendte arkitektfirma, Bjarke 
Ingels Group, der tegner til de mennesker, der skal bruge bygningen. Og 
som netop har tegnet det nye, stormflodssikre Manhattan. Fra Bang & 
Olufsens kreative direktør, der modigt kaster sig ud i kæmpe projekter 
med en fast tro på diktaturet. Og fra arkitekten, der raser over pænheden, 
reglerne og de traditionelle tankemønstre.

 
Fælles for dem alle er, at de 
hylder individualismen. Og tør.
 
Du kan selvfølgelig også blive klogere på fremtidens domiciler, på det 
bæredygtige byggeri og på arkitektens udvalgte skønheder i verden. 
Og følge et byggeri helt tæt på fra Tietgenbyen i Odense. Her er der 
plads til at realisere det, du drømmer om. På lige præcis den måde, 
du vil have det. Så det hele ikke bliver for ensformigt, pænt og 
kedeligt.
Og med dette magasin er Tietgenbyen også stedet, hvor du får 
masser af inspiration og viden om, hvordan du brander din virk-
somhed gennem dit byggeri, din beliggenhed og din ledelse.
 
Velkommen til stærke idéer og store drømme.
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Det vrimler ikke ligefrem med entydige svar på spørgsmål som: Hvad er 
bæredygtighed? Hvad kan min virksomhed gøre? Og hvor skal jeg starte? 
Men der er ingen tvivl om, at en bæredygtig strategi efterhånden er umulig 
at styre uden om. Det efterspørges fra alle sider: fra regeringer, samarbejds-
partnere, forbrugere og ikke mindst fra medarbejdere. Bæredygtighed er 
blevet ’licence to play’; en nødvendighed, hvis en virksomhed ønsker at 
være med på markedet i fremtiden. Bæredygtighed starter gerne med arki-
tektur, der sætter rammen for alt fra miljørigtig produktion til bæredygtigt 
bevidste medarbejdere. Men hvad indebærer det at kalde sig en bæredygtig 
virksomhed i fremtiden?

Det lette svar er, at bæredygtighed er forskelligt fra virksomhed til virk-
somhed og fra branche til branche. Alligevel findes en tommelfinger-
regel for bæredygtighed, der per definition måles på tre overordnede 
parametre: udledning af drivhusgas, ressourceforbrug og ecotoxicity. 
En virksomheds udledning af drivhusgasser reguleres officielt ved 
CO

2
-kvoter. Fra januar 2005 blev energisektoren og en del af den 

tunge industri omfattet af EU’s CO
2
-kvotesystem, hvilke står for en 

betydelig del af danske virksomheders udledning af drivhusgasser. 
Danske virksomheder udleder overordnet mindre og mindre CO

2
, og 

de lavere CO
2
-omkostninger fører som en positiv sidegevinst til bedre 

konkurrenceevne for virksomheden. Udledning af drivhusgas reduce-
res effektivt ved fx måling af energiflows via intelligente strømdistribu-
eringsenheder, der kun anvender energi, når det er nødvendigt. Såkaldt 
”intelligens i alting” er et stort skridt i retningen mod mindre CO

2
-ud-

ledning. Intelligens i alting er blandt andet beskrevet som fremtidens 
energibesparende og energieffektiviserende revolution af Jeff Graven-
horst CEO i ISS. ISS arbejder med optimering af arbejdsgange for 
en virksomheds facility management, og en af de mere avancerede 
teknologiske muligheder for energioptimering i kontorer er sensorer 
indbygget i alt fra gulv til loft i kontorbygninger. Sensorerne gør ”ting 
intelligente”, det vil sige, at de gør ting i stand til at reagere på og tilpas-
se sig omgivelser og påvirkninger. Trænger et gulv til at blive vasket, fordi 
mange mennesker er gået hen over det, eller et vindue til at blive pudset 
på grund af fedtfingre, kan gulvet og vinduet i fremtiden selv sige til, i 
stedet for at indgå i standardiserede rutinevaske.
Ressourceforbrug, der er et andet parameter, hvorpå en virksomhed 
kan måle bæredygtighed, er både åbenlyst og skjult. Det åbenlyse res-
sourceforbrug er fx papir, der spyttes ud af printeren eller lys, der er 
tændt i tomme kontorer og korridorer. Oven i det åbenlyse ressource-
forbrug findes det skjulte ressourceforbrug. Det vil sige fx vandfor-
brug til alt fra toiletter til rengøring, men også det skjulte ressour-

Med et fokus på bæredygtighed kan virksomheder spare penge, tiltrække talenter og brande 
sig med en miljøvenlig profil. Virksomheder og organisationer kan oven i købet bestemme sig 
for at slå et slag for at gøre verden til et bedre sted. Gennemtænkt arkitektur og smart design, 
der både tager højde for almindelig menneskelig adfærd og inddrager de fysiske omgivelser i 
tænkningen af ”kontoret,” er første skridt på vej mod en bæredygtig strategi.
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ceforbrug, der følger en virksomheds mange mobiltelefoner. Ifølge 
Miljøministeriet står en mobiltelefon for 26 kg skjult ressourcefor-
brug, det vil sige, at der produceres op mod 26 kg affald for hver 
mobiltelefon, der produceres og senere kasseres. Ecotoxicity er det 
tredje parameter, en virksomheds bæredygtighed kan måles efter. 
Ecotoxicity betyder mængden af toksinudslip fra produkter, virk-
somheden bruger eller producerer. ”Ecotoxicity footprint” bliver 
lettere at spore og kommer derfor i fremtiden mere i søgelyset, når 
en virksomheds bæredygtighed skal måles.

Ved at fokusere på de tre parametre kan virksomheder både få mere 
energirigtige produkter og forbedrede arbejdsgange, men den bære-

dygtige og gennemtænkte bygning er det parameter, der i virkelighe-
den sætter rammen for den menneskelige adfærd, der i høj grad har 
betydning for bæredygtighed. For at mindske den miljømæssige på-
virkning må virksomheder derfor fokusere på to yderligere elementer: 
At bæredygtighed rækker ud over organisationens grænser, og at bære-
dygtighed i høj grad har en menneskelig faktor.

GENTÆNK ORGANISATIONENS GRÆNSER
Bæredygtighed vil i fremtiden række langt længere ud over organi-
sationens fysiske grænser end i dag. Produktionskæder bliver lettere 
at spore for forbrugere, og bæredygtige produkter vil vægte højt for 
fremtidens bevidste og oplyste forbruger, der ikke kun værdsætter, men 
kræver organisationens engagement i omverdenen. Ud over tydelige 
og bæredygtige produktionskæder vil engagementet indeholde deling 
af ressourcer i en udtalt ”deleøkonomi”. Fx ved at finde de helt rette 
outsourcingpartnere og indgå i og udvikle mere symbiotiske forhold og 

samarbejder med andre organisationer, selv konkurrenter. Lykkes det-
te, kan næste skridt være at arbejde imod bæredygtighed som strategi 
for en gruppe af ligesindede virksomheder. Dette gør, at virksomheder 
med succes kan bevæge sig mod en mere effektiv udnyttelse af bymil-
jøet, hvor de urbane omgivelser giver særlig mulighed for samarbejde 
mellem virksomheder, fx ved deling af biler, værktøj, kantineordninger 
og endda medarbejdere.

DET RETTE MINDSET – VI ER BARE MENNESKER
Bæredygtig indretning af kontoret såvel som gennemtænkt design 
af virksomhedens omgivelser er et værktøj, der kan sætte rammen 

for et bæredygtigt arbejdsliv og medarbejderes adfærd. Ligeledes er 
arbejdskultur og god ledelse forbundet med bæredygtighed. Virk-
somheder kan designe kontorer, arbejdspladser og omgivelser til to 
ting: For det første at være så energibesparende som muligt og for 
det andet at skabe det rette mindset for bæredygtighed både blandt 
medarbejdere og ledelse. Det rette mindset er nødvendigt, da bære-
dygtige bygninger kun er skaller fyldt med mennesker; og hvor der 
er mennesker, er der adfærd, der ikke altid passer ind i de tiltænkte 
strukturer. Bæredygtige bygninger og arkitektur er derfor altid kun 
det første skridt på vejen mod energieffektivisering; adfærd vil altid 
være bestemmende for, hvordan vi bruger og befinder os i vores 
omgivelser. Kun ca. 40 % af energiforbrug er centralstyret, resten af 
energiforbruget er styret af, hvad vi gør.   

Menneskelig adfærd kan rettes ind ved nudging, det vil sige mild 
manipulation, hvor bevægelsesmønstre og rutiner langsomt, men 
sikkert, skubbes i den ønskelige retning. For fx at ændre medarbej-

“Arkitektur kan påvirke adfærd  
og handlemønstre. Men det kræver, 

at alle skal være med.”
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deres transportmønstre kan opstilles et hav af gode cykelstativer tæt 
på arbejdspladsen, og der kan sørges for et busstop lige til døren, 
hvorimod parkeringspladserne kan være få og langt fra indgangen. 
Det kan ved første øjekast synes som små detaljer, men for at opnå 
det bæredygtige bygningscertificat LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) i USA, må virksomheder tænke de ansattes 
måde at transportere sig til og fra arbejde med i energiregnskabet.
Strategi for bæredygtighed må ligeledes indbefatte en kultur på ar-
bejdspladsen, der giver rum til at tænke og handle bæredygtigt og 
rækker lidt længere end at spare på printerpapiret. Fx kan medarbej-
dere i fremtiden leve lidt længere uden den nyeste model af mobil-
telefon eller computer. Kontoret skal være noget andet og mere end 
et sted, mennesker bare arbejder. Arbejdspladsen skal tænkes som 
et rum, der spiller en rolle i samfundet; som et sted, hvor vi bruger 
mere og mere af vores tid og derfor slukker lyset, når vi forlader et 
rum og sparer på vandet som en selvfølgelighed. Det bæredygtige 
arbejdsliv har behov for at to ting spiller med: den rigtige arbejds-
kultur og strategisk agilitet. Det vil sige, at det skal kunne betale sig 
for virksomheden at være bæredygtig, virksomheden kan ikke gå på 
kompromis med leverancer. Både virksomheder og medarbejdere må 
ændre mindset. Også virksomhedsledelsens, hvor fokus på bæredyg-
tighed ofte er drevet af to ting: at spare på udgifter og regulativt pres 
fra blandt andet regeringer og lobbyorganisationer.

