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Arkitektens råderum skal udvides

Bygninger. Arkitektens værksted. Illustration: Johnny Svendborg

En styrkelse af arkitektens rolle i vores bygningskultur bør være et vigtigt
emne for regeringens arkitekturpolitik.

AF THOMAS RYBORG

Uanset at vores samfund udsættes for en stærkt tiltagende mængde mislykket byggeri, har vi stadig en stærk
bygningskultur.

En bygningskultur, der i størstedelen af det 20. århundrede blev varetaget og styrket af dygtige arkitekter, der ikke
blot havde evnerne og mulighederne, men også interessen for at tage hånd om vores hele bygningskultur.

Der var en interesse for ikke kun at hævde sig på baggrund af ’prestigebyggeri’ som koncerthuse, museer,
firmadomiciler o.a., men også en ansvarlighed over for at løfte det almindelige ’hverdagsbyggeri’ som boliger,
institutionsbyggeri, kontorbyggeri, industribyggeri osv.

Disse arkitekter havde en afgørende position i vores byggebranche, hvorfor deres særlige evner og brede interesse
fik afgørende effekt på vores bygningskultur.

De sad for enden af bordet så at sige og havde derfor mulighed for at koordinere og sammentegne hele den
kompleksitet af aspekter, der skal virke positivt sammen, hvis et byggeri i bred forstand skal være vellykket og
imødekomme såvel funktionelle, økonomiske, kulturelle som mange andre vigtige aspekter af såvel privat som
kollektiv og samfundsmæssig karakter.

Arkitekten havde med andre ord ansvaret og muligheden for at håndtere det, vi i arkitektstanden kalder helheden.
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Med muligheden følger chancen for at udvikle evnerne, og en stor del af den danske arkitektstand greb i forrige
århundrede denne mulighed og udviklede evnerne, med stor betydning for vores samlede bygningskultur og vores
samfund som sådan. Resultaterne står lige foran os i vores byer, forstæder og landskaber.

Der er mange enkeltstående mesterværker imellem, som for altid bør være forbilleder og inspiration for vores
nutidige og fremtidige bygningskultur, men det, som ofte overses, men i lige så høj grad bør fremhæves, var det
almindelige hverdagsbyggeris høje ’bundniveau’, som konsoliderede vores bygningskulturs samlede høje niveau.

I dag ser situationen anderledes ud: Pladsen for enden af bordet varetages kun sjældent af arkitekten, men derimod
af økonomiens og bureaukratiets folk, der – med enkelte positive undtagelser – har andre mål for øje end den
helhedsfordring, der med arkitekten som fakkelbærer har løftet vores bygningskultur.

I dag er det næsten kun prestigebyggeriet, der varetages med arkitekten i en afgørende position, og det er tydeligt,
at hverdagsbyggeriet og vores samlede bygningskultur lider under dette. Prestigebygningerne er selvfølgelig vigtige
som særlige fokuspunkter i vores bygningskultur, men de kan ikke sikre, at vores samlede bygningskultur har et højt
niveau.

LÆS OGSÅKunstfond: Der bliver bygget grimt og billigt i Danmark

Tværtimod kommer ellers vellykkede prestigebygninger ofte til at udstille, hvor slemt det efterhånden står til med
hverdagsbyggeriet, da prestigebygningerne ofte omgives af elendigt byggeri, der ikke på samme måde er tegnet
ansvarligt ind i en helhedsforståelse, hvilket selvfølgelig virker tilbage, hvorfor også prestigebyggeriet lades i stikken,
og den samlede effekt devalueres.

Arkitekten er med andre ord blevet specialist i ’det særlige’ og enkeltstående, mens det almene og
gennemtrængende efterhånden er gledet arkitekten af hænde. Det prekære ved dette er, at det særlige ved den
danske bygningskultur i meget høj grad netop er det almene, der – fordi det er gennemtrængende i vores
bygningskultur – har en så vigtig samfundsmæssig betydning i forhold til vores hverdag og eksistens.

