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EKSKLUSIV 
KONTRAST
Når arkitekter og træeksperter stikker 

hovederne sammen, resulterer det ofte i utra-
ditionelle og kreative løsninger. Når det gælder 

sygehuset i Thisted, var det varmebehandlet 
ask, som fik ny anvendelse.

TEKST BERIT ANDERSEN  FOTO TORBEN NIELSEN

SE VIDEO PÅmoelven.dk
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TERRASSEBRÆDDER PÅ EN FACADE? Tja, 
hvorfor ikke, tænkte arkitekterne, efter at Moelven 
havde præsenteret dem for de mange muligheder, 
som ligger i brugen af forskellige træsorter. Og via 
en god dialog mellem de kreative og træspecialist-
erne voksede der ideer frem, som nu er blevet til 
den nye, iøjnefaldende akutafdeling ved sygehuset 
i Thisted i det nordvestlige hjørne af Danmark.

Egentlig var befolkningstallet for lille til, at syge-
huset her kunne få sin egen akutafdeling. Men 
fordi der er halvanden times kørsel til nærmeste 
større hospital, blev den alligevel bevilget. Og nu 
står bygningen der – og lyser op med sine lysegrå 
mursten, store glaspartier og mørke træfacade. 
En frisk knopskydning på det traditionelle gamle 
sygehus i røde sten.

Udgangspunktet for designet var netop at skabe 
noget, der adskilte sig tydeligt fra det eksisterende 
sygehus, fortæller projektleder Søren Gert fra 
arkitektfirmaet Friis & Moltke i Aalborg. For at 
bygge nyt med røde sten og forsøge at få det til 
at ligne det gamle, bliver sjældent særlig kønt, 
som han siger. Derfor ville man i stedet skabe 
en bygning med et lyst og let udtryk, der både 
udstrålede varme og imødekommenhed. Og så lå 
tanken om at bruge træ lige for. 

- Træ er et varmt og lækkert materiale. Og det 
balancerer vores valg af en elegant, lys, grå bygge-
sten. Tilsammen giver det bygningen den karakter, 
den har fået, siger Søren Gert og tilføjer, at valget 
af den mørke, olierede lød til træet netop skyldtes 
ønsket om at skabe en varig kontrast og få det 
varme udtryk. 

EN ALTERNATIV LØSNING. Men en ting 
var beslutningen om at bruge træ. Noget andet 
at finde den rigtige træsort. Ordren endte med at 
lyde på Thermoask-brædder, der er høvlede på fire 
sider, med rundede hjørner og derefter brandim-
prægneret. Og den gik til Moelven, hvor produkt-
chef Thomas Nielsen siger:

- Det er en træsort, vi har taget ind for at kunne 
tilbyde kunderne en hårdttræs terrasseløsning 
som alternativ til noget af alt det hårdttræ, der 
kommer fra regnskoven. Problemet i forhold til 
regnskovstræ kan ofte være certificeringen. Derfor 
har vi ledt efter andre muligheder.

Fra naturens hånd rådner asketræ imidlertid 
hurtigt. Så for at give det den samme lange 

Udgangspunktet for designet var netop 
at skabe noget, som tydeligt adskilte sig 

fra det eksisterende sygehus.
PROJEKTLEDER SØREN GERT

▸

Den nye akutafdeling til 
Sygehus Thy-Mors er tegnet 
af Friis & Moltke, som vandt 
konkurrencen i 2010.
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FAKTA
AKUTAFDELINGEN

▸ Bygherre: Region Nordjylland
▸ Arkitekt: Friis & Moltke
▸ Ingeniør: Rambøll
▸ Størrelse: 5.200 m2

▸ År: 2011-2013
▸ Indhold: Ambulancehal, modtagelses-

rum, traumeafdeling og sengeafdeling

Juryen i arkitektkonkurrencen 
lagde vægt på, at vinderforslaget 
bød på en meget venlig og imøde-
kommende arkitektur. 
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Valget faldt på beklædning 
i termoask. Brædderne er 

høvlet på fire sider, har 
afrundede hjørner og er 

brandimprægneret.
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I gårdrummet er der både 
have og en træterrasse samt 
et stort, abstrakt kunstværk. 

I udformningen lagde 
arkitekterne vægt på dagslys 

og udkig.

holdbarhed, som fx regnskovens teaktræ og ipé, 
bliver det varmebehandlet. En proces, der tager 48 
timer, og som får det til at holde i op til 60 år. Lader 
man det være, patinerer det til en sølvgrå nuance. 
Og olierer man det jævnligt, bibeholder det sin 
varme, mørke lød. Og det var sidstnævnte, som gav 
Friis & Moltke ideen om at bruge terrassebrædder 
på muren på akutafdelingen ved Sygehus Thy-Mors. 
Desuden kan brædderne brandimprægneres, hvil-
ket gør, at de egner sig godt til facadebeklædning. 

FLERE UDFORDRINGER. En udfordring for 
byggeprojektet var den stærkt skrånende grund. 
Faktisk skråner den med en hel etage, hvilket med-
førte, at der skulle graves dybt ned til kælderen. 
Og det viste sig at blive noget af et problem, fordi 
vinteren det år var meget hård og lang. 

Ifølge Søren Gert var det desuden en udfordring 
at få akutafdelingen til at hænge sammen med 
det gamle sygehus, som ligger højere oppe. Den 
opgave har arkitekterne løst ved at forskyde planet 
– og ved at ombygge 1.000 kvadratmeter af det 
gamle sygehus, så det gamle og det nye hænger 
sammen på en harmonisk måde.

At tilbygningen er karakteriseret ved skæve 
vinkler både i højden og bredden har dog ikke  
kun noget med grundens facon at gøre. 

- Dels har vi langt hen ad vejen ladet bygningens 
udvendige mure følge grundens asymmetriske 
form og vejenes linjer rundt om. Dels ville vi give 
den både dagslys og udsyn. Derfor er den tegnet 
med en bred spalte i midten, så der kommer lys ind 
til både sengestuer og reception, samtidig med at 
der indefra er en fin udsigt direkte ned til havnen og 
vandet, siger Søren Gert og tilføjer, at spalten i mid-
ten er udnyttet til en gårdhave og en træterrasse,
hvor der også står et stort abstrakt kunstværk. 

ET EKSKLUSIVT PRODUKT. Hos Moelven 
har den stadigt større efterspørgsel fra arkitekter 
efter det eksklusive look, som termoask giver, fået 
virksomheden til at fremstille en ny type profiler 
– både tykke og tynde – af denne træsort, fortæller 
Thomas Nielsen, som også forklarer populariteten 
med det varmebehandlede træs lange holdbarhed. 

- I dag er Thermoask et highend produkt, som 
vi ser brugt til alt fra badekar over mosaikker 
til indendørs gulve, siger han og tilføjer, at det 
prismæssigt nok ligger i nærheden af de dyrere 
hårdttræs-sorter som fx mahogni og teaktræ, men 
til gengæld har en bedre miljøprofil. ▪

I dag er termoask et eksklusivt produkt, 
der bruges til alt fra badekar, over fliser 
til indendørs gulve
PRODUKTCHEF THOMAS NIELSEN
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