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Sitet placerer sig på en klippevæg ved Häst-
hagsparken i Stockholm. Klippevæggen støder 
op til områdets historiske gasværksbygning-
er og nyere rekreative boligområder. Den 20 
meter høje klippe visualiserer historien om 
et menneskeskabt ‘hul’, der i sin tid er blevet 
sprængt, som et affaldsområde til tjæreaffald 
fra det omkringliggende gasværk. Efter det 
tykke lag af tjære blev fjernet for få år siden, 
står klippevæggen i dag som en lodret væg, 
med en flad græsplæne ved sin fod og et ud-
kigspunkt ved sin top. 

På den flade græsplæne er man til skue fra 
både de høje nærliggende boligkomplekser 
og fra klippevæggens udkigspunkt. Den dra-
gende klippevæg inviterer dermed til at byg-
ge op i højden, samt at springe sig ind i klip-
pens mørke skjul. Hjorthagens klipper er i dag 
sprængt flere steder, for at blive udnyttet som 
store skjulte lageropbevaringer og tunneller 
til metro. De omkringliggende gasværksbyg-
ninger er under omdannelse til et større eks-
klusivt kulturområde, som projektet Universal 
klippen kan biddrage til i form af en offentlig 
tilgængelig oplevelsesrampe samt et helende 
badesanatorium.  

Muskelsvind er ikke én diagnose, men der-
imod en fællesbetegnelse for den gruppe af 
diagnoser der betegnes som neuromuskulæ-
re sygdomme. Nogle sidder i kørestol, fra de 
er små. Andre mister aldrig evnen til at gå. 
Ved nogle viser diagnosen sig fra fødslen og 
andre først som voksen. Nogle lever et langt 
liv. For andre bliver livet desværre alt for kort. 
Har man muskelsvind, har man det for livet.
https://muskelsvindfonden.dk/

’At gå på toilettet eller i bad, er normalt 
ikke en win-win situation, når man er funk-
tionshæmmet. Til projektet, Musholm, 
forsøgte AART derfor, at ophøje denne 
oplevelse. Vi ønskede at skabe en ekstra-
ordinær oplevelse ved bad og toiletbesøg’ 

- Citat af Kathrine Stærmose, partner og 
kunderelationschef, AART, som uddrag  af 
interview til projektets 
kritiskskriftlige reflektion

Bachelorprojektet Universal klippen tager hen-
syn til observationerne gjort derom, og tapper 
ind i tanken om et modulært byggeri, der gav-
ner brugeren med muskelsvind såvel som en 
attraktion for alle. Med genbrug af stålgrid 
af de nedrevede gassiloer, danner Universal 
klippen en offentlig tilgængelig spiralrampe 
struktur, der forbinder sitets store skalaspring. 
Universal klippen er et rumforløb der skifte-
vis bevæger sig ind og ud af klippevæggens 
mørke; i atmosfæriske oplevelser af vand, op i 
mod lyset og udkigspunktet på klippens top. I 
mørket følges man ad, og mørket bruges som 
et temponedsættende arkitektonisk greb, der 
diktereres af muskelsvindspatienten. 
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