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Hvad nu, hvis tegnestuerne ikke alene rådgav 
om og styrede udviklingen og opførelsen af 
bygningen, men også udviklede tilbud om at 
orkestrere og fokusere de arkitekturforbere-
dende processer, som tillige udvikler og beri-
ger både samfundet, stedet og kulturen?

Forudsætningerne findes allerede. Gennem 
det sidste ti–femten år har mange arkitekter 
bidraget til at udvikle procesforløb, der inddra-
ger brugere, indhenter og omsætter relevant 
viden, breder dialoger ud og etablerer fokus. 
Især har 00ernes mange nye skole- og gym-
nasie-byggerier givet anledning til sådanne 
programudviklende procesforløb, hvor en del 
– men ikke alle – arkitekternes kompetencer 
kommer i spil.

Kompetencer og autoritet
Mange af disse forløb har dog også tydelig-
gjort den enorme usikkerhed, der hersker i 
denne del af arkitektur-processen om, hvem 
der har eller bør have hvilke kompetencer. Det 
er ikke ualmindeligt at høre om, hvordan arki-
tekten, der jo netop godt ved, at hun netop ikke 
længere er den eneste ekspert i, hvad brugerne 
egentlig har behov for, bliver mødt med et for-
bløffet: ’Det ved du da, du er jo arkitekten!’ når 
hun spørger hvad der er brug for.

Vi må erkende at usikkerheden om, hvem 
der har eller skal have autoritet, ikke ser ud til 
at forsvinde. Den manglende stabilitet i forstå-
elsen af de faglige kompetencer er en direkte 
følge af og en del af meningen med det meget 
inddragende demokrati, vores velfærdssam-
fund har udviklet sig til at være. De inddra-
gende procesforløb rummer ingen genveje i 
forhold til at afgøre, hvem der har eller skal 
have hvilken viden og hvilke kompetencer. 

Arkitektur som velfærdsteknologi
’Velfærdsteknologi’ er blevet et yndet svar på, 
hvad vi skal leve af i en fremtid, hvor alle skal 
kunne tale kinesisk. Begrebet dækker indtil vi-
dere over en række meget konkrete ting, som 
fx maskiner der kan hjælpe i ældreplejen eller 
i forhold til handicappedes behov for tilgæn-
gelighed. Det siges, at Danmark har nogle af 
verdens mest kræsne og kritiske borgere, og at 
deres høje grad af involvering i design- og ud-
viklingsprocesser giver den perfekte grobund 
for innovation af sådanne teknologier, der kan 
løse velfærdsstatens opgaver. 

Gennem hele velfærdsstatens udvikling, 
ja, igennem de sidste halvandet århundrede 
har danske borgere udviklet et kritisk og kær-
ligt forhold til deres arkitekter. De er blevet 
opdraget med, at de har en stemme, når der 
skal bygges nyt til vores fælles bedste, og de 
forventer at den bliver hørt. 

Velfærdsstatens opkomst kan fortælles som 
historien om etablering af den moderne stats 
institutioner. Hospitaler, fængsler og skoler, 
biblioteker og kulturhuse, almene boliger. Ar-
kitekternes med-udvikling af disse nye insti-
tutioners og boligers rumlige organisering og 
kvalitet var afgørende for, hvordan vi tænker 
dem i dag. Den tids arkitekter blev forstået 
som faglige autoriteter, der som en selvfølge 
stod i spidsen for udviklingen af det vi i dag 
benævner som bygningens program (selv om 
det dengang sjældent var udmøntet som en 
selvstændig ydelse). Det moderne gennem-
bruds arkitekter og senere de kulturradikale 
– fra Bindesbøll over Nyrop til Heiberg og PH 
– havde desuden stor gennemslagskraft i den 
offentlige debat. De involverede sig direkte og 
tog personligt stilling i debatten om velfærds-
statens udvikling med et engagement og en 
selvfølgelighed, man noget sjældnere oplever 
hos arkitekter i dag. Udviklingen af deres arki-
tektoniske projekter kan ikke til fulde forstås 
uden for disse diskurser, og slet ikke hvis man 
alene ser dem som stiløvelser.