Prestigebyggeriet har kun sjældent så omfattende betydning som f.eks. vores ellers så højt berømmede almene
boligbyggeri, der på mange måder har afspejlet, udtrykt og i en vis forstand konsolideret vores velfærdssamfund og
humanistiske livs- og samfundsforståelse.

Denne helhedsfordrende forståelse af boligens livs- og samfundsbetydning har kørt på (developerdomineret) lavblus
i de sidste årtier, til trods for at der i perioden er blevet bygget rigtig mange nye boliger, hvilket bl.a. – vil jeg hævde
– hænger sammen med arkitektens reducerede indflydelse på hverdagsbyggeriet.

Helheden udgør den vigtige gennemgribende dimension i et byggeri og den større sammenhæng, byggeriet indgår i.
Det at skabe helhed på tværs af alle de delaspekter, der indgår i, og omgiver et byggeri, er den vigtigste
kompetence og værdi, som arkitekten bidrager med.

Arkitekten har (bør have) en såkaldt T-formet kompetenceprofil: I samarbejde med de mange specialister, der udgør
og omgiver byggebranchen som f. eks. ingeniører, byggeteknikere, entreprenører, håndværkere, producenter,
developere, økonomer, brugergrupper, sociologer, kunstnere, filosoffer, historikere o.a., har arkitekten et tværfagligt
overblik (T’ets overligger) og en ikkespecialiseret indsigt i de mange delaspekter, der indgår i og omgiver et byggeri:
funktionalitet, socialitet, holdbarhed, bæredygtighed, forandringsproblematikker, kulturbæring, æstetik, byggeteknik,
byggemåder, økonomi osv.

Samtidig har arkitekten en kernekompetence (T’ets lodrette pind) med en specialiseret dybtgående viden om og
evne til at samle en helhed af de involverede delaspekter, og her er det afgørende at påpege, at en
helhedsdannelse er meget mere end den simple addition af delaspekterne.

LÆS OGSÅJelved: Dansk arkitektur skal sælges i udlandet

Helheden i det vellykkede byggeri er en merværdi, der overskrider den blotte sammenstilling af de involverede
delaspekter, og er altså ikke blot en række byggerelaterede specialer der ukoordineret bidrager med hver sit, men at
de på den særlige måde, de koordineres og sættes sammen på, former et overskud i byggeriet, hvor delene smelter
sammen så 1+1 ikke blot er 2, men overskrider det banale regnestykke.

http://politiken.dk/kultur/arkitektur/ECE1930924/kunstfond-der-bliver-bygget-grimt-og-billigt-i-danmark/
http://politiken.dk/kultur/arkitektur/ECE1889926/jelved-dansk-arkitektur-skal-saelges-i-udlandet/
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I det vellykkede byggeri beriger delaspekterne hinanden.

De henter deres mening og kraft fra helhedens sammenhængskraft og løfter i fællesskab et overskud der f.eks. kan
bestå i en vellykket selvforstærkende funktionalitetsudveksling, diverse positive sociale effekter, diverse
bæredygtighedseffekter, en udbytterig livstidsøkonomi, en gennemtrængende kontekst-, kultur- og
samfundsberigelse, en særlig stemning, en særlig form-/rumoplevelse, en meningsgivende virkelighedstolkning og
yderligere ekstrakvaliteter og meninger på mange andre måder alt afhængig af de muligheder som de involverede
delaspekter giver.

Alt dette kræver en samlende koordineringsevne, og det er arkitektens vigtige opgave at få de mange aspekter til at
fungere sammen som helhed, hvilket stadig er højaktuelt som en uundværlig effekt og værdi, der i mange forskellige
afskygninger gennemtrænger og påvirker vores samfund.

Og selv om helhedsbegrebet i dag er et forandret, svært håndterbart og problemfyldt begreb, har vi som samfund
ikke på noget plan råd til at give afkald på dette, men må tværtimod forsøge at aktualisere, raffinere, nuancere og
videreudvikle vores helhedsfordringer.