SKRÆDDERSYET STRATEGI
Først og fremmest må en virksomhed spørge sig selv, hvad en bæ-
redygtig strategi betyder i deres branche og dernæst for deres virk-
somhed. Det er umuligt at udvikle en bæredygtig strategi, der kan 
appliceres i flere forskellige virksomheder. Dernæst må en virksom-
hed fokusere på, hvilken arbejdskultur den indeholder, hvordan 
den ønsker at måle bæredygtighed, og ikke mindst hvordan med-
arbejderne er bæredygtige. Alt dette er med til at udvikle og skabe 
virksomhedens fremtidige brand.

Kontoret er virksomhedens essentielle samlingspunkt, og det er 
ofte dér, i den mest tydelige og mest offentlige afspejling af virk-
somhedens profil, at virksomheden sætter ind med bæredygtige 
løsninger. Men det giver ikke mening at energieffektivisere noget, 
der ikke bliver brugt. Bygninger er skaller, hvori mennesker bor og 

arbejder. Problemet er, at mennesker ikke så let lader sig og sine 
rutiner omstille til de bedste og mest energieffektive. Alligevel 
spiller arkitektur en central rolle i næste skridt af energieffek-
tivisering og bæredygtig udvikling. Arkitektur kan påvirke 
adfærd og handlemønstre. Men det kræver, at alle skal være 
med. Alle fra idemagere, arkitekter, investorer etc. Alle skal i 
fremtiden tænke bæredygtig arkitektur ind i hele processen 
af byudvikling og design af nye bygninger.

Der vil være stadigt stigende fokus på at reducere sit klima-
aftryk og hvilken påvirkning på miljøet, en virksomhed har. 
Kontoret spiller en særlig rolle i denne sammenhæng. I USA 
anvender kontorbygninger 19 % af energiforbruget, 19 % af 
al cement produceret til nye bygningsopførelser og 34 mil-
liarder liter vand. Det bæredygtige kontor, hvor bæredyg-
tighed er tænkt ind fra starten af byggeriet, kan skabe en 
virksomheds bæredygtige profil. Virksomheden kan sætte 
rammer op, men menneskene, der lever og arbejder i ram-
merne, skal også efterleve det, der er tiltænkt. 
Behovet for allestedsnærværende bæredygtighed gør, at 
virksomheder og organisationer for alvor må sætte ind for 
at skræddersy den rette strategi for fremtidens bæredyg-
tige arbejde i netop deres virksomhed. Den bæredygti-
ge virksomhed i fremtiden rækker langt ud af kontor-
lokalerne og blander sig i et netværk, der omfatter alt 
fra andre virksomheder (samarbejdspartnere såvel som 
konkurrenter), potentielle nye medarbejdere og endda 
omkringliggende arkitektur og arealer. En virksomhed, 
der brander sig som en bæredygtig virksomhed, er et 
stærkt konkurrenceparameter, der både gør, at virk-
somhedens produkter vælges til, og at virksomheden 
tiltrækker de bedste talenter af nye medarbejdere. Der 
er både penge at spare og gladere medarbejdere i at 
investere i bæredygtighed.
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BIG-Bjarke Ingels Group, der har tegnet New Yorks nye stormflodssikre Manhattan, 
tegner bygninger, bydele og udstillinger til de mennesker, der skal bo og arbejde i dem. 
”Det er vigtigt, at medarbejderne, besøgende og omgivelserne kan mærke, der bliver 
taget hensyn til dem”, siger David Zahle, partner i BIG Group om fremtidens domiciler. 
Ren pral er yt – vi går efter helt andre måder at vise verden, hvem vi er. David Zahle 
fortæller her om hans syn på fremtidens domicil.

1
BIG-BJARKE INGELS GROUP
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Det maritime ungdomshus i København har fundet 
løsningen på at bygge på forurenet jord

Gl. Hellerup Gymnasiums nye sportshal er bygget under 
jorden med tag formet som kurven fra et boldkast



FREMTIDENS DOMICIL
Det bliver vigtigt, at man på samme tid fortæller, hvem virksom-
heden er, og hvad de grundlæggende værdier er. Og med finanskrisen 
er det vigtigt, at man ikke viser en unødig brug af penge på noget, 
der ikke også giver værdi. Det er nogle af de klare tanker bag vores 
tegninger til bl.a. et hovedkvarter, vi for nylig har tegnet til et større 
dansk pensionsselskab.
Domicilet skal være velargumenteret. Domicilet skal fortælle, 
hvorfor det passer til dit firma. Og samtidig skal det være et ef-
fektivt kontor. Førhen kunne man bygge et flashy domicil, der 
skulle vise, hvor sej man var, men i dag er det vigtigt, at det i stedet 
afspejler virksomhedens kerneværdier.

SOM AT KØBE EN PLAKAT
Der har været en tendens til, at folk lejer sig ind. Jeg synes, det 
er lidt ligesom at købe en plakat til sin væg. Når man får et spe-
cifikt domicil, er det mere et portræt af virksomheden. Det skal 
ligne virksomhedens ånd og bibringe til forståelsen af, hvem man 
er – og gøre medarbejderne mere effektive. Det er så forskelligt, 
hvordan man skal se ud: Nogle er meget fleksible og arbejder som-
metider i store grupper og andre gange i små. Det skal afspejles i 
arkitektens tegninger. Andre har en kultur, hvor de fx er gået fra 
cellekontorer til større kontorer. Sådan en transformationsproces 
skal have alle med. Også hvordan man faciliterer den proces.

ET BILLEDE AF, HVEM MAN VIL VÆRE
Vi har også tegnet Tallinns nye rådhus. Det er 12 nye afdelinger 
fra 12 forskellige locations, der skal flytte sammen. Medarbejderne 
skal langsomt vænne sig til den tanke. Derfor har vi tegnet det som 
et netværk af bygninger, der tilsammen er én bygning. Alle de små 
enheder er forbundet til samme bygning og er på samme etage, så 
de rører hinanden på hjørnerne. De fleste af dem er i tre etager, og 
nogle af dem er i to fulde etager og en halv tredje etage. Det giver 

udvidelsesmuligheder. Bygningen er tænkt som en enhed, men 
også decentral. Det er en stor bygning med mange mennesker, og 
de tanker, vi her gjort, er også effektive, når man fusionerer. Tal-
linns rådhus er altså ikke et portræt af en statisk figur, men mere et 
billede af, hvem man vil være i fremtiden.

FREMTIDENS BYGGERI
Et af nøgleordene er fleksibilitet. Et andet er identitet: Man ar-
bejder ikke i en hvilken som helst virksomhed, men lige præcis 
i denne. Man forstår virksomheden og dens kultur i sin hverdag.
Et godt eksempel på det er Google: 80 % af tiden skal man arbejde 
på det projekt, man er hyret til. De sidste 20 % er din egen tid, 
hvor du skal tænke på, hvad Google kan være i fremtiden. Og 
du skal svare ledere på, hvor du ser fremtidens Google. Det er en 
måde at flytte disse tanker fra de øverste ledere til alle medarbejde-
re. Og det skal selvfølgelig også tegnes ind i bygingen. For så skal 
der jo være mulighed for, at man kan trække sig ud af sin vanlige 
arbejdssituation, tage en pause, mødes i uformelle fora, måske i 
små mødelokaler eller i en park med pavilloner.

Vi kommer også til at se det med den nye folkeskolereform, 
hvor man har et innovationsønske, men i de samme rammer. Det 
bliver altså nødvendigt at se på rammerne. Måske skal man til at 
undervise i grupper? Eller mødes med andre faglærere i mindre 
fora? Og det er præcis det, arkitekturen kan: Indgå i en dialog og 
spørge, hvad kan I? Og hvordan kan vi støtte?

“Hos BIG vil vi hellere se bæredygtighed 
som det, vi gør, for at verden får det bedre”
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OM AT VÆRE ANDERLEDES
I fremtiden vil domicilerne være tættere på virksomhederne. Ar-
kitekter vil sætte sig ind i virksomhedernes kerneydelser og stille 
spørgsmål om, hvor kunderne kommer fra. For virksomhederne 
handler det om at vise, at man bekymrer sig om kunderne. Det gæl-
der ikke længere bare om at se anderledes ud – man ser anderledes 
ud, fordi man løser problemet på en anderledes måde.

TENDENSERNE I DAG
Førhen tænkte man erhvervsbyggeri gammeldags og topstyret: Al 
energien og blæreværdien var typisk lagt i et bestyrelseslokale, der 
blev brugt to gange om året. I dag er tankerne, at bygninger skal bru-
ges af de medarbejdere, der er der. Bygningerne afspejler en flad og 
demokratisk organisation. Man skal kunne holde på medarbejderne, 
for de er virksomhedens største værdi. Det gør man ved at skabe loka-
ler, der gør medarbejderne glade for at gå på job gennem de klassiske 
arkitektdyder med godt lys, god udsigt, sunde, gode og bæredygtige 
materialer og en indretning med kvalitetsmøbler. Det er vigtigt, at 
medarbejderne, besøgende og omgivelserne kan mærke, der bliver 
taget hensyn til dem – mere end antallet af kvadratmeter.

