




Kunstmuseum: 
Øverst: Udstillingsrum set fra indgang 
A. Modelfotografi af tagplan 
B. Modelfotografi af plan 0, (indgang og udstilling) 
C. Snit A-A 1:200 (Tværsnit gennem museets nordlige 
udstilling, fragtelevator og underetage) 
D. Snit B-B 1:200 (Længdesnit gennem museets indgang, 
kontor, bibliotek og udstilling) 
E. Snit C-C 1:200 (tværsnit gennem museets sydlige 
del, kontorer og udstilling) 
F. Facade set fra syd 
G. Situationsplan 1:200 
 
Plan     1. 1:200 (numrene 1-2) 
Plan     0. 1:200 (numrene 3-16) 
Plan    -1. 1:200 (numrene 17-22) 
 
1. Kontor 
2. Toilet 
3. Videorum 
4. Udstillingsrum 
6. Bibliotek & møderum 
7. Papirværksted 
8. Personelevator 
9. Elevator fra vareindlevering mv. 
10. Handicaptoilet 
11. Disk 
12. Omklædningsrum 
13. Indgang 
14. Indgang til kontorer og udgang fra museet 
15. Indgang til museet 
16. Til Restaurant Byttan 
17. Magasin 
18. Vareindlevering (Indlastning & udpakning) 
19. Gade & parkkontor; personalelokale, 
Garage & værksted 
20. Fragtelevator 
21. Udstillingsværksted 
22. Depot til udstillingsmaterialer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kunstmuseet i Kalmar. 
Idé: Parken er ikke natur, den er 
kultur - skabt  over 
tid, og indeholder mange spor af 
dens sammensatte 
historie. 
Projektets idé er, at skabe en 
rumlig tilstand og en 
form for museet som tager 
udgangspunkt i parkrummets 
løse organisering. 
Museets indre rum har en åben 
struktur, og består af 
26 enheder som er 4,1 m brede x 8,2 
m lange med et 15 
graders tag med højt sidelys vendt 
mod nord. 
De 26 udstillingsrum er sammensat 
således, at de 
danner et område med flydende 
grænser. 
Mellem enhederne opstår hulrum, 
hvorfra lyset kan sive 
ud gennem translucent glas. 
Rummet følger landskabet, idet 
udstillingsrummenes 
indre højder følger faldet i 
landskabet under museet. 
Dette betyder, at udstillingsrummene 
gradvist bliver 
lavere fra indgangen mod det nord-
østlige hjørne(1 m 
lavere). 
 
Museets ydre form antager, i lighed 
med det indre rum, 
en flydende kontur - museet er 
nærmere en fortætning 
af parkrummet end en form i parken. 
 
Bevægelse: Gæster og ansatte får 

adgang til museet 
gennem forbindelsesledet, korset, 
som giver retning 
til anlægget: lige frem er indgangen 
til museet; til 
venstre er indgangen til kontorerne.  
Museumsgæsten bevæger sig, efter at 
have passeret 
disken, ud i museet alt efter 
hvordan udstillingen er 
organiseret, og fortsætter igennem 
det i en opsøgende, 
cirkulerende bevægelse som ender ude 
i korset, og kan 
enten gå videre ind i Restaurant 
Byttan eller bevæge 
sig ud i parken. 
 
Konstruktion: Den bærende 
konstruktion udgøres af 
enhedernes vægge. Huset er hævet 
over terræn, idet 
hver væg hviler på en søjle, for at 
give det mindste 
indgreb i jordlagene. 
Hvert par af vægge, som udgør en 
enhed, er forbundet 
og afstivet af en betonbjælke i 
loftet.  
Tagkassetten med sidelys er en let 
trækonstruktion som 
hænger på væggene, udvendigt beklædt 
med en koksgrå 
gennemfarvet træbeton-
plade,(”Swisspearl”). 
 
Indvendigt er vægge og lofter malet 
hvidt, gulvet er  
beton. 
 

 


