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At tage værkets parti
Thomas Ryborg Jørgensen

Forenklet anskuet har ordene i forholdet mellem huse og ord 
et før og et efter: De ord arkitekten (og husets andre skabelses-
bidragere) benytter før, er ord der skal give en for-forståelse, der 
medvirker i den kreative proces når huset skabes.1 De ord der 
benyttes efter, er ord der via brugen og analysen af resultatet giver 
en efter-forståelse, der ikke nødvendigvis er den samme som for-
forståelsen, men tværtimod ofte ændrer forståelsen og dermed 
genforhandler den værkidentitet, som arkitekten gav huset.

Det er min tanke og anfægtelse, at de vellykkede værker 
vinder noget med tiden. At de drager fordel af den førnævnte 
genforhandling og ‘udvides’ i kraft af denne, og at dette fortsætter, 
hvilket uafvendeligt forudsætter nye genforhandlinger og fortsat 
skiftende identitets- og betydningsdannelser. Vores brug, vores 
efter-forståelser osv., vil jeg i den forstand hævde, bliver ved med 
at udvikle værkerne, selvom værkernes – af arkitekten etablerede 
– fysiske form ikke nødvendigvis ændres. Denne tanke vil jeg 
forsøge at uddybe via en analyse af et værk – beboelsesejendommen 
Vodroffsvej 2 i København, opført i fællesskab af arkitekterne Kay 
Fisker og C.F. Møller – og lade tanken konkretiseres og udfolde 
sig med det, som dette værk gør.2 Analysen har jeg givet titlen 
Forskudte hjem.
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terrænspring (fra det tidligere skanse-anlæg) mellem Vodroffsvej og 
den højere beliggende Skt. Jørgens Sø (fig. 2). Hver lejlighedsetage 
spænder over to bånd (et gult og et rødt), hvor terrænforskydningen 
afstedkommer, at lejlighederne mod Vodroffsvej er forskudt 
vertikalt med en halv etage (et bånd) i forhold til lejlighederne mod 
søen. En formmæssig konsekvens af dette er, at i lejlighedernes 
facader mod Vodroffsvej er alle brystninger og altaner formet af de 
gule teglbånd, og alle vinduer er sat i de røde teglbånd. Mod søen 
er det omvendt (fig. 3a og 3b).

Fig. 2 Foto arkitekturbilleder.dk, viderebearbejdet af Thomas Ryborg Jørgensen.

Fig. 3a og 3b Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Vodroffsvej 2 (fig. 1) blev opført af Kay Fisker og C.F. 
Møller i 1929-30. Senere i sin karriere udtrykte Kay Fisker selv 
utilfredshed med dette værk,3 og Niels-Ole Lund er tilsvarende 
kritisk og skriver bl.a.: “Huset er et typisk overgangsprodukt, hvor 
lejlighederne stadig er præget af borgerlige boidealer, mens det 
ydre i sidste øjeblik er ændret med en moderne forkærlighed for 
vandrette forskydninger.”4 Vodroffsvej 2 er dog ikke desto mindre 
et værk, der giver anledning til en række interessante overvejelser: 
På trods af at huset er fredet i både sit ydre og sit indre - hvorfor 
husets form og detaljer i al væsentlighed er fastholdt - har huset 
alligevel evnet at forandre sig, i den forstand at huset har skiftet 
betydning i og med det brugsskifte som huset har gennemlevet. 
De nutidige beboere lever i huset på en anden måde end beboerne 
i husets tidlige år, hvorfor huset bruges på en anden måde i dag, 
og det er min pointe at dette skifte - fra en brug funderet i en 
borgerlig livsforms opdeling i herskab og tjenestefolk, til en mere 
nutidig livsforms brug af huset - har udviklet huset ved at give det 
en fornyet betydning. Dette vil jeg uddybe i det følgende, men først 
må vi gennemgå huset og dets hele situation.