DOMICILET SOM BEDRE ARBEJDSPLADS
Det handler om identitet: Identiteten skal tænkes ind i alt fra parke-
ring til pauser og møder. Stedets identitet følger med. Identiteten kan 
sagtens være mangfoldighed, men der skal altid være konsistens i den.
Vi oplever en overgang til mere demokratiske organisationsformer, 
hvor medarbejderne kommer tættere på ledelsen. Det betyder, at 
alle har en plads i virksomheden, og det giver alle medarbejdere en 
bedre forståelse af virksomheden.

BRYDER HIERARKIET OP
Lige nu er der gang i byggeriet for Amager Bakke, eller Ressourcecen-
ter, som det hedder. Det er en kæmpe fabrik: 200 m lang, 100 m høj 
og 60 m bred. Oplægget var, at der skulle være en lille kontorbygning 
ved siden af fabrikken. Men i stedet har vi tegnet et stort vindue ind 
til proceshallen. Det, at man kan kigge herind, bryder hierarkiet op; 
alle kan se ind, og fra alle etager kan man se, hvad vi egentlig laver 
her. Vinduet er resultatet af et klart ønske fra ledelsen om ikke at have 
en todelt virksomhed, men en samlet organisation.
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VM-husene i København, der har fået navn fra de bogstaver, bygningen tegner set fra luften

Den danske pavillon til Verdensudstillingen 2010



BÆREDYGTIGHED GØR LIVET SJOVERE
Hos BIG har vi et ønske om, at bæredygtighed skal 
gøre livet lidt sjovere. Den klassiske opfattelse af 
bæredygtighed er, at man skal opgive noget livs-
kvalitet for at leve bæredygtigt: Man må ikke tage 
varme bade, man må ikke køre i sin store, fede ame-
rikaner-øse, og man må ikke alt det, man er vant til 
at gøre. Bæredygtighed bliver til forbud. Hos BIG 
vil vi hellere se bæredygtighed som det, vi gør, for 
at verden får det bedre. Det betyder, at hvis vi skal 
cykle for at spare CO

2
, så må man som arkitekt gøre 

det sjovere at cykle. Det gjorde vi ved verdensud-
stillingen i Shanghai i 2010, hvor vi byggede en 
rampe, der førte gæsterne gennem udstillingen i 

en flydende bevægelse – med Den lille havfrue som 
hovedattraktionen. De besøgende kunne gå eller 
cykle på lånte bycykler på rampen. Vi kalder det 
hedonistisk bæredygtighed.

HEDONISTISK BÆREDYGTIGHED
Hedonistisk bæredygtighed er netop tanken med 
Amager Ressourcecenter, der ikke bare skal være en 
grim fabrik. Det er en bæredygtig fabrik, der gør no-
get godt for miljøet og samfundet. Men hvordan får 
man folk derned og ser, hvad de faktisk laver dernede? 

Det tænkte vi lidt over og tegnede så en skipark på 
taget, så ressourcecenteret bliver en destination. Den 
giver nye bevægelsesmønstre i byen og en bedre for-
ståelse af bygningen. Man skal tage en glaselevator op 
til skiparken, og vinduerne i elevatoren favner nysger-
righeden om, hvad det egentlig er, de laver dernede på 
forbrændingen. Bæredygtigheden bliver ikke en løftet 
pegefinger, men til en skipark midt i København.

HVAD ER DIT EGET YNDLINGS-DOMICIL?
Jeg er simpelthen nødt til at svare min egen arbejds-
plads, BIG. Det er et ombygget fabrikslokale i Valby 
med 12 meter til loftet, hvor vi alle sidder i ét lokale. 
Vi har prioriteret ét rum, så vi alle sidder sammen, 

også køkkenet. Her er vinduer fra gulv til loft, og her 
er godt at arbejde og en god akustik og mulighed for 
at holde små møder. Man kan gå en tur i lokalet, så 
man møder hinanden og kan snakke sammen.

“Det gælder ikke længere  
bare om at se anderledes  

ud – man ser anderledes ud, 
fordi man løser problemet  

på en anderledes måde”

STILLING  Partner i BIG
BOPÆL  Danmark
OM DAVID  - Partner i BIG siden 2002
  -  Vandt Forum Award for  

Best Scandinavian Building 
for VM-husene i 2005

  -  Uddannet på Det kongelige 
danske Akademi, 
Arkitektskolen 2003

DAVID 
ZAHLE
f. 1973

 F R E M SY N 17



APPLE MØDER MICROSOFT 
Office til iPad 
Gratis / fra 55 kr. om måneden

Apples iPad har længe været lukket land for Microsofts populære programmer som Word, 
Excel og Powerpoint. Men mest fordi Microsoft ville holde dem for sig selv. Men det slutte-
de for nylig, og nu er hele Office-pakken landet i App Store. Og det er forrygende program-
mer, der kan forlænge din arbejdsglæde, så længe du dog er villig til at smide lidt penge 
efter de ellers gratis apps. Du henter dem separat, og så kan du oprette, skrive og redigere i 
dokumenterne, som du kender det.

STYR DIN VERDEN
Kanex Multi-Sync Keyboard

Pris: 600 kr.

Det kan til tider være besværende at sidde med flere skærme og 
enheder foran sig og kun ét tilknyttet tastatur. Men Multi-Sync 
Keyboard sørger for, at du via Bluetooth kan koble dig til flere 

enheder på næsten samme tid. Her kan du skrive en sms på din 
iPhone, skrive en mail på iPad og udfærdige et helt dokument 

på din Mac. Og det eneste du skal gøre for at skifte mellem 
enhederne, er at trykke på én tast på tastaturet. Ikke noget med 

besværlige Bluetooth-indstillinger.

5 Fremtiden flytter ind på kontoret med ét klart formål: At gøre 
koordineringen mellem dine møder, dit arbejde og fritiden 
meget nemmere. Og så gør det jo ikke noget, at det er med 
nye, fede gadgets med supersmarte funktioner. Gadget- 
ekspert David Guldager fra TV 2 Beep giver dig de bedste tips.

UUNDVÆRLIGE
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PÅ BELØBET
iZettle

Pris: 800 kr.

Den svenske iZettle er enkel og smart. Den 
hjælper alt lige fra de nyoprettede start-ups, de 

nye og små butikker eller bare erhvervsdrivende, 
der ikke gider kaste sig over dankort-systemet. 
Når du har registreret dig hos iZettle, kan du 
nu pludselig tage kort. På beløbet, over eller 

hvad du har behov for. Med kun et meget lille 
gebyr for kreditkortkøb er iZettle smart og 

meget enkelt at have med at gøre. 

HVAD SKAL VI NÅ I DAG? 
Todoist - app
Gratis / 15 kr. om måneden 

Der findes en hel del planlægnings- og liste-app, men få gør det så be-
mærkelsesværdigt godt som app’en Todoist. Her kan du planlægge din 
egen dag i form af to do-lister, dele dem med kollegerne, sætte deadlines 
på dem og meget mere. Og hvis du sidder på en Windows PC på arbej-
det, men gerne vil lave lister derhjemme på din iPad, så synkroniserer 
tjenesten på tværs af platforme. Det er næsten forbilledligt samarbejde. 

ENDELIG!
Microsoft Surface Pro 3
Pris: fra 6.200 kr.

Det tog tre forsøg for Microsoft at ramme den helt hårfine og rigtige 
grænse for en tablet, der kan bruges som arbejdscomputer. Den nye 
lille tablet har fået en smule større skærm, et tastatur, der kan vinkles 
og en stylus med funktioner. Her giver den lille ekstra nørdfinger fak-
tisk god mening, da man kan åbne apps ved at klikke på pennen, og jo  
hårdere du trykker på skærmen, des tykkere bliver stregen
 – akkurat som en almindelig pen på papir. 

UUNDVÆRLIGE
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Finanskrisen har flyttet måden, vi bygger på. Indtil finanskrisen startede i 2008 byggede vi 
store glaspaladser, kuber, lange, slanke, høje bygninger – alle opført i minimalistisk stil. 
De var kontorbygninger, hvor de moderne virksomheder ofte brystede sig af et omfattende 
værdisæt på medarbejdersiden og med idéer om kreativitet, udvikling og teamsamarbejde  
i den nye organisation.

JESPER BO JENSEN 
ph.d., fremtidsforsker, FremForsk – Center for Fremtidsforskning

De fleste domiciler, der blev bygget efter år 2000, var stort set ind-
rettet ens. Alle medarbejdere skulle sidde i storrumskontorer med 
30-150 mennesker i ét rum. Det var pladsbesparende og udnyttede 
gangarealerne, da ekstra vægge kræver en gang, mens smalle stier 
imellem medarbejderes borde er nok i storrumskontorer.

Det var trenden i nogle år. Alle medarbejdere ud af de gamle cel-
lekontorer og i store rum, hvor man kunne skabe team spirit og 
samarbejde på tværs af organisationen og opnå højere produktivi-
tet. Flere medarbejdere pr. kvadratenhed og bedre samarbejde – det 
så i begyndelsen ud til, at paradis næsten var indenfor rækkevidde. 
Så kom krisen, og effektivitet i virksomheden og produktion kom 
i fokus. Væk var trangen til fine, nye bygninger – overlevelse stod 
på programmet.

