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Lars Nicolai Bock 
er oprindeligt uddannet tømrer og byggetekniker og dimitterede 

fra afdelingen i 1982 sammen med Bendt Longmose Jakobsen med 

afgangsprojektet: Bygninger i Byen om fortætningsproblematikker 

ved Vor Frue Kirke, Kirkeplads og Klostertorv i Aarhus. Han har 

efterfølgende arbejdet med bygningskunst, bybygning, restaure-

ring og landskabskunst på tegnestuerne Inger og Johannes Exner, 

Jorsal, Bech & Thomsen og Preben Skaarup og har siden 1994 haft 

opgaver på egen tegnestue. Siden 1987 underviser og forsker ved 

Afdeling for Restaurering, By- og Bygningspleje, senere Institut for 

Arkitektonisk Kulturarv og i dag lektor ved Platform for Arkitekto-

nisk Kulturarv ved Arkitektskolen Aarhus. Herudover er Lars bl.a. 

engageret i bestyrelserne for Europa Nostra DK, DOCOMOMO DK, 

Dansk Center for Herregårdsforskning og ICOMOS DK og medlem 

af Aarhus Kommunes udvalg for bygnings- og miljøbevaring.

Arkitektonisk 
Kulturarv – 
uddannelsen og 
forskningen
Der var en udtalt konsensus om 
vigtigheden af en balance mellem 
de videnskabelige og de kunstneriske 
elementer i uddannelsen
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I 47 år har fagområdet, som vi i dag kalder Arkitek
tonisk Kulturarv, eksisteret på Arkitektskolen Aar
hus; på Afdeling for Restaurering, By og Bygnings
pleje (Afd. O), Institut for Arkitektonisk Kulturarv 
og Platform for Arkitektonisk Kulturarv, som er den 
nuværende betegnelse. 

Denne artikel beskæftiger sig med, hvordan ud
dannelsen og forskningen inden for fagområdet er 
blevet etableret og udviklet gennem alle disse år. Det 
vil blive belyst og diskuteret, hvilke samfundsmæs
sige, skolepolitiske og faglige grunde, der har været 
og stadig er til fagområdets eksistens, dets legitimi
tet og indhold. Endvidere søges beskrevet, hvad sta
tus for situationen er lige nu, og hvordan udviklin
gen fremover kan tegne sig.

Skolepolitisk baggrund

Da Arkitektskolen Aarhus (AAA) etableredes i 1965, 
var skolen som udgangspunkt ikke opdelt i forskel
lige fagområder og afdelinger. Der var således heller 
ingen specialer og derfor heller ingen særlig studie
enhed, der skulle dække det, vi nu kalder den arki
tektoniske kulturarv.

Den nye jyske arkitektskole var dengang en lille 
skole med ca. 150 studerende, og tilgangen til uddan
nelsen og de faglige muligheder i spændet mellem 
det generelle og det specialiserede blev fra begyndel
sen diskuteret imellem ledelse og nyansatte lektorer. 
Diskussionerne omhandlede spørgsmålet om, hvor
vidt der skulle etableres afdelinger, og bl.a. C.F. Møl
ler og NilsOle Lund var betænkelige ved tendensen 
til en såkaldt søjlestruktur: 

»På skolerådsmødet den 6. januar 1966 fremlagde 
5 lektorer et udkast til en studieordning. De brød 
med tanken om, at specialernes opgave alene skulle 
være at støtte den generelle bygningskunstuddan
nelse. […] Lektorerne ønskede at lede deres egne 
selvstændige afdelinger, så i deres forslag til studie
ordning optrådte specialeafdelingerne sideordnet 
med afdelingerne for bygningskunst, hvilket betød 
at de studerende efter grunduddannelsen kunne 
tilmelde sig en af disse afdelinger og tage afgang 
indenfor et speciale.«1