Pointen er, at denne usikkerhed eller uklar-
hed netop ikke skal afgøres, udredes eller af-
klares. Den er lige præcis det frugtbare kaos, 
arkitekter bliver nødt til at handskes med og 
gøre operationel. Ligesom lægen, der har en 
interesse i at patienten tager et ansvar for og 
bidrager til sin egen helbredelse, så må arki-
tekter også kunne orkestrere og udnytte, at 
folk deltager, når deres fysiske rammer skal 
fastlægges. Løsningen er ikke at vente på, at 
Gud giver arkitekten én eller anden for længst 
forældet autoritet tilbage eller at insistere på 
definitivt fastlagte ’roller’ for alle parter. 

Arkitekten må derimod lære at takle den 
mulighed, der ligger i at forholde sig til de nye 
procesforløb og de ændrede betingelser, de in-
debærer. Og ikke mindst må arkitekten gribe 
de nye muligheder, den nye situation indebæ-
rer, og sætte sig i spidsen for at udvikle, lede 
og ikke mindst tage rigtig gode penge for pro-
cesformater, der kan håndtere usikkerheden. 

Det vil være kedeligt at lade denne mulig-
hed fortabe sig i en ørkesløs diskussion om 
arkitektens autoritet og pligt til at insistere 
på sit arkitektoniske projekt. Den har hun da, 
og det er da heller ikke alle arkitekter, der kan 
eller skal sætte sig i spidsen for så turbulente 
processer. Men naturligvis er det mere offen-
sivt og formodentlig mere givtigt at turde lade 
sig involvere, og dermed gribe muligheden for 
at bidrage til udviklingen af de redskaber og 
strategier der indgår i de kompetencemæssigt 
meget krævende – og netværksmæssigt meget 
givende – programmeringsprocesser.

At insistere på en modstilling mellem 
’kunst’ og ’deltagelse’ indebærer også en ke-
delig fortrængning af det forhold, at vores 
fag for længe siden er blevet differentieret i 
mange forskellige praksisser. Det er indly-
sende, at nye industrielle produktionsformer, 
det enorme antal nye materialer, de hastigt 
stigende krav til energimæssig performance 
osv. er faktorer, der bidrager til den øgede ar-
bejdsdeling i faget – men det gør den fortsatte 
udvikling af demokratiet altså også. Vi er hel-
ler ikke konkurrencearkitekter alle sammen, 
og det er heller ikke os alle sammen, der kan 
eller skal kunne styre en byggeplads. 

De arkitektoniske undersøgelser, der har ud-
viklet velfærdsstatens programmer og de 
deraf opståede typer, har været afgørende 
for udviklingen af det vi forstår som vores 
tradition. Tænk på den funktionelle tradition 
hos Kay Fisker, C.F. Møller og C. Th. Sørensen, 
den lyriske modernisme hos Utzon og en tid-
lig Henning Larsen. Tænk på det man kunne 
kalde ’djærv arkitektur’ som karakteristik af 
en linje fra Kaj Gottlob over Fællestegnestuen 
og Vandkunsten til BIGs bedre projekter. Disse 
arkitektoniske diskurser gav og giver stadig 
resultater i form af en stærkt forankret arkitek-
tur, der holder længe og bærer igennem, sim-
pelt hen fordi folk holder af dens bygninger 
og gerne vil bruge dem på den rigtige måde. 

Danske arkitekter er i dag forkælede med 
en ofte ganske kvalificeret offentlig debat om 
arkitektur. At arkitekturen står relativt stærkt 
i den offentlige bevidsthed er den primære 
forudsætning for, at især de store offentlige 
bygherrer kan formulere slagkraftige arkitek-
turpolitikker, stille de rigtige krav og tilveje-
bringe de rette forudsætninger for arkitektu-
ren. 

Hvad nu hvis danske arkitektvirksomheder 
turde forfølge tanken om en eksportsatsning 
som omfatter ikke blot arkitektur som byg-
ning, men også den immaterielle velfærds-
teknologi, forstået som ledelse af de proces-
ser der giver arkitekturen de mest optimale 
betingelser? 

Uddannelserne
De to akademi-skoler i Århus og København er 
langsomt ved at besinde sig på den stigende 
specialisering. To af de centrale læringsmål på 
Kunstakademiets Arkitektskole hedder, at kan-
didaten ved afgang skal ’kunne formulere et 
program og i udveksling hermed tilrettelægge 
og udvikle forslag til formgivning og rumlig 
organisering’, og desuden at hun ’selvstændigt 
skal kunne igangsætte og gennemføre fagligt 
og tværfagligt samarbejde og påtage sig pro-
fessionelt ansvar.’