STORRUM GAV DÅRLIGT ARBEJDSMILJØ
Storrumskontorer har i praksis vist sig ikke at virke særligt godt. Der 
er ofte for varmt i glaspaladserne, der er for meget larm, og mange 
har ikke den ro, de ønsker. Medarbejderne opnår ikke koncentration 
nok og får alligevel ikke samarbejdet med dem, der sidder 30 meter 
længere nede i lokalet.

En dansk undersøgelse dokumenterer 50 % højere fravær blandt 
kontoransatte, der arbejder i samme kontor som andre. Alt i alt er 
storrumskontorer skyld i 28 % af det samlede fravær blandt ansatte, 
der arbejder på kontor. Med andre ord et enormt tab i produktivitet. 
En af de mere paradoksale opdagelser i forskningen om storrums-
kontorer er imidlertid, at problemet ofte ikke er støjniveauet, men 
typen af støj. Forskere på det finske arbejdsmiljøinstitut har påvist, 
at andre personers samtaler påvirker enkeltpersoner med et fald i 
evnen til at løse kognitivt krævende opgaver på 5-10 %. Støj er 
simpelthen det største problem i åbne kontormiljøer.

I en individuel tidsalder er det egentligt også en mærkelig løs-

ning at foreslå en kontorindretning, hvor alle behandles ens. 
Væk med individualiteten - specielt i indretningen – og frem 
med det afmålte direktiv, hvor der er nævnt et skuffemøbel, 
en transportabel kasse, et brugernavn og et pass-word som 
dine personlige ejendele på arbejdspladsen. Det er one-si-
ze-fits-all i en kontorudgave.

DEN NYE ARBEJDSSTYRKE
Her på vej ud af krisen ser tendenserne noget anderledes 
ud. Vi ser en ungdom på vej, der tænker helt anderledes. 
De er vænnet til at arbejde fra en seng, sofa, et lounge-
miljø eller andre steder, hvor de har et sted at sidde, en 
laptop og Wi-Fi. Mere behøver de ikke. De arbejder i 
grupper, når det er nødvendigt og hvor som helst. Med 
tiden vil der igen blive mangel på unge på arbejdsmar-
kedet - prognoserne viser, det sker indenfor en kort år-
række. Derfor får vi brug for nye organisationsformer, 
som de kan lide og kan være effektive i.

FREMTIDENS ORGANISATION
Vi må skabe nogle organisationer, der har forskel-
lige celler med forskellige egenskaber. Virksomhe-
den må skabe en organisation og kultur, der til-
trækker de unge og giver dem gode arbejdsvilkår. 
Det kan også ske ved at skabe en organisation, der 
har indarbejdet freelancearbejde på en hensigts-
mæssig måde.

Efterhånden må vi tænke på organisationer 
som en slags amøber med en række forbundne cel-
ler, der er opbygget forskelligt, men alligevel hæn-
ger sammen i en flydende organisation. På samme 
måde som de organisationer, man samarbejder 



med, flyder ind i virksomheden, vil dele af 
virksomheden flyde sammen med andre or-
ganisationer. Forbindelsen til omverdenen er 
vi i gang med at gøre mere fleksibel. Konse-
kvensen bliver, at organisationens grænser til 
omverdenen vil være flydende. Det skal også 
afspejle sig i indretningen og kontorbyggeri-
et i fremtiden.

En kontorbygning behøver ikke være luk-
ket og slukket kl. 17. I takt med at skellet 
mellem arbejde og fritid udviskes, vil hjem-
mearbejdspladser, fleksible arbejdstider og 
kundernes kommen og gåen favne langt flere 
timer i døgnet. Allerede i dag tilbyder man-
ge virksomheder sunde, gode måltider til at 
tage med hjem til hele familien. Det vil blive 
udvidet til andre områder også. En kontor-
bygning kan afspejle den nye arbejdsform i 

kontorfællesskaberne med fleksible kolleger 
fra flere virksomheder under samme tag.

Hvordan kan en bygning leve op til krav 
fra alle sider? Brugernes krav kan på mange 
områder passes ind i, at arbejdet kommer til 
at fylde langt mere i vores tilværelse. En vig-
tig pointe i kontorindretningen er, at med-
arbejdere med meget forskellig opfattelse af 
arbejdslivet skal kunne arbejde side om side. 
For der vil fortsat være mange, som fore-
trækker et typisk 8-16-job og mulighed for 
enekontor.

INNOVATION OG KREATIVITET
For kreative virksomheder stiller fremtiden 
også en række udfordringer i form af rum, 
der kan befordre kreativ udvikling. Gra-
den af innovation er afhængig af graden af 

mangfoldighed, samt pladsen og evnen til at 
drømme og være intuitivt kreativ. Derfor er 
det afgørende, at der i den innovative virk-
somhedskultur er plads til såvel effektive som 
kreative miljøer. 

Miljøer, hvor medarbejderne bliver inspi-
rerede, motiverede og kreative, må skabes, og 
klima, stemning og sindstilstand er mere af-
gørende end ydre målbare metoder som be-
lønningssystemer mv. Det handler i høj grad 
om at bryde med mentale, sociale og struk-
turelle barrierer og om at skabe lyst og mod 
til fornyelse. Endvidere skal mangfoldighed- 
en dyrkes, ikke kun i sammensætningen af 
et personale med forskellig faglig baggrund, 
men også hos den enkelte medarbejder. 
De mentale rammer er afhængige af til-
svarende fysiske rammer, og i forhold til 

Vigtige krav til fremtidens
indretning af kontorer

Let tilgængelighed – central 
beliggenhed. Fleksibilitet – 
mulighed for ombygning.

Rum for samarbejde såvel 
som fordybelse, indretning 
efter funktion/opgave snarere 
end person/position. Sende 
signaler der passer til orga- 
nisationens/virksomhedens 
identitet. 

Imødekommenhed og åbenhed 
over for kunderne – effektiv 
og ukompliceret betjening. 
Mulighed for privatliv, når der 
betjenes kunder, og diskretion 
når man holder møder med 
samarbejdspartnere. 
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virksomhedens organisation og indretning kan 
det derfor være en løsning at have alternative og 
særligt indrettede miljøer i form af kreativitets- og 
udviklingsfremmende rum og afdelinger, der sti-
mulerer medarbejderne til at tænke højere, videre 
og længere. Det handler altså stadig om at skabe 
en effektiv arbejdsplads, blot på nye præmisser.

FREMTIDEN ER GRUPPEKONTORER
Til afløsning af storrumskontorer er der en ny ten-
dens på vej, der hedder gruppekontorer. Bygninger 
indrettes med kontorlokaler, hvor der er plads til 
3-4 medarbejdere, hvor hver medarbejder har mu-
lighed for at opbygge et socialt rum om arbejdet, 
hvor der er gode muligheder for at udvikle teams, 
hvor medarbejderen har mulighed for at skabe sit 
eget, private rum om arbejdspladsen med vraggods 
fra vore liv: Fotos, betydningsfulde genstande, egne 
kontormaterialer mv. 

I disse kontorer er der mulighed for at hjælpe 
hinanden og få den nødvendige fred og individua-
litet i arbejdsmiljøet, der giver en god produktivitet 
hos den enkelte medarbejder. Der er også mulig-
hed for at lave indretninger, der ikke er præget af 
dræbende ensformighed. Det har nok kvalitet for 

en direktør, der viser udenlandske gæster rundt, 
at kunne vise kontor efter kontor med den sam-
me indretning, men hvad er egentlig signalværdien 
i denne ensartethed? Det siger vel blot, at vi har 
tjek på ensretningen af medarbejderne. Hvem vil 
forvente innovation og kreativitet i disse miljøer?

En af løsningerne er en blanding af gruppekon-
torer, kreative rum, munkeceller til fordybelse og 
andre nye rumformer. Arla har eksperimenteret  
med de store kontorer og lyd- og synsmæssig ad-
skillelse i det nye hovedsæde i Aarhus, og det ser 
også ud til at virke.

Det nye kontor er indrettet mere individuelt og 
med færre hensyn til ensartetheden og flere hen-
syn til medarbejdernes behov, komfort, velvære 
og - måske også - smag. Det er nok et mareridt 
for mange ejendomsinspektører, men det er et lille 
skridt mod paradis for medarbejderne.

Endelig må vi ikke glemme resten af samfundet. 
I stigende grad arbejder vi uden for hjemmet og 
kontoret, mens vi bevæger os rundt i samfundet. 
En amerikansk virksomhed – Coburn Ventures – 
grundlagt i 2005 har lige siden grundlæggelsen på 
en Starbucks Cafe på Manhattan arbejdet uden 
kontorer og hovedsæde. De arbejder på farten og 
hjemmefra. Deres adresse henviser blot til Man-
hattan, New York. Så for disse mennesker er kon-
toret en laptop, en iPhone og en taske. Ligesom 
for nutidens ungdom.

Kilder:
Jan H Pejtersen m.fl. Scandinavian 
Journal of Work, Environment and 
Health 2011;Vol. 37, Side 376-382
Time Magazine:  Open-Plan Offices 
Create Stress, Lower Productivity, 
Time, 2012.
Helena Jahncke, Cognitive Perfor-
mance and Restoration in Open-
Plan Office Noise, Luleå Tekniske 
Universitet, 2012.
Valtteri Hongisto m.fl., Task per-
formance and speech intelligibility 
–  a model to promote noise control 
actions in open offices, Finnish Insti-
tute of Occupational Health, 2008

En af løsningerne er en 
blanding af gruppekontorer, 
kreative rum, munkeceller 
til fordybelse og andre nye 
rumformer.
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JEG TROR PÅ

JOHANNES 
TORPE 

Dit produkt skal være sublimt og fortælle en historie. Og historien skal kunne mærkes overalt. 
Lige fra facaden til kaffekopperne, uniformerne, kagerne og måden, tingene bevæger sig på. Også 
produktionsvirksomheder kan have gavn af branded spaces, siger Johannes Torpe – og som Group 
Creative Director for Bang & Olufsen ved han, hvad han taler om.