De vandrette forskydninger, som Niels-Ole Lund omtaler, er 
konkret de horisontale halv-etagehøje bånd af murværk i skiftevis 
røde og gule tegl, der giver bygningen sit horisontalt orienterede 
og lagdelte udtryk. Delingen i halv-etagehøje bånd optager et 

Fig. 1 Vodroffsvej 2. Foto Thomas Ryborg Jørgensen.
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Bygningens storform som en afsluttende spids mod Gl. 
Kongevej (fig. 4) udtrykker en sammenhæng med hele det – af den 
tidligere skanse betingede - bygningsfelt op til Rosenørns Alle (fig. 
5), der ligger mellem Vodroffsvej og Skt. Jørgens Sø, og udtrykker 
dermed en større offentlighedsskala, som det private er indlejret i, 
inkl. Skt. Jørgens Sø, som hele bygningsfeltet relaterer til (fig. 6) 
– og dermed også hele systemet af søer og Københavns historiske 
by-geometri.

Fig. 6 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Forstået på denne måde udtrykker Vodroffsvej 2 sig ikke blot 
i et kontekstløst internationalt formsprog: Som storform indlejrer 
bygningen sig på traditionel vis i Københavns by-geometri, og 
som facadekomposition benytter bygningen sig rigtig nok af en 
– som Niels-Ole Lund, som tidligere nævnt, påpeger – moderne 
æstetiks vandrette forskydninger og horisontale bånd, men disse 
kontekstualiseres ved at ‘foldes’ og arrangeres så de på subtil vis 
tilnærmer sig det ældre Københavns arkitektoniske motiver og 
former. Fx med tårneffekten mod Gl. Kongevej (fig. 7), der går i 
dialog med den ældre bys traditionelle hjørnetårne.

Murbåndene kommer på denne vis til at udtrykke 
sig som nemt identificerbare indhegninger af de enkelte 
lejligheder og disses sammenfletninger og stablinger i et privat 
bygningsfællesskab, og det samlede facadebillede tydeliggør 
derfor de indre privatheders sammenhæng med, og meget direkte 
indlejring i, nærkontekstens snit og det umiddelbart omgivende 
offentlige rum.

Fig. 4 Foto Google Earth, viderebearbejdet af Thomas Ryborg Jørgensen.

Fig. 5 Foto Google Earth, viderebearbejdet af Thomas Ryborg Jørgensen.
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Fig. 8 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Fig. 9 Codanhuset. Foto Thomas Ryborg 
Jørgensen.

Materialemæssigt er anvendelsen af en kombination af røde 
og gule tegl ligeledes kontekstbevidst og stærkt relationsskabende 
til de på Vodroffsvej overfor liggende ældre rød- og gulmønstrede 
teglhuse (fig. 8). Og også de senere tilkomne bygninger omkring 
har adapteret dette motiv, mere eller mindre vellykket (fig. 9, 10 og 
11).

Fig. 7 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.
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Fig. 12 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Fig. 13 Foto www.arkitekturbilleder.dk, 
viderebearbejdet af Thomas Ryborg Jørgensen.

af det samme højformat vindueselement samlet i forskellige 
antal fag i abrupte horisontale rytmer. Vinduesrytmen i de ydre 
facader antyder og afspejler meget direkte kompleksiteten i de 
indre lejlighedsorganiseringer og de forskellige grader af åbenhed 
og udadvendthed i de randliggende indre rum, der oprindeligt 
afgrænsede herskabets verden med værelser, spisestue og 
opholdsstuer (fig. 13).

Fig. 10 Knud Munks Planetarium. Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Fig. 11 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Hvis vi vender tilbage til bygningens facader (fig. 12) for 
denne gang at følge bevægelsen indad i bygningen, hæfter man 
sig ved at de – mod omgivelserne orienterede – vinduer er dannet 
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Fig. 14 Foto www.arkitekturbilleder.dk, 
viderebearbejdet af Thomas Ryborg Jørgensen.

