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I SAMARBEJDE MED Reiulf Ramstad Arkitek-
ter og EKJ Rådgivende Ingeniører skal Rønnow 
Arkitekter varetage udviklingen af Nyt Viborg 
Museum i Viborgs Domkirkekvarter. En udvik-
lingsopgave, hvor Rønnow sætter deres holi-
stiske tilgang i spil for at skabe nye værdifulde 
relationer mellem bygning, dens historie, om-
givelser og brugere. 

– Vi er valgt som totalrådgiver og kommer 
til at rådgive i alle faser af renoveringen og ud-
viklingen af den tidligere landsretsbygning. Et 
enormt spændende og ambitiøst projekt, hvor 
alle vores spidskompetencer kommer i spil. 
Målet er at skabe en dialog mellem det eksiste-
rende og det nye ved at fremhæve den histori-
ske bygnings kvaliteter, der skal revitaliseres og 
danne ramme for den nye museumsfunktion, 
fortæller Mette Prip Bonné, arkitekt og partner 
hos Rønnow Arkitekter.

Merværdi for omverdenen
Rønnow Arkitekter blev valgt som totalrådgi-
ver på projektet på baggrund af deres nytænk-
ning af de historiske rammer, så de kan rumme 
nutidens krav til en topmoderne museumsop-
levelse. 

– For os er hver opgave unik, men vores 
metode er grundlæggende den samme. At vi 

igennem dialog, analyse og faglighed sikrer 
langtidsholdbare, bæredygtige løsninger. Det 
handler i den konkrete opgave både om at 
lytte til brugernes behov og ønsker, at værne 
om det eksisterende kulturmiljøs særlige rum, 
sammenhænge og materialer og at tilføje et 
nyt vitalt lag, der skaber merværdi for omver-
denen. Uanset om vi arbejder med nybyggeri, 
restaurering eller transformation bygger vores 
tilgang på at leve sig ind i og udfordre opga-
vens præmisser. Hver opgave bliver varetaget 
ud fra sine egne forudsætninger, understreger 
Mette Prip Bonné. 

Fra magt- til kulturcentrum
Som forhenværende landsret troner retsbyg-
ningen oppe på en bakke ikke langt fra domkir-
ken. Viborgs historiske magtcenter er imidler-
tid på vej til at blive Viborgs nye kulturcentrum.

– Hele Domkirkekvarteret bliver Viborgs nye 
kulturcentrum, hvor man inddrager hele byen 
med dens kvaliteter og kompetencer. Det gør 
man også i museet i samarbejde med eksem-
pelvis animationsskolen. Det betyder, at vi 
tænker hele viborgsammenhængen ind, hvil-
ket gør det ekstra spændende, og det tror jeg 
kommer til at bidrage til en høj og meget au-
tentisk kvalitet, slutter Mette Prip Bonné. 

Arkitekter med holistisk tilgang 
bringer fortiden ind i fremtiden
Med respekt for de oprindelige arkitektoniske kvaliteter skal Rønnow 
Arkitekter udvikle rammerne for en topmoderne museumsoplevelse, 
så Viborgs forhenværende retsbygning kan tage hul på sit næste liv 
som Nyt Viborg Museum

•  Rønnow Arkitekter er grundlagt i 1970 og beskæftiger i dag 
omkring 35 medarbejdere

•  Virksomheden yder rådgivning i alle byggeriets faser med 
primære kerneområder inden for bevaring og udvikling af 
kulturarv og læringsmiljøer 

•  Rønnow Arkitekter arbejder pt bl.a. på en værdisætning og 
transformation af Holmegård Glasværk; en kortlægning af 
kulturmiljøer i den historiske bykerne i Augustenborg; restau-
rering, udvikling og nybyggeri af undervisnings- og lærings-
miljøer på Campus Holmen og Campus Slagelse og med en 
udviklingsstrategi for Holmens Kanal i det indre København

• Læs mere på ronnowarkitekter.dk
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Landsretten. Foto: Povl Henneberg

Vue over Viborg. Foto: Troels Mikkelsen
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