DIK     TA
TURET



I branded spaces arbejder vi 
med et holistisk syn på design, 
hvor alt hænger sammen i 360 
grader.
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Der er to måder at arbejde med branded spaces på: Enten hos 
eksisterende brands, som vi for eksempel har gjort det for Bang & 
Olufsen. De sælger luksusprodukter og skulle derfor også tilbyde 
kunderne luksusoplevelser. Det er vigtigt, at produkterne hænger 
sammen med udtrykket, så man får en totaloplevelse i butikken. 
Man skal kunne mærke det. En 100 procents-oplevelse.

Den anden måde er hos helt nye brands, som vi gjorde for Ag-
nes Cupcakes, der oprindeligt ville sælge både cupcakes, bland selv-
slik og softice. Jeg sagde, at de skulle nøjes med cupcakes. Og så 
har vi ellers tænkt 1930rne i alt design lige fra butikken til kager, 
emballage, porcelæn, T-shirts, kopper og alt det andet. Navnet, Ag-
nes, er hentet i Matador – ligesom navnet til bageriet af samme ejer 
er. Det hedder Lauras. Begge logoer signalerer 30rne, og butikkerne 

er indrettet med krom, sten og bambus. Her handler det om at få 
en holistisk ide og skabe et nyt brand, der er så gennemført, at det 
ligner noget, der har bestået i 100 år.

Branded spaces virker, fordi det sælger produkter. Det er selv-
følgelig en forudsætning, at produkterne er i orden. Men så giver et 
branded space også en totaloplevelse!
Den digitale verden er ved at overtage dagligdagen, så det handler 
om at være til stede på nettet. Ved at handle på nettet mister vi den 
taktile del af købsoplevelsen, og vi har stadig brug for at forholde os 
til varemærket. Det kan man i et showroom, hvor man kan forelske 
sig i oplevelsen. Hvis virksomheder skal overleve, skal de have et 
branded space ud over det sædvanlige. Det skal give oplevelsen af 
WAUW!

Branded spaces flytter kun noget, hvis virksomhederne tør 
investere i det. Det levende rum skal gøres til fortaler for forretnin-

gen. Bang & Olufsen var nødt til at investere i branded spaces, 
fordi deres produkter er major purchases for kunderne, hvor 
prisen ikke er det afgørende. Det er oplevelsen. Produktet skal 
have en historie at fortælle. Det skal være sublimt og tilbyde 
instant gratification for forbrugeren.
Når man har mange varenumre, er det svært at lave branded 
spaces. Ikke umuligt, men svært. Supermarkeder sælger mange 
forskellige varer – men de kan jo lave små verdener i den store; 
for eksempel en frugt & grønt-verden og en mejeri-verden og 
på den måde lave små branded spaces.

Idéen om branded spaces er opstået med tanken 
om, at design ikke kun handler om bygningers fysiske 
fremtoning; men at det ydre skal svare til det indre. Vi ar-

bejder med et holistisk syn på design, hvor alt hænger 
sammen i 360 grader.
Hos Bang & Olufsen tænker vi meget på, at omgivel-
serne ikke må råbe højere end produkterne; det skal 
være produkterne, som kunderne har lyst til at købe 
og ikke det, der er rundt om. Derfor bruger vi et 
branded space til at outline, hvad vi helst vil sælge. 
Vi har et klart fokus. Og det betyder samtidig, at 
det ikke længere er kunderne, der bestemmer, hvad 
de vil se – det gør vi!

Processen med at udvikle et branded space 
er altid personligt baseret. Vi starter med at se på, 
om kunden er klar til at kaste sig ud i et samar-
bejde. Så involverer vi designere, grafikere, antro-
pologer, storytellers, projektledere og andre, der 
har kompetencer, vi skal bruge. Det er vigtigt, at 

“Ved at handle på nettet mister vi 
den taktile del af købsoplevelsen”
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I branded spaces arbejder vi 
med et holistisk syn på design, 
hvor alt hænger sammen i 360 
grader.
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vi får sindssyge og forskellige idéer frem: Jeg tror, 
man skal op i helikopterperspektiv før man ved, 
hvilken retning, man skal i.
Selvfølgelig foregår udviklingen af et branded spa-
ce i dialog og masser af head-to-head med kunden 
– men vi arbejder os helt ned i materien og dechi- 
frerer alt, inden vi kommer med vores anbefalin-
ger. Jeg tror på diktaturet – altså kunden spørger 
os, fordi de stoler på vores ekspertise. Så jeg er nok 
designdiktator, haha…

For hightech-virksomheder med usexe-
de produkter handler det om at menneskelig-
gøre produkterne og forklare, at der er noget sexet 

for enden. De skal synliggøre, at det, der virker 
uinteressant, i virkeligheden er genialt. Ikke kun 
overfor slutbrugerne, men også overfor fagfolk. 
Generelt er det svært at begejstre mennesker. Men 
når fagfolk begejstres, opper konkurrenterne sig 
også, så det bliver en win-win-situation for alle. 
Hvis du synliggør merværdien, føler både kunder 
og konkurrenter, at du har et brand.

Medarbejdere må leve sig ind i det; leve 
sig ind i produkterne, når en virksomhed vil være 
et branded space.
Typisk har virksomheder, der sælger usexede pro-
dukter, en masse frynsegoder for de ansatte; løbe-
klubber, medlemskaber og træningsfaciliteter. Og 
det er sådan set fedt nok, men det gør ikke de an-
satte til ambassadører for dit brand. Der mangler 
af og til en intern forståelse, så man relaterer ikke 
til brandet. Det skal være stærkt og værdifuldt – og 

medarbejderne skal forstå værdien af det produkt, 
man sælger. De skal være brand-ambassadører.

Jeg er imod hjemmearbejdspladser. Hvad sker der 
med det sociale aspekt, når vi arbejder hjemme? 
Nettet distancerer os fra hinanden, og ingen er rig-
tigt afklarede. Når man skal sælge produkter, skal 
det så vidt muligt ske fysisk. Min oplevelse er også, 
at man er mere effektiv, når man er på job og ikke 
arbejder hjemme i sine underbukser. Det skal være 
attraktivt at møde ind; arbejdspladserne skal være 
sindssygt attraktive: Vi lever i en achiever-kultur, 
hvor man hele tiden skal bevise, at man er på, for 
eksempel ved at svare på mails sent om aftenen. 

Jeg synes, at det i stedet handler om, at vi stoler 
på, at folk gør deres job. Man skal ikke låse med-
arbejderne fast, men give dem mobile muligheder 
og gøre kontoret til et branded space – som med-
arbejderne har lyst til at møde ind på. Det kræver 
forandringer indefra – og mere end en løbeklub. 
Det er dit ansvar at nå dit mål – så kan du tage en 
lur, når du vil og gå tidligt eller møde sent. Det 
individuelle er det gode – også hos Torpe Studios.

Mit eget yndlings branded space er… måske  
Googles hovedkvarter, Googleplex, i Silicon Val-
ley i Californien. Mange hoteller og restauranter 
er også fede branded spaces, fordi de er så intense; 
du er i oplevelsen! Nogle flyselskaber er også gode 
til at få dig til at glæde dig til, du skal flyve. Og 
Starbucks gør det godt, fordi de har consistence; 
produkterne, serveringen og butikkerne er det 
samme verden over.

STILLING   Group Creative Director 
for Bang & Olufsen

 Creative Director, CEO,   
    Founder, kurator,  

autodidakt i Johannes 
Torpe Studios

BOPÆL   Bor i Danmark, men 
kalder sig World Citizen

OM JOHANNES    Opvokset i Thylejren
   Samlet tre års skolegang
   300 rejsedage om året til 

bl.a. Beijing, Hong Kong, 
Shanghai, Taiwan, Italien, 
USA og London

JOHANNES 
TORPE 
f. 1973

“Man skal kunne mærke det. 
En 100 procents-oplevelse”
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PAS PÅ
PÆNHEDEN

Der er ingen tvivl om, at Nille Juul-Sørensen er en mand med noget 
på hjerte. Han er modig, velformuleret og tør stille de prekære 

spørgsmål. Og så er han som både arkitekt og tidligere direktør for 
Dansk Design Center den helt rigtige at spørge, når det handler om 

designets betydning for de rum, vi arbejder i.

NILLE 
JUUL-SØRENSEN



32 PAS PÅ PÆ N H E DE N

Først skal vi finde ud af, hvad design er for dig?
Ja, jeg ser design på samme måde som min gode ven, John Heskett 
(1937-2014, red.). Han sagde, at ”design is the human capacity, to 
shape and make our environments in ways that satisfy our needs and 
give meaning to our lives”. Det betyder, at vi er ude over form og an-
det pjat. Design er, når du og jeg skaber det miljø, vi gerne vil være i.

Betyder det så, at alt er design?
Nej nej, design er, når vi bevidst gør noget for at opnå det liv, vi 
gerne vil have – når tingene giver mening for os. Design er for ek-
sempel ikke et maleri. Et maleri er kunst, og kunst adskiller sig fra 
design ved, at det kun skal pirre din fantasi, irritere dig og ikke give 
mening. Kunst gør ikke noget.