Det var ved den lejlighed, at der på daværende lektor 
Johannes Exners foranledning blev oprettet en afde
ling for restaurering, opmåling, arkitekturhistorie 
og tegning. Exner var ansat i et lektorat med netop 
disse fagdiscipliner som fokus, og afdelingens ho
vedkræfter var udover ham på dette tidspunkt Aage 
Kristensen. De to lektorer delte sig igen senere i to 
enheder, hvor restaurering og arkitekturhistorie 
samledes i den ene og tegning i den anden. Det var 
disse grupperinger, der kom til at danne Afdeling 
for Restaurering, By og Bygningspleje og den senere 
Afdeling for Visuel Kommunikation.

Der var med de eksisterende bygningskunstaf
delinger og de nye specialeafdelinger således skabt 
grundlag for faglig udvikling over et bredere felt på 
Arkitektskolen Aarhus.

Baggrunden for fagområdet

Siden de store restaureringer i midten af 1800tallet 
var fagdisciplinen restaurering blevet ganske vold
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somt diskuteret.2 Diskussionerne, der også bredte 
sig i Danmark, lå i forlængelse af de europæiske 
polariseringer, hvor Eugène ViolletleDuc og John 
Ruskin kom til at stå som de markante yderpunkter. 
Ser man nærmere på datidens danske debatter om, 
hvordan man burde gribe bevaring og restaurering 
an, forekommer det, at restaurering blev anskuet 
som en mere eller mindre naturligt integreret del 
af arkitektfagets tradition og praksis. En arkitekts 
generelle uddannelse og erfaring blev den faglige 
baggrund for indgreb i selv væsentlige historiske 
bygninger. Der kan dog i forbindelse med de store 
nationale restaureringer, som for eksempel af Vi
borg Domkirke, tidligt iagttages tegn på en form for 
opmærksomhed i forhold til repræsentationen af 
særlige faglige kompetencer. Her synes det dog, som 
om den primære fagperson var kunsthistorikeren, 
der udstak linjerne for det, der sås som den korrekte 
arkitekturhistoriske tilbageføring, linjer som arki
tekten fulgte i restaureringsarbejdet.

Det må antages, at det bl.a. er som følge af de
batterne omkring de første store restaureringer og 
de krav, de har stillet til forskellige faggrupper, her
under ikke mindst til arkitekterne, at interessen for 
særlige faglige krav begyndte at melde sig. Forudsæt
ningen for denne periode er naturligvis også histo
ricismen, hele den nationale rejsning og mere ind
advendte kulturelle interesse, der bl.a. resulterede i 
det store antal opmålinger af dansk bygningskultur, 
som f.eks. praktiseredes af arkitekterne i Foreningen 

af 3. december 1892. Traditionen med at måle op var 
imidlertid allerede da gammel, og der kan trækkes 
tråde tilbage over guldalderens dannelsesrejser til 
renæssancens interesse for de antikke levn.

Varetagelsen af uddannelsen af arkitekter i Dan
mark foregik indtil 1965, hvor Arkitektskolen Aarhus 
oprettedes, alene på Kunstakademiets Arkitektskole. 
Kunstakademiet blev grundlagt i 1754, og arkitekt
uddannelsens tilknytning hertil har præget tilgan
gen til bevaring og restaurering på flere måder. Det 
synes bl.a., som om der har været en dominerende 
vægtning af områderne æstetik og arkitekturhisto
rie i en lang årrække. Ser man på akademiets nyere 
historie, synes det endvidere, som om interessen for 
æstetikken og arkitekturhistorien blev opdelt på for
skellige studieenheder – mellem forskellige stærke 
fagpersoner. Der opstod i efterkrigsårene på sin vis 
to skoler, hvor arkitekturhistorien og bygningsar
kæologien blev varetaget af Hans Henrik Engqvist, 
mens den æstetiske og bygningskunstneriske til
gang – også kaldet den kritiske restaurering3 – blev va
retaget af Mogens Koch og senere Vilhelm Wohlert.