I en tidsperiode hvor byggebranchen i så kraftig grad forandrer sig, er det afgørende, at arkitekten opdaterer,
skærper og tydeliggør sin T-profil. Desværre ser vi – med enkelte positive undtagelser – en udvikling i
arkitektstanden, hvor man opgivende accepterer byggebranchens nuværende organisatoriske tilstand og arkitektens
degraderede position, og selv arkitektskolerne omstrukturerer sig i disse år for bl.a. at sikre, at de nyuddannede
arkitekter kan finde beskæftigelse i byggebranchen, som den aktuelt fungerer.

En omstrukturering som jeg frygter vil nedprioritere arkitektens helhedskompetencer til fordel for forskellige, mere
snævre specialekompetencer. En aktualiserende oprustning af arkitektens tværgående helhedskompetencer, og
muligheden for et ’comeback’ via de nye generationer af arkitekter ser derfor ud til at få trange vilkår, hvorfor en
ændring af udviklingen desværre ikke ser ud til at kunne ske alene på baggrund af et ’oprør’ fra en mere og mere
afvæbnet arkitektstand.

En udbredt kritik af arkitektstanden går i disse år på, at standen bare skal tage sig sammen, men uden opbakning
og den af samfundet (politikerne), arkitektskolerne, bygherrerne og byggebranchen givne mulighed ser det
desværre ikke ud til at nytte.

De værdier som arkitektstanden tilfører vores samfund, kan ikke til fulde beregnes og slet ikke med de alt for korte
’regnestokke’, der dominerer byggebranchen i dag. Arkitektens position er derfor sårbar, og standen står svagt i den
konkurrence, der er om de afgørende positioner i byggebranchen.

LÆS OGSÅDanske arkitekter vinder en af verdens mest prestigefyldte arkitektpriser

En konkurrence, der i disse år favoriserer en meget reduceret forståelse af byggeriets værdi og samfundsbetydning.
Kun de meget synlige brandingværdier, som prestigebyggeriet tilføjer, giver dele af arkitektstanden en vis slagkraft,
men dette hjælper som før nævnt ikke hverdagsbyggeriet og vores hele bygningskultur.

Bygningskulturens vellykkede helhedsdannelser er arkitekternes uundværlige bidrag til vores samfund. De helheder,
vi fordrer, med de bygninger, vi realiserer, har som betingelse, at de (næsten) altid indgår i og skal virke positivt i en
kompleks og foranderlig situation.

En situation, der altid er mere omfattende end den enkelte bygning, fordi den består i hele den foranderlige
funktionelle, sociale og kontekstuelle kompleksitet, som bygningen medvirker i, hvor helheden i en vis forstand
består i de kræfter, der virker positivt i situationen, og bidrager til, at situationen på så mange planer som muligt er
vellykket og meningsfuld.

Nogle vil måske mene, at dette er en romantisk harmonisøgende tilgang til byggeriet, men uanset at jeg taler for et
samspil mellem de bygninger, der former vores bygningskultur, taler jeg dog ikke for homogenisering og ensretning,
men for en inkluderende bygningskultur, hvor forskelle kan løfte og udvikle hinanden ved at være koordinerede for i
den forstand at skabe dynamiske sammenhænge, der kan virke som helhed.

Vores samfund har forandret sig. Vores samlivsformer, arbejdsliv, virkelighedsforståelse(r), fysiske behov og
måden, vi kommunikerer og tager fælles beslutninger på, er forandret, hvorfor vi ikke blot kan gentage de
virkemåder og den tradition, vi har arvet fra vores tidligere bygningskultur.

http://politiken.dk/kultur/arkitektur/ECE1956695/danske-arkitekter-vinder-en-af-verdens-mest-prestigefyldte-arkitektpriser/
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virkemåder og den tradition, vi har arvet fra vores tidligere bygningskultur.