Fig. 15 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Fig. 16 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Hvis man trænger længere ind i bygningen, når man 
ind til tjenestefolkets verden, der oprindeligt afgrænsede sig 
til den indre gård, hvori en ‘indre bygning’ (fig. 14) med alle 
køkkener, toiletter og husets eneste bagtrappe er placeret. 
Den indre bygning deler gården i to mindre gårde. Denne 
organisering mellem herskab og tjenestefolk medførte 
en meget tydeligt udtrykt hierarkisk deling i to verdener, 
hvilket bl.a. er fremhævet ved, at de ydre facaders horisontale 
forskelsspil mellem røde og gule teglbånd er ophævet i de 
indre gårde, hvor en grålig tegl i stedet er anvendt fra top til 
bund, hvorfor de indre gårde i stedet har en udpræget vertikal 
gestus (fig. 15 og 16). 

På trods af at de to gårde oprindeligt var kvalificeret til 
umiddelbart teknisk-profane formål som lys- og luftgivere, 
og plads til vareindlevering til tjenestefolkets arbejde, 
vil jeg hævde, at de også tilføjer en vigtig psykologisk og 
stemningsgivende effekt, der bidrager til husets samlede 
fortælling – et bidrag, der ikke er blevet mindre af, at 
bygningen i dag anvendes på en anden måde end oprindeligt 
tiltænkt. Oprindeligt mødte de forskellige herskabers 
tjenestefolk hinanden på bagtrappen og i den første gård og 
kælderen, og udfoldede en, selvfølgelig begrænset, men ikke 
desto mindre vigtig socialitet. Vinduerne i gårdene er tofags 
højformat og ligger i plan med de indre facadevægge, på 
samme måde som de ydre facader, men enkelte vinduer skiller 
sig ud ved at være kvadratiske, krydsdelte og fremskudte fra 
facadeplanet (fig. 17). Denne fremskydning giver indvendig 
plads og lys til en vinduesniche og et indbygget anrettermøbel 
til tjenestefolket i gangen tæt på spisestuen. Hver gård har 
to vertikale serier af anrettervinduer, der er placeret lige 
over for hinanden (fig. 18) og har oprindeligt – følgende en 
hverdagsrytme, der på ca. de samme tidspunkter hver dag (ved 
anretning ved spisetiderne) – givet tjenestefolket muligheder 
for en anden form for social udveksling, der bestod i tavse 
‘indforståede’ blikke på tværs af gårdene (fig. 19 og 20), 
hvorfor fællesskabet mellem tjenestefolkene i de forskellige 
lejligheder blev yderligere bekræftet. Gårdene havde, både 
som møde– og blikvekslingsrum, i den forstand en særlig 
samlende betydning for husets hele stab af tjenestefolk. 
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Fig. 19 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Fig. 20 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Fig. 17 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Fig. 18 Foto www.arkitekturbilleder.dk, 
viderebearbejdet af Thomas Ryborg Jørgensen.
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Fig. 22 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Som tidligere giver gårdenes fremskudte 
anrettervinduer og -inventar ramme til en særlig oplevelse: 
Beboerne sættes i en særlig situation, hvor de ved brug af 
dette inventar og tilhørende vindue, også placeres i en mulig 
blikudveksling med (eller opmærksomhed på) beboerne 
overfor, der er i den samme situation. En blikudveksling, 
der markerer en dobbeltbundet tilstand af både nærhed og 
afstand. En nærhed pga. blikudvekslingen og en afstand pga. 
gårdenes tekniske ikke-sociale karakter, der ikke giver rum til 
at udvekslingen kan føre til mere end et blik i modsætning 
til tidligere, hvor tjenestefolkene jo i omfattende grad brugte 
bagtrappen, gården og kælderen i deres samtidige gøremål 
og derfor løbende var i kontakt og udveksling med hinanden 
på tværs af lejlighederne. De to hovedtrappers placering (fig. 
21) med indkik i de indre gårde (fig. 22), fremviser tydeligt 
forskellen på forside og bagside (ydre facader og gårde) ved at 
trapperne holder forskellen tæt sammen, så forside og bagside 
opleves umiddelbart efter hinanden (fig. 23a og 23b). 