Johannes Exner, der kom til at præge uddannel
sen i restaurering ved AAA, var tidligere tilknyttet 
Kunstakademiets Arkitektskole og kendte forhol
dene godt. Exner arbejdede bl.a. for Mogens Koch. 
Ved en samtale om uddannelsens historie på AAA 
fortæller Johannes Exner at: »[…] da jeg nu kendte 
forholdene på Kunstakademiets Arkitektskole, så 
vidste jeg, hvordan det ikke skulle være!«4 Exner 

Analog opmåling udført efter or-

togonalmetoden. Planudsnit og 

tværsnit af Mesing Kirke opmålt 

i mål 1:50 af Bendt Longmose 

Jakobsen, Ole Nielsen og Lars 

Nicolai Bock, 1979.
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henviser med denne udtalelse til det forhold, at han 
ikke kunne forlige sig med den på Kunstakademiet 
herskende generelle, dominerende og efter eget ud
sagn destruktive opdeling mellem de progressive og 
de reaktionære. De progressive var i hovedtræk de, der 
så sig selv som moderne, mens de reaktionære var de, 
der interesserede sig for bygnings og arkitekturhi
storie på en videnskabelig basis. Denne opdeling var 
ifølge Johannes Exner meget betydende for splittel
sen inden for uddannelsen af arkitekter, og det var 
netop denne splittelse, han selv ville undgå ved dan
nelsen af studieenheden ved AAA. Exner udtrykker 
sit syn således: »Når man står i nuet, befinder man 
sig på en tidslinje, der strækker sig uendeligt bagud 
og forud – man er nødt til at kikke begge veje«. Han 
ønskede at samle fortid, nutid og fremtid. Perioden, 
der fulgte efter oprettelsen af Afdeling for Restaure
ring, By og Bygningspleje, viste, at han og de under

visere, der løbende knyttedes til uddannelsen, hele 
tiden søgte mod det ideal at dække spændet mellem 
det undersøgende og det kreativt skabende. Der var 
en udtalt konsensus om vigtigheden af en balance 
mellem de videnskabelige og de kunstneriske elemen
ter i uddannelsen, og dette kom til at præge udvik
lingen i årtierne fremover.

Allerede tidligt opdeltes uddannelsen i Aarhus i 
de to skalatrin by og bygning, som alle studerende 
gennem studiet obligatorisk kom til at arbejde med. 
Navnet på studieenheden, Afdeling for Restaurering, 
By og Bygningspleje, afspejlede disse to skalatrin, 
men antyder også nogle diskussioner, der blev ført 
om ordenes betydning og disses faglige vægt eller 
værdi. Man forsøgte at nedtone ordet restaurering, 
hvilket var vanskeligt, fordi det var det ord, der i of
fentligheden gav forståelse for studieenhedens for
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mål, baggrund og indhold. Ordet restaurering ansås 
for belastende, og derfor fik det mod og medspil af 
begrebet pleje inspireret af det tyske Denkmalpflege 
og det svenske kulturvård. I det hele taget har interes
sen for samspillet med – eller det manglende sam
spil med – internationale begreber spillet en væsent
lig rolle for den faglige udvikling, der skete fra 1965 
til i dag inden for fagområdet på AAA. Der kunne 
dengang ligesom nu iagttages en række vanskelig
heder i forbindelse med anvendelsen af en række af 
de ord, der betegner indgreb i historiske bygninger 

– ord som bruges i forbindelse med forvaltning af ar
kitektonisk kulturarv. Det danske sprog synes ikke at 
indeholde mange ord for dette og er i en vis forstand 

også fattigt på fagtermer inden for emnet. Derfor 
benyttedes f.eks. ordet restaurering meget bredt og 
uden faglig præcision. Den interesse og opmærk
somhed for begreberne og disses betydning, der op
stod inden for fagområdet Arkitektonisk Kulturarv 
ved AAA, kom også til at betyde meget for udviklin
gen af det teoretiske uddannelseselement, der siden 
har været en central, medierende og samlende faktor 
mellem det videnskabelige og kunstneriske i uddan
nelsen. Spændet mellem bygningsarkæologen og ar
kitekturhistorikeren på den ene side og den æstetisk 
orienterede bygningskunstner på den anden side 
udfyldtes hen ad vejen så at sige af bevaringsteorien 
som en form for brobygger.