Hvordan designer vi så vores arbejdspladser?
På arbejdspladsen kan vi sagtens sidde i en stor hal alle sammen. 
Men hvis det ikke passer med virksomhedens mission og vision – så 
skal vi tænke over, hvad vi så skal. Jeg har hørt så mange CEOs sige: 
”Min dør står altid åben”. Men hvorfor sidder du så i et lukket kon-
tor? Vi glemmer at spørge, hvad det er, vores rum afspejler. Nogle 
mener måske, at man ikke kan tænke i meget kreativt indrettede 
rum som for eksempel Googles og Facebooks hovedkvarterer. Men 
det kan man jo godt, hvis man deler deres virksomhedsfilosofi.

Hvad betyder design for arbejdspladsen?
Vi bruger lang tid på vores arbejdspladser. Når der er tænkt 

over designet i rummene, så får vi en anden dynamik i arbejdet 
og højere effektivitet. Medarbejderne bliver gladere for at gå på 
job, når designet afspejler virksomhedens filosofi – for så passer 
indretningen jo til det, den skal bruges til. Og det behøver ikke 
være dyre domiciler – det kan godt bare være en helt almindelig 
garage. Faktisk gider vi ikke rigtig længere det fisefornemme og 
opstillede. Det handler om, at vi skal tænke over, hvordan man 
gør det i forhold til det produkt, man har.

Hvad betyder det for medarbejderne, at deres 
arbejdsplads er designet?
Det betyder, at medarbejderne har det godt, hvor de sidder og ikke 
er overvåget. Man møder jo primært op for at dele viden – med 
mindre man arbejder i en produktionsvirksomhed. Det er så vigtigt 
at være sociale sammen.

Det handler ikke om at få den nye, hippe stol ind. Det handler 
bl.a. om, hvordan lyset er - det er sindssygt vigtigt med lys. Og 
hvorfor skal chefen have hjørnekontoret? Det burde da være den 
mest produktive medarbejder! Man burde også kunne flytte rundt 
efter, hvem der er i huset. Måske skal nogle bruge lukkede døre – 
jeg mener bare, at man skal tænke over designet. Det handler jo 
om, at vi skaber en base for, at tanker og viden kan deles.

Men arbejder man anderledes i designede rum?
Danske arbejdspladser er enormt effektive. Det er de selvfølgelig i 
kraft af, at vi har meget specifikke arbejdstider. Der er ingen, der 

 “Jeg har hørt så mange 
CEOs sige: “Min dør 

står altid åben”. Men 
hvorfor sidder du så i 

et lukket kontor?”
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sidder på kontoret klokken 19, ligesom vi gør i London. Derfor 
skal vi være effektive, når det handler om at få delt viden og truffet 
beslutninger, og det kan vi bedst, hvis omgivelserne muliggør det. 
Det er viden, vi skal overleve med.

Hvordan kan man skabe stemninger med design?
Der er så meget kritik af, at nogle plastrer deres bord til med bil-
leder af deres børn og hund og sommerhus. Men lad dem dog be-
holde det - hvis det er det, vi gerne vil fortælle i vores virksomhed.
Når man skal skabe stemninger, så skal man se på sine rum. Hvis 
man nu har ét rum, som bare har et skidegodt eftermiddagslys i no-
vember – så skal man da bruge det om eftermiddagene i november. 
Det hele skal ikke kun være glatte glasfacader. Måske kan man se et 
kirkespir fra et bestemt sted i bygningen – jamen, så brug da det! 
Så kan man stå lige i dét ene rum og se kirkespirene. Man kan også 
lave specielle områder med kunstigt lys. Man skal bare spørge sig 
selv: Hvad er vi? Hvorfor er vi her? Og hvad skal vi?

Hvordan forestiller du dig, at fremtidens 
arbejdsplads designes?
Teknologien kommer snigende. Vi lægger ikke mærke til det. 
I 2008 var der ingen, der havde smartphones – i dag har vi alle 
mindst to og en iPad.

Hvorfor skal man altid sidde på et kontor, hvor computeren er 
meget ringere end den, man har hjemme? Medarbejderne kunne i 
stedet tage deres egne computere med.
Alt vil blive målt i fremtiden; der vil være sensorer i alt. Så er der 

kaffe med den slags mælk, du kan lide, når du møder på 
arbejdet – for arbejdspladsen ved, at du kommer om fem 
minutter. Hver morgen spørger jeg min telefon, hvordan 
vejret bliver. Og det virker måske kunstigt at tale med sin 
telefon nu, men ikke om 5-6 år.

Det interessante er, at det ikke er teknokrater, der sty-
rer alt dette. For det interessante er ikke at designe mo-
bilen: Det interessante er at designe systemet, der skal 
ind i mobilen. Det er at designe til mennesker.
Da man havde brugt mange millioner på systemet 
med Rejsekortet, kom en flok 17-årige og havde på 
ingen tid udviklet en app, der løste problemet. Sådan.

Det gælder altså om at designe for 
mennesker?
Ja, og til mennesker.

Hvilke rum har givet dig de største 
designoplevelser?
Alvar Aaltos bibliotek – det glemmer jeg aldrig. 
Der er et fantastisk lys, og når man når toppen af 
trappen, siger det bare PAAAW! Fordi det taktile er 
meget klart. Da jeg så tegningerne bagefter, opda-
gede jeg, at der var en masse søjler i rummet. Det 
er simpelthen forhindringer, man ikke opdager, 
mens man er der. Det var fantastisk, og jeg tæn-
ker ofte på det. Tingene må ikke blive for smuk-

“Hvorfor skal man altid 
 sidde på et kontor, 
hvor computeren er 

meget ringere end den,  
man har hjemme?”



NILLE 
JUUL-
SØRENSEN
f. 1958

ke. Lidt som piger – Liza Minelli var for eksempel 
ikke ret køn, men når man så hende på scenen, så var 
man ikke i tvivl om, at hun havde noget at byde på.
Jeg elsker også bymiljøer; jeg elsker at bevæge mig i 
storbyer. London er jo bare en masse små landsbyer, 
og jeg holder meget af at gå gennem bydelene og 
opleve, at der er en lille forskel på bygningerne her 
og på måden, man gør tingene. Det er rart, at det 
ikke bliver monotont og for pænt.

Jorks Passage i København og Det engelske kvar-
ter i Odense (Gerthasminde i Odense C, red.) er 
også charmerende. Det sidste er sådan en tidslomme 
og helt Miss Marple-agtigt. Det er skønt at gå der – 
og også skønt at komme ud igen og slippe for den 
næsten kvalmende pænhed, hehe…

Hvordan ser fremtiden ud  
for bæredygtigt design?
Når vi designer, må vi først spørge os selv, om vi over-
hovedet har brug for design? Ja, jeg er ikke populær 
i møbelbranchen… for har vi overhovedet brug for 
en ny sofa? Arne Jacobsens klassiske designs er meget 
smukke – men de er skabt, fordi samfundet havde æn-
dret sig. I dag skaber vi design til de samme mennesker 
som efter krigen. Og det kan da godt være, vi har brug 
for en ny sofa – men man skal tænke over det!

Jeg mener, at det allervigtigste i fremtidens design er 
at tænke på miljøet. Det er altafgørende! Vi skal desig-
ne, så vi alle kan være her. Vi skal designe for de 99 % 
i stedet for kun at designe for 1 %.

Så det handler om at tænke  
på hinanden?
Ja. Vores lokalplaner er fra en anden tid. Politikere tæn-
ker kun i en 4-års periode – innovation er anderledes. 
Vi er nødt til at tage chancer – måske lykkes en byg-
ning ikke, men så må vi pille den ned igen.

Og det er meget fint med den holistiske tankegang, 
som bl.a. Johannes Torpe er fortaler for – det skal bare 
designes til den tid, vi er i. Ikke alle har brug for frie 
tøjler som i Thylejren. Nogle har mere brug for at kun-
ne lukke en dør.

Der er ingen, der tør snakke om fremtiden og give 
deres bud på, hvad fremtiden er. I arkitekturen skal 
man også have en, der kan noget med algoritmer for 
at forudsige fremtiden.

Jeg har hørt dig sige, at alle skal bo  
i fremtiden. Hvad betyder det?
Det betyder, at vi skal stille spørgsmålstegn ved det 
omkring os. Hvad forlanger vi af fremtiden? Jeg skal 
gerne indrømme, at da computerne kom ind på 
tegnestuerne, var jeg vildt imod. Jeg sagde, at man 
ikke længere kunne føle stregen henover papiret. I 
dag kan jeg kun ligge flad af grin over det. For jeg 
var bange og kunne ikke forstå det, og så blev jeg 
Rasmus Modsat i stedet for at spørge, hvad vi kunne 
bruge det til. Hvis man nu kan få en chip i hjernen, 
der kan kurere Alzheimers, eller man kan printe sin 
egen nyre – hvorfor så ikke? Så kommer protesterne 
om, at vi spiller Gud. Men ok – så lad os da tage den 
diskussion. Taxaselskaberne brokker sig over de nye 
teknologier, så andre overtager deres forretning – ja, 
dét sker, fordi det, I gør, er gammeldags, og andre 
har fundet på noget smartere.