Husets markante forskel på forside og bagside (ydre 
facader og indre gårde) korrelerede til en tilsvarende forskel og 
adskillelse mellem det fremskudte herskab i bygningens rand 
og det tilbagetrukne tjenestefolk i gårdhuset, som social forside 
og bagside, hvor anrettermøblet markerede overgangen mellem 
tjenestefolkets verden og herskabets verden. Men i dag er denne 
forskel og funktion ophørt. Beboerne (‘herskabet’) lever i dag 
uden tjenestefolk, og da ikke kun husets facader, men også husets 
indre organisering og faste inventar er fredet, eksisterer disse 
anrettermøbler og deres relation til gårdene stadig, men de indgår 
nu på anden vis i beboernes livsverden, hvorfor husets bagside er 
trådt frem som ligeværdigt betydningsdannende arkitektonisk 
element for ‘herskabet’. Gårdene, køkkenet og anrettermøblet 
indgår nu som en del af de nuværende beboeres livsverden, hvorfor 
de nu indtager en mere ligeværdig plads i det spil som bygningen 
former. Mere om dette senere. 

I 1964 skrev Fisker en artikel i Arkitekten, hvor han 
proklamerede: “Funktionalismens etik siger, at ingen form er 
noget i sig selv. Formen får kun betydning gennem den funktion, 
den skal opfylde. Denne etik bør vi stadig kæmpe for.”5 I tilfældet 
Vodroffsvej 2 er funktionen som nævnt skiftet, hvorfor betydningen 
(iht. Fisker) tilsvarende er (eller må være) skiftet, og det afgørende 
spørgsmål er, om dette betydningsskifte også giver mening i 
forhold til beboernes livsverden i dag? 

Fig. 21 Foto www.arkitekturbilleder.dk, 
viderebearbejdet af Thomas Ryborg Jørgensen.
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Det liv og den gennemtrængende døgnrytme 
der tidligere prægede gårdene – med tjenestefolkenes 
arbejdsrytme – er forsvundet (fig. 25). I dag er det kun 
tilfældige, mere eller mindre betydningsløse begivenheder, 
der flygtigt afbryder gårdenes tomhed og ‘fylder noget i 
rammen’ som fx tilfældige ærinder og blikudvekslinger. Som 
oftest er man ’ufunktionelt’ og ‘ensomt’ til stede i disse rum. 
Gårdene er i dag ‘tømte’, meningen er kortsluttet. Den 
funktionalitet og socialitet, som gårdene tidligere gav rum 
til og ‘belyste’, er afgørende ændret for i dag at være næsten 
ikke-eksisterende. “Formen får kun betydning gennem den 
funktion, den skal opfylde”, som Fisker, som tidligere nævnt, 
har proklameret, hvorfor gården som funktionstømt også 
må være betydningstømt ifølge Fisker. Spørgsmålet er, om 

Fig. 24 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Fig. 25 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.

Lejlighederne bruges i dag – og opleves derfor – som 
en udvekslende bevægelse mellem de ydre facader og de indre 
gårde i modsætning til tidligere, hvor den herskabelige del 
af lejlighederne i højere grad blev anvendt og oplevedes som 
en rand, der mere ensidigt var orienteret mod det omgivende 
offentlige rum.

Vodroffsvej 2 er ændret fra en tidligere hierarkisk delt 
verden af forside og bagside til en nutidig samlet verdens 
spændingsfyldte udveksling mellem yderside og inderside 
(fig. 24). Fra ‘to verdener’ til ‘én verden’. Spørgsmålet må 
derfor lyde; Hvordan indgår den tidligere bagside nu som 
betydningspåvirkende inderside i den samlede ‘verden’, 
og hvad betyder dette for en aktuel forståelse af huset og 
korrelationen til de nutidige beboeres livsform(er)?

Fig. 23a og 23b Foto Thomas Ryborg Jørgensen.
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Bygningens spil mellem omverdens-involvering og ensom 
egenværen (fig. 26) er også et spil – et livsspil – den enkelte beboer 
er placeret i, i den forstand at vi, i vores (demokratiske) kultur, 
har en generel selvopfattelse, der kan anskues som liggende på 
et kontinuum mellem to tilsvarende poler: gensidigt afhængig i 
den ene ende og uafhængig i den anden. I vores kultur betragter 
vi selvet – individet – som uafhængigt. Individet er selvberoende 
og karakteriseret af indre egenskaber; personlige holdninger, 
principper og evner. I den anden ende anskues individet dog 
også som indvævet i et socialt netværk af forpligtelser og roller i 
forhold til netværket. Menneskeliv leves sammen med andre, men 
eksistentielt er vi alene, overladt til vores eget indre selv.