Man kan altså som virksomhed allerede nu 
have en forventning om, at den nyuddannede 
arkitekt kan formulere et program og arbejde 
tværfagligt. Det er dog endnu ikke det, der træ-
der tydeligst igennem, når man besøger sko-
lernes afgangsudstillinger. En mindre andel af 
projekterne forstår ’et program’ i en mere snæ-
ver forstand som en formulering af den arki-
tektoniske undersøgelse der bærer projektet. 
Det er indlysende vigtigt, at man kan orientere 
sig i sin egen diskurs, men det er ikke nok til 
at udgøre et egentligt program. Størstedelen af 
afgangsprojekterne formår faktisk hverken at 
gøre det ene eller det andet. Der tegnes alt for 
mange børnehaver, der hverken har mødt en 
pædagog, et barn eller en bog om småbørns-
pædagogik, og der er et konstant overflow af 
uforpligtende øvelser a la ’Refugium på fredet 
søbred’.

 er er et øjeblik i vellykket arkitek-
 tur, hvor stedet, programmet og de
 arkitektoniske motiver, der driver
 projektets udvikling, tilsynela-
dende gnidningsfrit folder sig ind i hinanden 
og etablerer en ny figur. Det er et lykkeligt nu, 
hvori arkitektur og samfund etablerer sit helt 
centrale mellemværende, og det er i sådanne 
møder, dansk arkitektur har udviklet sine vær-
disystemer. Det gælder den faglighed, der gør 
arkitekten i stand til at udvikle en stærk sen-
sitivitet over for et givet sted og til at omsætte 
den. Det gælder de faglige holdninger, der ta-
ger udviklingen af programmet og de sociale 
behov, det er udtryk for, alvorligt, i erkendelse 
af at det giver det bedste grundlag for arkitek-
turudviklingen. Og det gælder de arkitektoni-
ske undersøgelser, der driver projektet frem. 

Det er via sådanne hændelser, arkitektur-
projektet på én gang manifesterer sig i et ka-
rakterfuldt resultat og etablerer det netværk, 
bygningen skal leve i og med. Det har vist sig 
svært at beskrive dette øjeblik, men har man 
været der, er man mærket for livet – som ar-
kitekt.

Arkitekturens øjeblik er ikke en fest der 
bare ’opstår’ spontant. At etablere netop dette 
moment kræver som bekendt en indsats fra 
mange andre end arkitekten. Det er en mulig-
hed, der skal vindes hver gang. Det følgende 
handler om, hvordan danske arkitektvirksom-
heder kan erobre flere af disse gyldne mulig-
heder for, at arkitektur sker, og gøre det ved at 
trække direkte på værdigrundlaget. 

Dansk arkitektur som velfærdseksport
Af Katrine Lotz 

Den gyldne chance, danske arkitekter skal tage nu, er at udvide og udvikle deres roller. Arkitekter skal ikke blot tilbyde en 
smuk arkitektur, men også at lede projektets usikre og turbulente processer, så de fører til et stærkt forankret netværk omkring 
det enkelte projekt.

D

Arkitekten må gribe de nye 
muligheder for at udvikle, lede 
og ikke mindst tage rigtig gode 
penge for procesformater, der 
kan håndtere usikkerheden. 

Fortsættes næste side.

Arkitektur som forretning
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Det er jo ikke et spørgsmål om enten at være 
en ’procesmager’ hvis eventuelle arkitektoni-
ske intention opløses i mødet med processens 
kompleksitet, eller en autonom ’pyntekonsu-
lent’, hvis værk kan forstås løsrevet fra de krav 
der er blevet stillet til det. At blive ved med 
at insistere på en reducerende dikotomi mel-
lem ’deltagelse/demokrati’ på den ene side og 
’min arkitektur/værket’ på den anden er på 
den måde bare lidt gammeldags. Begge mo-
deller eksisterer naturligvis, men pointen er 
at insistere på, at begge ’kompetence-sæt’ til 
stadighed udvikles i en tæt relation.

Seneste skud på stammen inden for udvik-
ling af velfærdsstatens arkitektur-typologier 
er de såkaldte modelprogrammer, der forelø-
big er udviklet for daginstitutioner, skoler og 
plejehjem gennem støtte fra Realdania. Pro-
grammerne er bl.a. udviklet, fordi der ofte går 
år imellem at der opføres fx større skolebygge-
rier i en kommune, og det kan være vanskeligt 
at fastholde den viden, der er udviklet i hver 
enkelt sag. 

Modelprogrammer og inspirationskataloger 
kan fremme etablering af gode processer og de 
nødvendige dialoger.