Det samme gælder vores byggebranche. Vi kan ikke blot fortsætte det mere eller mindre ’enevældige’ hierarki, der
tidligere virkede, og det nytter selvsagt heller ikke, at pladsen for enden af bordet blot overtages af økonomer og
bureaukrater (tag blot et kig mod Sverige).

Der må udvikles nye samarbejdsformer, der kan sikre udviklings-, beslutnings- og byggeprocesser, der giver
mulighed for helhedsberigende byggeri, og i sidste ende handler dette måske først og fremmest om at geninstallere
og øge den gensidige respekt mellem de forskellige faggrænser, og de særlige kompetencer, der kendetegner de
forskellige fag, der skal virke sammen i byggebranchen.

LÆS OGSÅDansk arkitektur må være sig sin arv bevidst

Og uanset at jeg dermed taler for et mere samarbejdende og fladere hierarki i byggebranchen, må
helhedsfordringen nødvendigvis give arkitektstanden en særlig position, som den faggruppe der har kompetencerne
til at få det hele til at virke sammen.

Stillet over for de komplekse opgaver og problemer, som byggeriet skal inkludere i dag, kan det måske være
fristende at forfalde til en praksis, hvor kompleksiteten fortrænges, så tingene forekommer at være knap så
indviklede.

Dette gælder hele vejen rundt i byggebranchen, og der hersker ingen tvivl om, at også arkitektstanden ofte lider
under en sådan fortrængning frem for at styrke helhedskompetencerne ved eksempelvis at udvide samarbejdet med
byggebranchens øvrige parter og interessenter og udvikle (digitale) værktøjer, der kan hjælpe med at håndtere
kompleksiteten (dette sker selvfølgelig også i dag, men i alt for begrænset omfang).

Denne fortrængning kommer eksempelvis ofte til udtryk i en reduceret æstetikforståelse der ikke er tænkt ind i en
mere nutidigt kompleks helhedsforståelse, hvilket efterhånden har givet arkitektstanden et image og en alt for
udbredt rolle i byggebranchen som den faggruppe, der blot giver byggeriet en lækker finish (’sminker liget’ med
andre ord).

LÆS OGSÅNy arkitektur booster museernes besøgstal

Der er mange årsager til ’magtskiftet’ i byggebranchen, men der kan ikke herske tvivl om, at arkitektstanden selv har
været medvirkende årsag.

Omvendt er det en forudsætning for vores bygningskultur, at der igen tages hånd om helheden, og udvikles nutidige
helhedsfordringer til fortsat udvikling af vores bygningskultur og samfund, hvorfor arkitektstanden nødvendigvis må
skærpe sine kompetencer og (igen) gøre sig fortjent til – men altså også få opbakning til – en afgørende og
gennemtrængende position i byggebranchen, ikke kun for prestigebyggeriet, men også for hverdagsbyggeriet.

Arkitektstanden og de forskellige politiske partier har i den verserende debat formuleret mange udmærkede ønsker
til den nye nationale arkitekturpolitik, som kulturminister Marianne Jelved har taget initiativ til.

Initiativet er glimrende og stærkt nødvendigt, men hvis arkitekturpolitikken for alvor skal få effekt, er det en
forudsætning, at den ikke blot fokuserer på begrænsede indsatsområder, men at den først og fremmest vil redde og
udvikle vores samlede bygningskultur, hvorfor den må indeholde konkrete og gennemtrængende initiativer, der
markant vil forbedre arkitektstandens vilkår og råderum, så standen igen kan tage hånd om helheden, da det først
og fremmest er her, ikke blot problemerne, men også mulighederne tager sit udspring.

Ressource: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2007484/arkitektens-raaderum-skal-udvides/
Offentliggjort: Jun 26, 2013 5:40 PM
© POLITIKEN.dk

http://politiken.dk/debat/ledere/ECE2005724/dansk-arkitektur-maa-vaere-sig-sin-arv-bevidst/
http://politiken.dk/kultur/kunst/ECE2005685/ny-arkitektur-booster-museernes-besoegstal/