Studerende og lærere på feltar-

bejde i Görlitz i 1990’erne.
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Uddannelsen

Op gennem 1970’erne voksede fagområdet ganske 
betydeligt, både hvad angår antallet af studerende 
og undervisere. På dette tidspunkt var arkitektud
dannelsen normeret til 5½ år og bestod af en 1. del på 
2 år og en 2. del på 3½ år. 1. del var præget af generel 
og bred faglig orientering og øvelser, der havde til 
formål at ruste de studerende til såvel at vælge mel
lem studierne på 2. del som til at gennemføre disse.

I en lang årrække var det almindeligt, at stude
rende ved fagområdet arbejdede mindst 3½ år med 
arkitektoniske kulturarvsopgaver. Studierne strakte 
sig ganske ofte over mere end den normerede tid, 
men selv den normerede tid tillod, at alle gennem
førte både et helt år med bygningspleje og et helt år 
med bypleje. Disse to sammenknyttede skalaer alter
nerede over to år gennem 3. og 4. studieår. Det 5. stu
dieår var emne og skalamæssigt valgfrit. Man brug
te dette sidste studieår til at formulere en lang og 
krævende hovedopgave, der skulle forberede en på 
de krav, der stilledes til afgangsprojektet, som blev 
afviklet i det sidste halve år. Alle studieårene var op
bygget med problem og projektorienterede hoved
opgaver som det dominerende element suppleret af 
fagspecifikke kurser, skitseopgaver, ekskursioner og 
studierejser. Den studieopbygning, der stadig ken
des i dag, hvor efterårssemestrenes hovedelement 
består af metodeindlæring og feltarbejde, mens for

årssemestrene består af formopgaver og bygnings
kunstnerisk træning, indførtes tidligt i fagområdets 
opbygning. Det blev en særlig tilgang og tradition at 
bruge tid på at gå i dybden med tingene, og der blev 
stillet ganske store krav til opgaveforløbs faglige og 
saglige indhold og omfang.

Hovedopgaverne suppleredes af kurser i bl.a. 
by og bygningsarkæologi, kildestudier, bevarings
teori, arkitekturhistorie, kurser i materiale og kon
struktionslære, historisk byggeteknik og forskellige 
former for analog og digital opmåling. Her var af
delingen bl.a. med til at udvikle nye opmålings og 
dokumentationsmetoder, og med Gert BechNielsen 
som primus motor blev det første laboratorium for 
den dengang nye fotogrammetriske opmålingsme
tode etableret på skolen.

Den projekt og problemorienterede tilgang rum
mede (og rummer stadig) både teoretiske og prak
tiske elementer. Disse blev sat i spil ved generelt at 
orientere studierne mod konkrete objekter i skiften
de kontekster. Der blev arbejdet med historiske byg
ninger, byer og kulturlandskaber i såvel Danmark 
som udlandet. Et træk ved et flertal af de valgte stu
dieobjekter har været en form for prædetermineret 
fornemmelse for enten objektets kompleksitet, vær
di eller betydning – ofte alle dele på samme tid. Det 
blev foretrukket, at tingene havde en sammensat ud
viklingshistorie for at give de studerende særlige ud
fordringer i forbindelse med undersøgelses faserne.

Opmålinger på stedet hænger 

nøje sammen med de bygnings-

arkæologiske undersøgelser, 

idet man ved at tilbringe tid i 

bygningen får mulighed for at 

åbne øjnene for de historiske 

spor, der måtte være. 