Dette er en grundlæggende indre sandhed, vi alle lever med, 
men kun i kortere perioder direkte kan udholde og ‘være alene 
med’, hvorfor vi i det daglige primært orienterer os i forhold til de 
ydre fællesskaber og sociale kontekster, vi indgår i. Denne sandhed 
kan ikke undslippes, men den kan sættes ind i et spil, hvor den 
bliver ‘håndterbar’. Straks fra fødslen har vi et uafhængigt selv – 
en egenværen – men der er også en social og samfundsmæssigt 
involveret konstruktion uden om, som dét der måske i sidste ende 
kvalificerer selvet. Selvet er i en vis forstand retningsløst uden 
socialitet, ‘det indre selv’ kan finde retning i udveksling med den 
‘udefra kommende’ socialitet, ved at de personlige holdninger, 
principper og evner omverdens-involveres. Kontrasten er dog vigtig 
at fastholde, så socialiteten ikke blot består i medløb, men at vores 
egenværen giver os et indre rum, et solidt anker i os selv, så vi ikke 
risikerer at blive alt for ukritisk omverdens- og gruppestyrede. 
Og omvendt sikrer vores egenværen måske netop socialitetens 
fortsatte udvikling, som arnested for den fortsatte kritik der kan 
justere de retninger vores fællesskaber tager, så de ikke udarter sig 
i ‘onde cirkler’ og/eller ‘gruppepres’. Der er altså ikke tale om et 
adskilt modsætningsforhold mellem egenværen og socialitet, men 
om et tæt udvekslende forudsætningsforhold, hvor forskellene 
lever dynamisk af hinanden. Mennesket er eksistentielt placeret i 
det altid uafgjorte forhold mellem ensomhed og socialitet. Denne 
kontrast vil nok altid ligge i den almindelige forskel på det private 
og det offentlige (fx mellem den enkelte private lejlighed og det 
omgivende offentlige rum), men i tilfældet Vodroffsvej 2 er denne 
kontrast også eksterioriseret ud i arkitekturens helhedsbillede som 
et arkitektonisk motiv, der udtrykker kontrasten i en arkitektonisk 

dette er rigtigt, og om denne tilstand ikke i stedet lader 
betydningen opstå på anden vis end via funktionen? Gårdenes 
aktuelt funktionelt ‘afklædte’ og ‘nøgne’ tilstand viser os det, 
vi ellers ikke ser. Vi bliver opmærksom på vigtige aspekter, 
som vores almindelige omgang med arkitekturen ofte er 
for funktionsfokuseret og utålmodigt til, at vi for alvor får 
mulighed for at opleve. Det er ikke længere det funktionelle 
flow igennem en understøttende arkitektur der opleves, 
men i stedet arkitekturens ‘selvgyldige eksistens’ der i højere 
grad kommer én i møde. Gårdene er i den forstand aktuelt 
‘asociale’ rum uden relation til en social ageren. Fra at være 
kvalificerede, involverede og til for tjenestefolkets arbejdsbrug, 
socialitet og tid, er gårdene i dag ‘udeltagende’, ‘tavse’ og 
‘ensomme’ i deres ‘asociale’ egenværen. I gårdene opleves tiden 
som noget, der næsten er gået i stå. 

Dette lyder måske umiddelbart som en negativ tolkning af 
gårdenes aktuelle status, men set i forhold til hele bygningens spil, 
og dette spils relevans for de nuværende beboeres livsverden, vil 
jeg hævde, at lejlighedernes udspændthed, mellem de ydre facaders 
kontekst-kommunikerende udadvendte ‘socialitet’, og gårdenes 
indadvendte ‘asociale’ egenværen, former en arkitektonisk situation, 
der korrelerer til beboernes almenmenneskelige livssituation. 

