
  

Magisk rundkørsel-univers i Tørring 

Arkitektfirmaet Møller & Grønborg vinder konkurrence med ly-

sende, gyldne stålskulpturer langs indfaldsvejene. 

Arkitektfirmaet Møller & Grønborg i Aarhus har vundet konkurrencen 

om et rundkørsels-projekt ved Hovedvej A13 i Tørring. Vinderforslaget 

med titlen ”Guddars skov” tager udgangspunkt i sagnet om halvguden 

Guddar, der har lagt navn til Gudenåen med udspring i nærheden af 

Tørring. 

”Guddars Skov” er ikke, som man oplever det i flere andre danske byer, 

et kunstværk placeret i rundkørslen. Det er det også, men Møller & 

Grønborg har desuden inddraget hele det landskab, der omgiver rund-

kørslen. Her har man ved hjælp af stålskulpturer, der lyser aften og 

nat, bestræbt sig på at skabe et magisk univers. ”Et stemningsfuldt 

sted, hvor atmosfæren forvandler vejrummet til oplevelsesrum, og man 

ikke tvinges til at se og fortolke, men blot mærke, føle og suge skovens 

magiske stemning til sig,” som det fremgår af forslaget. 

I vinderprojektet indgår også, at der skal placeres store marksten eller 

stensætninger, ligesom der plantes opstammede birketræer. 

”Hele landskabet omkring rundkørslen bliver et identitetsskabende sted, 

der forstærker områdets kvaliteter og gør en oplevelsesrig natur til Tør-

rings ”ansigt mod hovedvejen,” siger Julie Kaalby Bjerre, arkitekt og 

partner hos Møller & Grønborg. Hun føler sig overbevist om, at området 

ved rundkørslen vil sætte sig fast i hukommelsen hos den forbipasse-

rende. 

Bedømmelsesudvalget bestod af seks medlemmer, heraf fire borgere 

fra Tørring, der har repræsenteret blandt andre handelstandsforening-

en, borgerforeningen og udviklingsrådet. Også Gustin Landskab fra 

Aarhus deltog i konkurrencen. 

”Med Møller & Grønborgs utraditionelle og nytænkende forslag er jeg 

sikker på, at vi har fundet en løsning, som vil skabe opmærksomhed 

omkring Tørring. Stålskulpturerne kommer til at stå som lysende juve-

ler i landskabet og vil skabe en helt særlig stemning. Jeg er meget glad 

for, at et helt enigt bedømmelsesudvalg kunne tilslutte sig forslaget, og 

at vi dermed kan sætte punktum for en mangeårig jagt på den helt rig-

tige løsning på rundkørsels-problematikken i Tørring, ” siger Hans 

Vacker, byrådsmedlem for Venstre og medlem af bedømmelsesudval-

get. 

”Vinderprojektet flugter flot med de ønsker, der har været rejst fra bor-

gerne i Tørring og spiller fint sammen med den masterplan for udvik-

lingen af byen, der også indeholder byfornyelses- og byggeprojekter 

omkring Torvet og Bredgade,” siger Henrik Hornemann, form. for be-

dømmelsesudvalget. 

Der er tale om et rundkørsels-projekt til cirka to millioner kroner, som 

skal endelig godkendes af byrådet. 

For at projektet kan gennemføres i sin helhed mangler stadig tilsagn fra 

en grundejer, ligesom også Vejdirektoratet skal sige endelig god for 
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projektet. 

For mere information 

Hans Vacker, byrådsmedlem og medlem af bedømmelsesudvalget, tlf.: 

40680046 

Rune Udi Jørgensen, forretningsudviklingschef Hedensted Kommune, 

tlf.: 29253677 

 

 

 

 

 

 