På billedet ses Nicolai Berg 

Andersen og Gustav Kragh-

Jacobsen i færd med at opmåle 

et pakhus i Norderstrasse 74 i 

Flensburg, 2010.
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Gennem tiden opstod i studiets opbygning en 
form for procesrækkefølge, i hvilken delprocesser 
på logisk vis fulgte eller supplerede hinanden. Uan
set om der blev arbejdet i by eller bygningsskala, 
struktureredes semestrene gerne efter en uddannel
sesmæssig idé, der førte den studerende ind i de fag

lige problemkomplekser og uddannelseselementer, 
der ansås for nødvendige. Efter en gerne teoretisk 
vinklet introduktionsopgave gennemførtes grund
læggende metodekurser som optakt til en femdelt 
proces, der typisk gennemførtes fordelt over to se
mestre. Processen bestod af: 1) undersøgelser, 2) do

Såvel analoge som digitale 

opmålinger optegnes i AutoCAD 

eller nyere programmer. Her 

gengives et udsnit af sydfacaden 

af Perlegade 51 i Sønderborg, 

opmålt af Birgitte Tanderup 

Eybye, 2007. 

Fotogrammetrisk opmåling af 

Quitzowhaus, Bäckerstrasse 11 i 

Brandenburg an der Havel ved 

Jonas Emil Goltermann, Rune 

Bo Jakobsen, Klaus Wildendorf 

og Erik Bjerre Fisker. Facade 

tegnet af Erik Bjerre Fisker, 1997.
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kumentation, 3) værdisætning, 4) programmering 
og 5) arkitektonisk intervention.

Erfaringen har vist, at denne form for procesop
bygning kvalificerer de valg, den studerende træf
fer undervejs, ligesom motivationen i de forskellige 
delprocesser undervejs stimuleres. Procesopbygnin
gen havde således såvel faglige som pædagogiske 
motiver og fungerede godt i sammenhæng med den 
interesse, der var og stadig er for netop selve pro
cessen i arkitektstudiet. Denne interesse afspejles 
stadig i f.eks. den såkaldte afsluttende redegørelse, 
afgangsstuderende obligatorisk bedes udarbejde i 
sammenhæng med afleveringen af det afsluttende 
projekt. Heri forventes den studerende at reflektere 
over projektarbejdet og begrunde valg, der er truf
fet undervejs. En sådan redegørelse har til hensigt at 
øge bevidstheden i forhold til arbejdsprocessen og 
samtidig gøre processen gennemskuelig for andre. 
Det er det samme ønske, der stadig ligger bag ønsket 

om at opbygge bevidste, reflekterede arbejdsproces
ser i studierne inden for fagområdet Arkitektonisk 
Kulturarv.

Kontekster

Valget af studieobjekter har gennem uddannelsens 
historie været et meget styrende og centralt led i 
studieplanlægningen. Ofte fik underviserne henven
delser fra myndigheder, organisationer, tegnestuer 
eller bygherrer om mulige samfundsaktuelle studie
opgaver – nationalt eller internationalt. På den måde 
gennemførtes mange by og bygningsundersøgelser 
og projekter i meget forskellige kontekster. Ved si
den af de mange studier af dansk arkitektur og byg
ningskultur gennemførtes studier i bl.a. alle skandi
naviske lande, Baltikum, Tyskland, England, Italien, 
Grækenland, Mellemøsten og forskellige steder i 
Afrika. Efter murens fald i 1989 blev studierne ori

Otte års studiearbejder i det 

tidligere DDR og i Polen marke-

redes ved en særudstilling på 

AAA i anledning af Festugen i 

Aarhus, 1999.
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enteret mod det tidligere DDR og Polen i en periode 
over 7 år. Der blev gennemført en del særlige opmå
lingsrejser, de såkaldte dokumentations-raids, til sto
re og små opgaver – typisk til steder hvor der var et 
aktuelt og stort behov. Et af de store projekter i den 
sammenhæng var dokumentationsarbejdet på den 
tidligere portugisiske tropekoloni Ilha de Moçam
bique i 1983. Studerende og undervisere opholdt sig 
på den lille ø i 2 måneder, og arbejdet blev samlet og 
formidlet i en internationalt orienteret rapport efter 
hjemkomsten. Også Stone Town på Zanzibar blev 
genstand for studier i et senere forløb.