Er der noget, du vil tilføje?
Nej… Jo: Pas på pænheden! Odense vil gerne være 
så pissepæn. Og det gør det altså røvsygt. Det er da 
fint nok med alle de regler om, at der skal være så 
og så meget grønt rundt om virksomhederne – men 
det er alle de regler, som gør det for pænt og for 
kedeligt.
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STILLING   Direktør i Dansk Design 
Center til 1. juli 2014

   Nu direktør i Arup i Lon-
don (kendt fra bl.a. Sydney 
Opera House og Centre 
Pompidou i Paris)

BOPÆL   Bosat i London
OM NILLE    Uddannet arkitekt 

fra Kunstakademiets 
Arkitektskole

LÆS MERE  John Heskett: “Toothpicks  
 and Logos: Design in  
 Everyday Life”



Når det hele er samlet et sted, oplever 
gæster fra udlandet, at rejsetiden retfær-
diggøres. Placeringen af vores nye domicil 
inviterer også; vi bor jo midt i Danmark.

Vi vil invitere kolleger i branchen til at 
udstille deres produkter, så kunder kan 
se en bred palet af produkter til indu-
strikøkkener. I auditoriet vil vi formidle 
produkternes egenskaber, så alle kan se og 
prøve tingene selv.
Bygningen er så vedligeholdelsesfri som 
muligt og energioptimeret. Der bliver 
et godt arbejdsmiljø – både for kontor 
og produktion, og i loungen kan vi være 
uformelt sammen. En landskabsarkitekt 
har sørget for udendørsarealerne.

Bygningen er reelt lidt for stor til os. 
Med denne beliggenhed håber vi også 
at kunne tiltrække arbejdskraft fra hele 
Fyn og evt. Trekantsområdet.

GODE RÅD TIL AT BYGGE NYT
» Find en god bygherrerådgiver
»  Brug en entreprenør, du har god 

kemi med
»  Spar ikke på forberedelserne
»  Gør op, hvor meget du vil  

involvere dig i projektet
»  Hav fokus på de mennesker, der 

skal være i bygningen
»  Det handler om, at det føles rigtigt. 

Bygningen skal underbygge 
kulturen i virksomheden

Vi flyttede til Tietgenbyen, fordi vi manglede plads til administrationen,  
og samtidigt ville vi gerne kunne demonstrere vores produkter.  
Byggegrunden er sammenstykket af tre matrikler og ligger helt ud til  
motorvejen. Motorvejen gør bygningen til et sikkert investeringsobjekt og 
stiller krav om, at vi skal bygge ekstra flot.

fakta om JØNI
»   45 ansatte
»   Eksisteret siden 1973
»   Mogens Jørgensen startede JØNI 

sammen med Erik Nielsen. 
»   Mogens og hans søn, Lars Jør-

gensen, driver nu JØNI
»    Flytter fra Munkebo til  

Tietgenbyen til årsskiftet

 VI BOR MIDT 
I DANMARK
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5gode 
steder 
at lukke 
en aftale
Der er ikke noget som et godt måltid mad, der kan få en god for-
retning til at føles endnu bedre. Men hvor går man hen, og hvad er 
vigtigst: Er det maden, beliggenheden eller ”giv-den-gas”-faktoren? 
For at hjælpe dig lidt har vi smagt og testet os frem til fem gode 
steder på Fyn, hvor du kan gøre business til pleasure og lukke den 
gode aftale med både stil og fantastisk velsmag.  
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Af Casper Harboe, 
madskribenten.com



ALL-IN PÅ FROKOST I MIDTBYEN 
Restaurant Pasfall ligger midt i Brandts Passage og oser af stil 
og storbystemning. Skal det være nemt og lidt spændende, 
er den 2-3 retters menu ”Pasfalls valg” et godt bud, men der 
er også mulighed for at vælge à la carte. Her vil vi anbefale at 
starte med en flok friske østers og fortsætte med Pasfalls tatar 
eller en glad grissebasse ”med krølle på halen”. Pasfalls foie 
gras er tæt på fænomenal, og på drikkekortet finder du et af 
Odenses bedste vinudvalg.

Pasfall, Brandts Passage 31, 5000 Odense C
Telefon: 23 27 00 00
thomaspasfall.dk, info@thomaspasfall.dk
Køkkenchef: Thomas Pasfall

STILFULD LUKSUS MED HØJ SIGNALVÆRDI
Frokost på Falsled Kro er som en søndagstur i en gammel, vel-
holdt Rolls Royce. Der oser af stil og gastronomisk historie, og er 
det her, du vælger at byde på frokost, er der ingen tvivl om, at du 
mener ”serious business”.
Som gæst møder du det bedste fra lokale marker, kroens store 
køkkenhave, den lokale fiskepusher og udenlandske specialiteter. 
Husets hjemmerøgede laks fra røgeovnen i krohaven er legen-
darisk, og er underskriften på kontrakten ekstra vigtig, kan det 
stærkt anbefales at smække både bisque med hummerravioli og 
kroens ”inspiration af kaviar” på menuen.  

Falsled Kro Brasserie
Assensvej 513, 5642 Millinge, Telefon: 62 68 11 11
falsledkro.dk, info@falsledkro.dk
Køkkenchef: Per Hallundbæk
Restaurantchef: Randi Schmidt

1 2
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UFORMEL BRASSERIE-STEMNING I NO.61 
Er det uformel aftenstemning, stjernegode vine og smagfuld 
og rustik brasseriemad, du går efter, er No. 61 i Odense 
stedet. Her er maden veltillavet, rustik og smagfuld, og vin-
kortet er i den grad værd at gå på opdagelse i. Alting bliver 
bare bedre med et af Pilsmarks confiterede andelår (gerne 
med foie gras på toppen) og en god Bourgogne i glasset. 
Kaffen kan suppleres med Martin Pilsmarks mors hjemme-
bagte småkager, og skal der kundeplejes resten af aftenen, 
kan I fortsætte i vinbaren. Det er en god ide at bestille bord, 
da NO. 61 er godt besøgt.

NO.61, Kongensgade 61, 5000 Odense C, Telefon: 61 69 10 35, 
restaurant.no61.dk, info@no61.dk (Bordbestilling kun på tlf.)  
Køkkenchef: Martin Ønnerth, Restaurantchef: Carsten Holm-
berg, Indehaver: Martin Pilsmark

UDSIGT MED HJEMMELAVEDE SPECIALITETER  
Restaurant Fænøsund har udsigt til den privatejede ø, 
Fænø, på den ene side og Gamborg fjord på den anden. 
Det kan anbefales at vælge Fænøsunds frokostplatte med 
hjemmegjorte sild og friskfangede fiskefrikadeller, husets 
egen laks med fynsk rygeostcreme, hønsesalat med et strejf 
af hvidløg og sennep samt et par rigtig herlige danske oste. 

Alt kommer på en gang, så du kan nyde en stressfri frokost og kon-
centrere dig om at få den dér vigtige underskrift på kontrakten.

Restaurant Fænøsund, Teglgårdsvej 100, 5500 Middelfart, 
Telefon: 64 41 28 38, faenoesund.dk, mail@faenoesund.dk
Køkkenchef: Magnus Pedersen og Michael Reimer  
Lauritzen, Restaurantchef: Jacob Elkjær
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IDYLLISK FORRETNINGSFROKOST I 
HISTORISKE OMGIVELSER 
En frokost på Sortebro Kro er et studie i velsmag og nyfortolkning af 
den klassiske frokost. I de lavloftede stuer er der udsyn til Den Fynske 
Landsby. Vægge, gulve og døre hælder charmerende i forskellige ret-
ninger i modsætning til køkkenets snorlige kreationer. Silden er fast, 
smagfuld og hjemmelavet, og du kan få en fænomenal tatar som både 
rørt og rå eller stegt som pariserbøf. Den ristede kyllingesalat og de 
friskfangede rødspættefileter skylles ned med Sortebro Kros egen øl.

Sortebro Kro, Sejerskovvej 20, 5260 Odense
Telefon: 66 13 28 26, sortebrokro.dk, info@sortebro.dk
Køkkenchef: John Kofod, Restaurantchef: Melina Kofod

5

“Silden er fast, 
smagfuld og 

hjemmelavet”
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Man kunne også argumentere, at Odense er Danmarks 
bedst markedsførte city brand, målt på skiltning.

Nu er skiltningen i Danmark jo ret markant, næsten 
overvældende, når man ofte er på landevejene. Den le-
der os hen til huse, bygninger og kvarterer, der lover en 
masse, men ikke altid kan leve op til det. Hvor kom-
promiser har afløst strukturel tænkning, og hvor arki-
tektur er ligegyldig, bare det hele er billigt at opføre.
Afkørsel 48 er en overraskelse. Den viser vej mod den 
del af Odense, hvis navn ikke automatisk rimer på 
stråtækt bondegårdsidyl, rygeost eller nationaldigter. 
Tietgenbyen. Opkaldt efter en anden af vore fynske 
nationalhelte i den helt store skala, og man fornem-
mer den tungere del af dansk erhvervsliv, virketrang, 
entreprenørskab, finansiel styrke, succes.

Et godt navn er som bekendt et godt udgangspunkt 
for stærk branding. Det er kosteffektivt, fordi det er 
lettere at kommunikere. For de virksomheder, der slår 
sig ned i denne særegne ’landsby’, bidrager navnets 
positive associationer til at styrke tilhørsforholdet, 
og markedsføringseffekten øges ved den højere gen-
kendelighed. Som et modstykke til den tendens, der 
har været siden årtusindeskiftet, hvor udviklerne bag 
erhvervsområder i Danmark har danset rundt for at 
finde navne med latinsk, græsk eller amerikansk op-
rindelse. Uforståelige for andre end kernen omkring 
projektet, og sværere at få på landkortet.