Fig. 26 Foto Thomas Ryborg Jørgensen.
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skabes på baggrund af kortsigtede markedsbestemte hensigter, 
der som junkfood fylder uden at nære, uden fornemmelse for 
den anden vigtige side af arkitekturen der ligger i arkitekturens 
mere tyste ‘eget sprog’ og egenværdi, som det, der bæres igennem 
tiden og føres videre, når de kortsigtede hensigter lades tilbage i 
arkitekturværkets fortsatte liv. En kortsigtethed der også rammer 
Vodroffsvej 2, når værket kun forstås som ‘viljeløs’ ramme omkring 
nogle bedagede borgerlige boidealer. En forståelse som værket med 
tiden har tilbagevist, for i dag at have påvist en mere stædig evne til 
at trænge igennem tiden og fortsat være relevant. Denne analyses 
forståelse af Vodroffsvej 2 er i den forstand et opgør med en anden 
– ofte udbredt – forståelse der ikke regner arkitekturen for en 
værdi i sig selv, men kun anser den som et ‘livløst’ materiale, der 
viljeløst står til rådighed for vores umiddelbare/kortsigtede snævert 
funktionelle, nytteorienterede og sensationsorienterede behov, uden 
forståelse for at den vellykkede arkitekturs egenværen måske netop 
kan og bør forstås som en – for vores livsformer og livsforståelser 
– uundværligt inspirerende og kvalificerende modstand, og i 
den forstand som en stædig vilje med en langsommere tid og et 
længere tidsperspektiv, som vi – med vores kortere menneskelige 
tidshorisont – måske kan have vanskeligt ved at fatte omfanget af, 
men omvendt må forsøge at installere i arkitekturen, vil jeg hævde. 

Jeg er klar over, at jeg med det følgende evt. kan kritiseres 
for at være ude på et metaforisk overdrev, men inspireret af bl.a. 
Vodroffsvej 2’s ‘stædige vilje’ og ‘ophavsoverskridende liv’– og af 
både konceptionsoperationelle og værkanalytiske årsager – ser jeg 
mange fordele ved en metaforisk forståelse af arkitekturværker som 
‘væsener’ med en væren og en virken, der udvikler og forandrer 
sig og i den forstand har ‘et eget liv’, der overskrider deres ophav. 
Arkitekturværker ‘arver’ ikke kun noget fra de arkitekter, der har 
skabt dem. De kan også udvikle sig videre i kraft af det, de i deres 
fortsatte liv forårsager og udsættes for. I den forstand har de – 
ligesom menneskelige væsener – hver deres unikke ‘egenværen og 
erfaring’ udviklet på baggrund af såvel arv som de miljøer, de lever 
og medvirker i.6  

Et arkitekturværk følger, som alle andre ‘væsener’, en livsbane 
begyndende med umodne stadier af uforløst potentialitet, til moden 
aktualisering, mod et afsluttende forløb af ‘senilitet’, utidssvarenhed, 
manglende aktualitet, og endelig ‘død’. Et arkitekturværk har dog 
den chance, at det – i modsætning til menneskelige væsener – kan 

forskelsfigur som det private (lejlighederne) udspændes i, hvorfor 
lejlighederne i denne tolkning bliver et kontrastfyldt spændingsfelt. 

Vodroffsvej 2’s hele gestus som et polært udspændt 
kontinuum er i den forstand en korrelerende arkitektonisk figur 
som stemmer beboerne, og som beboerne meningsfuldt kan agere 
og spejle sig i, uanset om dette sker bevidst eller ubevidst. Og på 
denne subtile måde virker gårdene alligevel også som et fælles-
rum i den forstand, at gårdenes løsrevede uafhængighed er en 
uafhængighed, som beboerne (og vi alle) deler, for samtidigt – 
med kontrasten som metode – på paradoksal vis at gøre os mere 
opmærksom på verden omkring os og vores involvering i denne. 
Ikke kun som et fysisk arkitekturmotiv man som bruger bevæger 
sig rundt i, men også via lyden fra det omgivende offentlige rum 
(trafikstøj og andet), der ‘daler’ ned i de ellers tyste gårde, hvorfor 
den ydre offentlige verden, og dennes summende socialitet, rytme 
og hastige tid, alligevel melder sig i gårdenes ellers uafhængige 
indre verden, hvilket på samme tid minder én om det udenom og 
forstærker afsondretheden, den melankolske ensomhedsfølelse og 
den langsomme, næsten stoppede tid.