Studieenheden har gennem alle årene udført 
opmålingstegninger, bygningsundersøgelser og på 
baggrund af SAVEmetoden en række kommune og 
byatlas, der tilsammen dokumenterer en meget lang 
række af danske og internationale historiske byg
ninger og byer.

Nye strukturer

Gennem årene har man på Arkitektskolen Aarhus 
diskuteret, hvordan uddannelsen og forskningen 
bedst skulle struktureres. Disse diskussioner har 
afstedkommet en række af omvæltninger, der også 
har påvirket fagområdet Arkitektonisk Kulturarv 
gennem tiden. En af de store fornyelser var, da man i 
2004 indførte 5 institutter i stedet for et større antal 
afdelinger. De færre og større enheder gjorde, at flere 
undervisere og forskere tilknyttedes den enkelte en
hed. Således opstod Institut for Arkitektonisk Kul
turarv, der med Gert BechNielsen som institutleder 
i en årrække udgjorde en stor faglig enhed. I tiden 
med institutterne indførtes også den bachelor og 

kandidatstruktur, man kender fra andre højere ud
dannelser. Dette betød, at det 3. studieår ikke længe
re administrativt lå i sammenhæng med det 4. og 5. 
studieår på kandidatuddannelsen. I årene forinden 
havde man også oplevet en reduktion af den norme
rede tid, arkitektuddannelsen måtte tage, nemlig fra 
5½ år til 5 år. Med bacheloruddannelsen kom en pe
riode, hvor fagområdet Arkitektonisk Kulturarv kun 
måtte udbydes som særlige semestertilbud på det 3. 
studieår – dvs. på 5. og 6. semester. Mange studeren
de valgte disse tilbud, og mange valgte tilmed at gen
nemføre begge semestre som optakt til kandidatud
dannelsen. Således androg den samlede uddannelse 
inden for fagområdet ofte 3 år mod tidligere 3½ år. 
Da institutterne etableredes, lå der en plan for im
plementeringen, der rakte 10 år frem i tiden, men de 
kom ikke til at leve så længe. Det sidste semester un
der institutstrukturen gennemførtes i efteråret 2010 
med Flensborg som studieobjekt. Fagområdet havde 
da mellem 80 og 90 studerende.

I løbet af sommerferien 2011 indførte arkitektsko
lens nye ledelse endnu en ny struktur, der er gælden
de nu, hvor denne antologi samles. Denne struktur 
satser på en såkaldt enhedsbacheloruddannelse over 
3 år. Kandidatuddannelsen skal udbydes af en række 
Studios, hvis faglige fokus og mål kan have ganske 
kortvarig tidsmæssig horisont. Hermed er der lagt 
op til en hel anden tankegang, og den kontinuitet og 
erfaringsopbygning, der tidligere har præget først 
Afdeling for Restaurering, By og Byg nings pleje og 
senere Institut for Arkitektonisk Kul tur arv, er nu 
udfordret af ideerne om midlertidighed og hyppige 
skift. Den nye struktur indebærer, at fagområdet i 
realiteten kun kan udbydes på 4. og 5. studieår, af 

AFD-O_MAT_3K.indd   28 23-08-2013   17:55:09



29

hvilke ½ år går til praktik og et ½ år til afgangsop
gave. Den tid, fagområdet samlet har til rådighed, er 
hermed ændret fra 3½ år til 2 år, og der er samtidig 
en snæver begrænsning på, hvor mange studerende, 
et Studio må rumme. Dette ændrer det faglige og 
studiemæssige volumen ganske  betydeligt.