Men de glittede publikationer med pæne re-
ferencebilleder er ikke det magiske trick, der 
med ét slag etablerer tabte erfaringer igen, og 
de vil ikke løse den kompetence-forvirring 
der hersker på programmeringsområdet. Og 
de er ingen garanti for, at de processer, der 
går forud for enhver byggesag, får tømret et 
netværk med de rigtige forventninger til byg-
geriet sammen. 

Den gyldne chance, danske arkitekter skal 
tage nu, er at udvide og udvikle deres roller. 
Arkitekter skal ikke blot tilbyde smuk arki-
tektur, men også tilbyde at lede projektets 
usikre og turbulente processer, så de fører til 
et stærkt forankret netværk omkring det en-
kelte projekt. Og ydermere: De skal også kunne 
tilbyde det i områder af verden, hvor der ikke 
er 150 års tradition for velfærdsarkitektur.

Autoritet bliver ikke givet; den skal vindes 
hver gang. Man kan godt blive udpeget til chef, 
men man skal vælges til leder. Fremtidens 
danske arkitektvirksomheder kan og vil sæt-
te sig selv og deres arkitektur på spil. De tror 
på sig selv, deres arkitektur og deres værdig-
rundlag i en åben og demokratisk kultur, der 
skaber plads til at alle dets borgere deltager. 
De formår at arbejde – og vinde autoritet – i  
det dynamiske grænseland mellem deltagelse 
og faglighed. 

At komme dertil kræver forskning, især i de 
potentielle markeder, og det stiller store krav 
til samarbejdet med og mellem mange forskel-
lige fagligheder og kulturer. 

Nok skal ikke alle tegnestuer have denne 
kompetence. Men mange flere end de, der al-
lerede har den, burde se det som en mulighed. 
Ikke alene fordi disse processer er vigtige og 
givtige i forhold til at skabe nye relationer til 
potentielle bygherrer, men fordi det er i disse 
processer, at grundlaget for den vellykkede 
arkitekturs lykkelige øjeblik lægges.

 

Hvad nu, hvis tegnestuerne ikke alene rådgav om og styrede udviklingen og op-
førelsen af bygningen, men også udviklede tilbud om at orkestrere og fokusere de 
arkitekturforberedende processer, som tillige udvikler og beriger både samfundet, 
stedet og kulturen?

På arkitektskolerne tegnes 
der alt for mange børnehaver 
der hverken har mødt en 
pædagog, et barn eller en bog 
om småbørnspædagogik, og 
der er et konstant overflow af 
uforpligtende øvelser a la ’Re-
fugium på fredet søbred’.
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Bay Arch er grundlagt af Flemming Bay-
Jørgensen i 1966 og består i dag af 10 med-
arbejdere fordelt på adresser i Ringkøbing og 
København. Arkitektfirmaet beskæftiger sig 
med projektering af nybyggeri inden for bl.a. 
sundhed, beboelse, restauration og erhverv 
og udfører hovedsagelig opgaver i Danmark, 
men også i udlandet, herunder en række nyere 
projekter i USA.

Etablering af feriecenter i Nymindegab ved 
Vesterhavet. Bygningen er opbygget som en 
spiral og forbinder terræn og tag i en uafbrudt 
græsflade, der overdækker et badeland og 
rekreativt område. Græstørvstaget og sand-
farvede vinduespartier er en del af projektets 
markedsføring som „Den Transparente Klit”, 
der refererer til de nærliggende sandklitter.

Bay Arch
Ringkøbing m.fl.

Sea West feriecenter, Nymindegab
Bygherre: Strandhotellerne A/S

Cornelius + Vöge blev grundlagt i 2005 af 
arkitekterne Nanna Vöge og Dan Cornelius. 
Tegnestuen har til huse i en ældre værksteds-
bygning centralt i Roskilde og beskæftiger sig 
primært med bolig- og kulturbyggeri samt 
planlægning. For at sikre bred og faglig udvik-
ling i tegnestuens arbejde samarbejder man 
med en række etablerede og yngre designere, 
grafikere og arkitekter. 

Ombygning af eksisterende hus fra 1960erne 
beliggende på en skråning mod en fredet ådal. 
Bygningen består af et selvstændigt facade-
element, der slynger sig om det eksisterende 
hus, og en selvstændig tagskive, der hviler på 
den nye facadestruktur.

Cornelius + Vöge
Roskilde

Villa Franck, Ganløse
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