Man kan måske hævde, at arkitekturens ‘ensomme’ 
egenværen altid er tilstede i et arkitekturværk, hvilket selvfølgelig 
er rigtigt, men denne er ofte gemt og glemt i skyggen af 
arkitekturværkets funktionalitet og snævert hensigts– og 
rationalitetsstyrede virken og nytteværdi. ‘Indholdet’ i arkitekturens 
ramme har det med at tage opmærksomheden, og kun sjældent 
står rammen frem i sin egen ret – som noget ikke kun (visse) 
arkitekter (og andre med dette særlige talent) har øje for. I tilfældet 
Vodroffsvej 2 er bygningens brugsmæssige forskydning årsag til, at 
denne egenværen kommer ud af skyggen, for tydeligere at kunne 
bidrage til Vodroffsvej 2’s samlede aktuelle fortælling med en 
udpræget melankolsk dimension, der kontrasterer og nuancerer 
den funktionelle betydning som Fisker fremhæver, og dynamiserer 
bygningens samlede effekt og spil, der opleves desto mere intenst.

Mere generelt vil jeg i denne sammenhæng ikke undlade at 
hævde, at arkitekturens egenværen (og arkitekturens melankolske 
dimensioner) har dårlige vilkår i både den uengagerede og 
uambitiøse, men også i den overprogrammerede funktionelt 
optimerede og/eller sensationshungrende (overfladisk 
billedskabende) arkitektur der – med enkelte gode undtagelser – 
præger arkitekturscenen i dag. En arkitektur der næsten entydigt 
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‘hjælp’), at værket får kvalificeret sin betydning. Men dermed også 
underforstået at denne betydning ikke er en vedvarende tilstand, 
men må genkvalificeres, når relationen uafvendeligt forandres med 
tiden. 

At tage værkets parti er i den forstand ikke blot at forstå 
arkitektens intention med værket og den historie, der forudsatte 
værket (for dermed at bestemme, hvad værket er), men først og 
fremmest at følge med og bidrage til dets udvikling og fortsatte 
historie. Og her kan ordene spille en bidragende (og til tider 
afgørende) rolle. Ordene er ikke nødvendigvis kun forståelser, 
der placerer værket som et afsluttet kapitel i arkitekturhistorien, 
men potentielt også involverede bidrag der giver mulighed for 
værkets fortsatte tid og liv. Som nævnt indledningsvis mener jeg, at 
værkerne vinder noget med tiden: De ‘udvides’ i kraft af vores brug 
og efter-forståelser. Ordene kan skabe nye forståelser af værkets 
‘fysiske henvendelse’ og dets muligheder for fortsat at bidrage 
positivt til det ‘udenomsværk’ det medvirker i, og på den vis nære og 
genvitalisere værket, så det med aktuel kraft kan virke i nutiden og 
fremtiden. Ovenstående ord, om og til Vodroffsvej 2, er et forsøg på 
dette.

genvitaliseres af nye forståelser og brug, og derved få nyt liv og 
aktualitet. Det vellykkede arkitekturværk indeholder muligheder 
og potentialer for en sådan genvitalisering, og disse er ofte (som 
i tilfældet Vodroffsvej 2) immanent til stede i den egenværen, 
der hviler i værkets kompositionelt ordnede stof. En egenværen 
der rummer mere end den snævert intentionelle nytteberegning. 
Dette mere kan ofte – sammen med den historiske dybde og 
egenerfaring, som det ældre værk har tilegnet sig i kraft af sin alder 
og livsbane og de omskiftelige kontekstuelle omstændigheder, 
det har medvirket i – agere som ‘råstof ’ for nye associationer, nye 
brugsmønstre, nye betydningsdannelser, nylæsninger, udviklinger og 
genvitalisering. Værket sætter dog også grænser for dette. Som bl.a. 
den franske filosof Merleau-Ponty har formuleret det, er det sådan, 
at:

den nye betydning man giver dem, altid er 
uddraget af dem selv. Det er kunstværket 
selv, som har åbnet vejen for et nyt område, 
hvori det viser sig på en anden måde – 
det er værket, der forvandler sig selv og 
bliver til sin egen afløser. Alle de utallige 
nytolkninger, som det med rette kan blive 
underkastet, ændrer det kun inden for dets 
egen ramme.7

På baggrund af bl.a. Vodroffsvej 2’s brugs- og 
betydningsforskydning, vil jeg derfor mere generelt hævde et tæt 
udvekslende og gensidigt løftende afhængighedsforhold mellem 
værk og bruger. Brugeren (både den daglige bruger og den mere 
analytisk tolkende ‘ord-bruger’) ‘gentager’ i en vis forstand værket 
via sin involvering, men i kraft af den ‘forskel’ som brugeren er (via 
den egenværen, tid og livsbane som er brugerens egen og en anden 
end værkets), kvalificeres værkets betydning i en bevægelse, der 
har forskellen og den vedvarende forskydning som betingelse. Et 
værk kan derfor ‘løfte’ brugeren, men er omvendt også et ‘dovent 
fænomen’, der lever af den betydning, som brugeren/analytikeren 
tilfører og løfter i værket. Værkets autoritet står derfor ikke alene, 
men forudsætter ligeledes en bruger som ‘autoriserende instans’, og 
det er i den forsat forskudte – og altid uafgjorte – relation mellem 
værk og bruger (mellem ‘indre’ muligheder og udefrakommende 



24 25

6 Denne værkanalyse er del af undertegnedes pågående forskningsprojekt, 
hvor andre værk- og situationsanalyser bl.a. supplerer og nuancerer disse 
overvejelser.

7 Maurice Merleau-Ponty, Maleren og filosoffen citeret fra Jørgen Dehs (red.), 
Æstetiske teorier (Odense 1995), p.168. Merleau-Ponty skriver selvfølgelig 
om kunstværker, men jeg ser, i den sammenhæng, ingen grund til at skelne 
mellem kunstværker og arkitekturværker.

1 Disse ord står selvfølgelig kun sjældent alene, men er ofte i dialog med 
skitser, analyser, diagrammer og andre før-arkitektoniske tiltag, der forsøger 
at udvikle og gribe værkets afgørende træk. Der findes selvfølgelig arkitekter, 
der kun i meget begrænset omfang bruger ord i forbindelse med deres 
fagligheds kreative dimensioner til fordel for såkaldt ‘tavs viden’.

2 Analysens fremhævelser og pointer ville være bedre illustreret, hvis 
Vodroffsvej 2’s beboere og lejlighedsindretninger var repræsenteret i 
billedmaterialet. Dette har dog ikke været muligt.

3 Som bl.a. Niels-Ole Lund (arkitekturteoretiker, professor og tidligere rektor 
på Arkitektskolen i Aarhus) fremhæver: “20 år efter er Kay Fisker selv 
kritisk over for boligbebyggelsen på Vodroffsvej. Den anbringes i Danske 
arkitekturstrømninger under kapitlet Den internationale funktionalisme og 
omtales som et eksempel på de ”urimelige murstenshuse i jernbeton”, som 
overgangen til jernbeton førte med sig. Her var tale om en modestil, siger 
Fisker.” Niels-Ole Lund, “Den funktionelle tradition” i Steffen Fisker, Johan 
Fisker og Kim Dirckinck-Holmfeld (red.), Kay Fisker, (Arkitektens Forlag 
1995), p. 179.

4 Op. cit., p. 178.

5 Kay Fisker, “Persondyrkelse eller anonymitet”, Arkitekten (1964), pp. 522–526.
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