Et element i den nuværende struktur er opret
telsen af faglige Platforme. Hvor undervisere og for
skere tidligere var tilknyttet institutter, skal de nu 
være tilknyttet Platforme. Platformene er ligesom 
de nævnte Studios tænkt som dynamiske enheder, 
der kan oprettes og forsvinde med kort varsel. Fag
området Arkitektonisk Kulturarv er i dag samlet på 
Platform for Arkitektonisk Kulturarv, der er tænkt 
som et sted, hvor undervisere, forskere og ph.d.stu
derende kan mødes med den fælles faglighed som 
anledning og div. projekter og samarbejder som mål.

Forskningen

Den første forskning på AAA er faktisk et Arkitek
tonisk Kulturarvsprojekt, nemlig Horsensgruppens 
projekt i 1976 omkring Have og Byggeforeninger. 
Gruppen bestod af Gert BechNielsen og Ernst Kal
lesøe fra AAA og historikerne Jørgen Clausager og 
Jacob Jensen.

Forskningen har siden i stigende grad fundet 
sin plads i fagområdet Arkitektonisk Kulturarv. I 
de første årtier af skolens historie var forskning i 

en vis forstand en fremmed fugl, der på flere måder 
var vanskeligt forenelig med den kunstakademiske 
tradition, som AAA ligesom Kunstakademiets Ar
kitektskole udspringer af. Denne arkitektfaglige 
tradition har haft sine egne regler for udviklingsar
bejde, og selve det, at et projekt udvikler sig, er så at 
sige en helt central del af enhver skitseringsproces. 
Det har taget tid at implementere en forskning og 
at etablere en tradition, der såvel rummer det, der i 
arkitektfaget kaldes kunstnerisk udviklingsarbejde, 
som den anerkendte, alment kendte og accepterede 
forskningstradition, der kendetegner universitets
miljøerne.

Men forskningen har udviklet sig på mange må
der gennem årtierne og er således en central del af 
det faglige miljø omkring fagområdet Arkitektonisk 
Kulturarv. Der er i fagområdet blevet etableret en 
ph.d.uddannelse, og efterhånden er der uddannet 
en række ph.d.studerende, der alle har forfattet pro
jekter med fokus på skiftende, aktuelle og centrale 
temaer i fagområdet. I tiden hvor denne antologi 
skrives, arbejdes der til eksempel med forsknings
projekter, der omhandler forhold mellem bæredyg
tighed og arkitektonisk kulturarv.

En central bestræbelse i øjeblikket er i højere grad 
end hidtil at sammenknytte forskning og undervis
ning. Der er i denne sammenhæng et endnu ikke 
helt udnyttet potentiale i fagområdet. Både stude
rende og forskere kan i højere grad berige hinanden 

Kurser i historisk byggeteknik 

afholdes årligt på studieenhe-

den Arkitektonisk Kulturarv. 