Derfor er det befriende, at Tietgenbyen fik et navn, 
der ikke levner muligheder for dobbelttydning eller 
misforståelser. Eller stiller sig op i rækken af kønsløse 

navne, der ender på ”Erhvervsby”, ”Industrikvarter” 
eller ”business village”.

Og uden at prale kan man roligt sige, at landsby-
ens indbyggere lever op til denne ”no nonsense” til-
gang, når man passerer forbi på en sightseeing langs 
bygningerne. Her skal være plads til vækst. Plads til 
forskellighed. Plads til regional og national udvikling 
inden for de nye industrier og servicefag, der sender 
de gamle sektorer på pension. Det er måske ikke ver-
dens pæneste bygningsværker, men her er fokus på ak-
tivitet. Mandshøje logoer, masser af glaspartier og kun 
en ubetydelig summen fra motorvejen, når man står i 
receptionen. Og man kan sagtens forestille sig, at der 
her holdes fælles sommer-vej-fest. Med grillbøffer og 
flydende livskvalitet på flasker og dåse som en slags 
industrielt kollektiv. Ubehageligt nærværende.
På en måde er det lidt irriterende, at man ikke bliver 
bekræftet i sine fordomme om, at der ikke sker ret 
meget i det fynske. Her er jo hverken VM i håndbold 
eller EM i popsang, vel?

Godt så. Jeg giver mig. Odense har det sidste halv-
andet årti vokset sig større end omdømmet.  Tietgen-
byen er et godt bud på gode rammer for både små 
og store erhvervsdrivende, der kan løftes yderligere 
med et endnu bredere kendskab end skiltet ved mo-
torvejen. Derfor, som det siges på nydansk: Spread 
the word!
I kan egentlig godt bære det.

En tur på den fynske motorvej kan afstedkomme de morsomste kommentarer. Som den dag, hvor junior – 
med musik i hørebøfferne  og en bog i hånden – pludselig afbrød stilheden med konklusionen på oven-
nævnte spørgsmål. Vi havde passeret en hel række afkørsler, hvori ’Odense’ indgik, og det logiske svar 
var, at Odense var Danmarks største by. Eller i hvert fald den by med størst selvtillid langs motorvejen.
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HOW  TO…

1 STED
Når du vil bygge nyt med 

din virksomhed, skal du kun 
henvende dig ét sted.  

Hos Erhvervskontakten får du 
en kontaktperson, som hjælper 
dig hele vejen igennem fra idé 

til færdigt projekt.
Du sparer tid og får svar  
på alle spørgsmål med  

én henvendelse.

24 TIMER
Ét døgn. Mere går der ikke, 

fra du henvender dig, til du får 
svar på, at din henvendelse er 

modtaget og sagsbehandlingen 
i gang. Din kontaktperson 
følger op på din byggesag,  
faciliterer byggemøder med 

alle relevante parter og 
udarbejder en tidsplan  
for byggesagsforløbet.  

Din kontaktperson er erfaren 
projektleder og trækker på  

det interne netværk af nøgle-
personer i din byggesag.

5 DAGE
Din byggesagsbehandling er  

i gang i løbet af bare fem dage. 
Timegebyret for miljø- 
godkendelse er fastsat af  

Miljøstyrelsen – så jo hurtigere 
du kan få en godkendelse,  

des billigere bliver det for dig.

TASK FORCE
30 medarbejdere – bare til dig. 
Erhvervskontaktens Task Force 

guider dig gennem systemet 
med 30 nøglemedarbejdere  

i kommunen, statslige  
myndigheder, forsynings- 
selskaber osv. Det giver  

dig hurtigere svar  
– fra eksperterne.
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HOW  TO…

Erhvervskontakten er stedet, du skal henvende dig, når du vil bygge nyt i Odense. Én 
indgang til hele din byggesag – det giver hurtig sagsbehandling og svar fra eksperterne 
selv. Her kan du se, hvor nemt det er for dig.

ERHVERVSKONTAKTEN
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STILLING    Vært på ”Arkitektens hjem” og 
”Enestående nordiske huse”, DR K 
Vært på ”X-factor”, DR1

BOPÆL   Bor i Danmark
OM EVA    Cand.arch., Arkitektskolen  

Kåret som et af de mest lovende 
talenter i Wallpaper 2009
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BYGNINGEN 
AFSLØRER

EVA HARLOU

Der er de oplagte. De store. De vilde. Og dem, der bare har tænkt det hele igennem: Der findes 
mange forskellige måder at brande sig med sin bygning. Arkitekt og tv-vært Eva Harlou peger på 
tendenser og giver dig verdens mest brandede bygninger.
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BOGSTAVELIGT TALT
Vores bygninger opføres, så vi nemt kan afkode, hvad 

bygningerne indeholder. Det er ikke blot praktisk, at man 
kan kende forskel på en kirke og en krostue, men anven-

des også strategisk af virksomhederne for at vise hvilket 
specifikt produkt, de kan tilbyde. Nogle virksomheder 

går meget konkret til værks og opfører hovedsæder, der 
ligner dét produkt, som sælges. Bilproducenterne synes at 
have en særlig forkærlighed for dette. Den uhyre smukke, 
art deco Chrysler bygning i New York fremviser tydelige 

referencer til den metalliske glinsen af bilerne og er deko-
reret med kølerfigurer. På Champs-Élysées i Paris kan man 

beundre Citroëns flagship showroom, hvis facade tager 
udgangspunkt i Citroën-logoets karakteristiske vinkler. 

BMWs hovedsæde i München ligner en firecylindret mo-
tor, og Ferraris museum i bilens italienske hjemby,  

Modena, er gult autolakeret og har racerbilens karakteri-
stiske ventilations-gæller på taget.

    

MUSKLER OG MAGT
Vi mennesker fandt tidligt ud af at rejse 
konstruktioner for at beskytte os selv mod et 
udfordrende klima, for at sikre en hensigtsmæs-
sig opbevaring af ejendele og for at separere 
venner fra fjender. Og det er bestemt heller ikke 
nyt at bruge disse nødvendige konstruktioner 
til at fortælle, hvem vi er. Alverdens gravsteder, 
fæstningsanlæg, slotte og mega-konstruktioner 
har altid været brugt til at demonstrere, hvor 
farlige, kloge og rige (herunder åndrige), vi er. 
Der spilles med musklerne i alt fra pyramiderne 
til Eiffeltårnet, og nyopførte bygninger som 
CCTV’s hovedkontor i Beijing med drabeligt 
svævende bygningsdele og Burj Khalifa med sine 
svimlende 828 meter i Dubai realiseres stadigvæk 
med det formål at vise, hvor dygtige og magtful-
de ejerne er.
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VÆRDIER
Bygningernes udformning og placering vælges også for at vise hvilke værdier, virksom-
heden står for. Danmarks Nationalbank fremviser med sin store, tunge og lukkede 
bygning, at der er tale om en sikker og urokkelig institution. Bygningskroppens geome-
triske enkelhed og afdæmpede farver signalerer troværdighed og fokus, og de eksklusive 
materialer, de overlegne detaljer og den prominente beliggenhed viser, at Nationalbanken 
er betydningsfuld. Ikeas butikker signalerer - med deres let genkendelige blå og gule farver 
på bygningskroppe uden større arkitektonisk kvalitet og med en typisk beliggenhed i 
forstadens industrikvarterer - at der er tale om pålidelig, svensk lavpris. Tietgenkollegiets 
bygning fortæller med sin runde form og sin detalje- og materialerigdom, at her er tale om 
et humant sted, hvor mange forskellige unge kan finde tryghed og sammenhold. Kunst-
museet ARoS udstråler med den enkle murstenskrop at være en seriøs kulturinstitution og 
med ”Your Rainbow Panorama” på toppen at være modig, legende og udadvendt. Apples 
nyligt præsenterede hovedsædeforslag viser sig med sin fuldendte cirkelform nærmest at 
være Guds gave til menneskeheden. Googles kommende hovedsæde signalerer med kækt 
kippede bygningsdele (hvor der kan bygges til), med sine variationer, farver og grønne 
taghaver at være en virkelighedsnær virksomhed i fremdrift. 
      

UNIKA
Som regel fødes ægte unikabygninger 
af en arkitekt med et meget særegent 
formsprog, som er svært at gøre efter, 

eller af en tilsvarende unik opgave. 
Trods ønsket om at skille sig ud og 
være ”den eneste” kommer mange 

moderne bygninger til at ligne hinan-
den, og i jagten på ægte unika-byggeri 
er der langt mellem en Sydney Opera 

og et Guggenheim i Bilbao.

HOW-TO-TWIST-A-TOWER-IN-ONE-
THOUSAND-WAYS
Mens ønsket om at brande sig ved at være 
indehaver af verdens højeste bygning fortsat 
eksisterer, er der opstået en afart af fænomenet: 
Der skal stadig bygges højt, men magtfremvis-
ningen består nu også i, hvordan man skyder 
i vejret. Inden for de sidste år er der nærmest 
gået inflation i at promovere sig med dansende 
tårne vredet mod himlen ved hjælp af fantasi-
fulde, geometriske metoder og på alverdens nye 
måder. Tårnene er mere eller mindre kuriøse og 
lader - ifølge kritikere - til at være mere optage-
de af eget koncept end af kontekst.
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Erhvervsgrunde til salg

Få meget mere info, se 27 grunde 
til at flytte til Tietgenbyen og find 
din nye byggegrund på 
www.tietgenbyen.dk

På LinkedIn får du nyheder om 
Tietgenbyen, Odense og det  
erhvervspolitiske område. Følg os 
på LinkedIn

/ / Tietgenbyen

GODE 
GRUNDE 
 TIL DIG