Her ses resultatet af en øvelse, 

gennem hvilken eksisterende 

tagfødder, dvs. mødet mellem 

murkrone og tag, er blevet 

opmålt, rentegnet og bygget 

som mockups i mål 1:1. Det viste 

eksempel er fra et modernistisk 

hus fra 1930’rne på Ydunsvej i 

Åbyhøj.
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og profitere af mere planlagte samarbejdsflader. I 
studiesammenhæng er det mest oplagte at indlægge 
forskningsrelaterede elementer i de egentlige 
opgaveforløb – især i de længerevarende hovedopga
ver. Det er f.eks. oplagt at koordinere forskning og 
undervisning i sammenhæng med de ganske grun
dige by og bygningsundersøgelsesforløb, der fin
der sted hvert år. I disse studieopgaver har der siden 
fagområdets etablering ligget et forskningspræget 
element indarbejdet i uddannelsen. Traditionerne 
for bygningsforskning og bygningsarkæologi er 
rige i fagområdet, og der kan trækkes paralleller til 
studierne på byniveau, hvor der er udarbejdet talrige 
byundersøgelser, byanalyser og atlas gennem årene. 
Disse undersøgelsesforløb, som i studierne ender ud 
i en dokumentation, vil på flere måder kunne for
enes med egentlige forskningsprojekter. Dette stiller 
nye og større krav til såvel koordinering og planlæg
ning som til fremtidige økonomiske forskningsbe
villinger.

Forskningselementet er således kommet perma
nent ind i sammenhæng med uddannelsen, og det 
har været savnet: 

»Lige så umuligt det vil være at udvikle et kvalifi
ceret restaureringsfagligt univers i universitetsregi 
uden den bygningskunstneriske tradition som bal
last, lige så umuligt er det at fastholde dette univers 
i en kunstakademisk tradition, hvor det at under
søge kontekst systematisk (også kaldet bygnings
forskning eller dokumentation) ses som noget over
flødigt eller trættende.
 Arkitektfaget har brug for en ny form for fordy
belse.«5

Fremtiden

Med det øgede fokus på bevaring og udvikling af 
den arkitektoniske kulturarv tegner der sig et fort
sat voksende behov for arkitekter, der har særlige 

Projekt til transformation af 

Bjørndal Kalkværk på Thyholm. 

Tegning fra afgangsopgave i 

2007 ved Louise Lind Jacobsen.
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kompetencer inden for dette felt. Dette understre
ges igen og igen i forskellige sammenhænge, hvor 
det ses pointeret, at op mod 80 % af fremtidens 
projekterings og byggeopgaver ligger i det eksi
sterende byggeri. Hvad enten der tales om restaure
ring, renovering eller transformation, og hvad enten 
der tales om monumenter eller den hverdagslige 
bygningskulturelle arv, er det bydende nødvendigt 
både at uddanne unge mennesker, efteruddanne 
div. faggrupper og forske for at tilvejebringe ny vi
den. Der kan iagttages et øget pres på den historiske 
bygningsmasse, og følgerne af manglende faglige 
kompetencer er hele tiden synlige i det daglige. Både 
i helheder og detaljer har by og bygningsmiljøerne 
tålegrænser i forhold til de uundgåelige ændringer, 
der naturligt må følge med de funktionsændringer, 
skiftende tider og kulturer medfører. For at forstå de 
historiske objekter, vi vil vedligeholde, genbruge og 
transformere, må der viden og kunnen til. Uden fag
lig indsigt vil det være vanskeligt at udvikle metoder 

til på forklaret vis at identificere og beskrive arkitek
toniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, 
og uden akademiske metoder til kortlægning af både 
bevaringsværdier og udviklingspotentialer er det 
vanskeligt at tilskrive omgivelserne betydning. Føl
gerne bliver meget let tilfældighed og ligegyldighed.

Det særlige ved fagområdet Arkitektonisk Kul
turarv ved AAA er stadig den aldrig svækkede vilje til 
at søge baggrund for nutidens forvaltning, projekter 
og indgreb. Denne vilje kan fra nutidens og de sene
ste årtiers undervisere og forskere føres tilbage over 
Johannes Exner via Mogens Koch til den såkaldte 
Klint’ske skole. Fagområdet er blevet præget af utal
lige forhold lige siden dets etablering for 47 år siden 
og vil stadig fremover udvikles i takt med nye ideer 
og generationers virke og påvirkning.

En fortsat udvikling og styrkelse af fagområdet 
Arkitektonisk Kulturarv på Arkitektskolen Aarhus 
vil være en naturlig følge af 47 års nyttige erfaringer 
med uddannelse og forskning.
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