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Professor Johan Verbeke var leder af ph.d.-skolen fra 
2013 til 17. Som professor i research by design spillede 
han en afgørende rolle i udviklingen af Arkitektskolens 
ph.d.-uddannelse, som også nød godt af hans omfattende 
internationale netværk. Han var også initiativtager til 
FORSK!-udstillingen. Johan døde i sommeren 2017 og fik 
desværre ikke mulighed for at opleve udstillingen, som vi 
har videreudviklet i hans ånd. Udstillingen er dedikeret til 
hans indsats og minde.
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FORSK! Titlen på denne udstilling kan opfattes som et udråb, en appel, en 
erklæring, en tilskyndelse eller en opfordring — til at forske! For forskning 
skaber viden, den inspirerer, den har samfundsmæssig relevans, og den 
medvirker til at flytte vores fag. Denne udstilling sætter fokus på Arkitektsko-
len Aarhus’ nuværende og nyligt afsluttede ph.d.-studerendes forskningsar-
bejde og særligt på research by design som forskningsmetode. 

Udstillingen beskriver et mangfoldigt forskningsfelt, og udstillingens fy-
siske fremtræden er som et landskab, hvor den besøgende bevæger sig fra 
sted til sted, i mellem, i gennem og langs med udstillingens øer og rum. 
Ph.d.-stipendiaterne befolker udstillingslandskabet med modeller, tegninger, 
film, tekster, objekter og prototyper. De er den nye generation af forskere og 
udgør en vigtig del af Arkitektskolens forskningsmiljø. Ph.d.’erne er aktive i 
skolens tre forskningslaboratorier, de samarbejder med seniorforskerne, de 
publicerer egen forskning i anerkendte publiceringskanaler, de eksperimen-
terer på værkstederne, og de sætter deres viden og ekspertise i spil i under-
visningsforløb for skolens studerende. 

Udstillingen spænder tidsmæssigt ud mellem to begivenheder: CA2RE — 
the Conference for Artistic and Architectural (Doctoral) Research, en internati-
onal konference, der samler unge og erfarne forskere fra mange nationer, og 
Forskningens Døgn, en årligt tilbagevendende, landsdækkende videnskabs-
festival, hvor forskning formidles til offentligheden. Dette spænd betegner 
skolens ambition om at styrke og udvikle vores forskning i dialog med en 
akademisk verden — og samtidigt åbne op og dele viden til gavn for faget og 
for samfundet omkring os.

Med Arkitektskolens motto, Engaging through architecture søger vi til sta-
dighed af reflektere over og give svar på de samfundsmæssige udfordrin-
ger, vi står overfor. Forskningen giver værdifuld indsigt og bidrager til at 
udvikle og opbygge den nødvendige viden, der skal til for at påvirke verden. 
Men dette sker ikke uden samarbejder, og derfor ønsker vi at styrke eksterne 
forskningssamarbejder med andre forskningsinstitutioner, med fagets prak-
sis, med kommuner, med byggebranchen og med andre fagfelter. Diversi-
teten i de ph.d.-projekter, der udstilles på FORSK! viser eksempler på dette. 

I vores bestræbelser på at styrke arkitekturforskningen bekender vi os ikke 
til én tilgang eller én metode, men forsøger at fastholde en spændvidde. 
Vi anlægger meget bevidst et bredt forskningsbegreb, der spænder fra en 
videnskabeligt funderet forskning over research by design til kunstnerisk ud-
viklingsvirksomhed. Indenfor research by design former den arkitektoniske 
designproces selve vejen, ad hvilken ny indsigt, viden, praksisser eller pro-
dukter bliver til. Den genererer en kritisk spørgen igennem designarbejdet. 
Med vores fokus på research by design lægger Arkitektskolen vægt på at 
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udvikle forskning, der er i tæt dialog med disciplinens designmetoder, red-
skaber og processer. Det handler om at bruge fagets egne metoder, at skabe 
erkendelse igennem det at arbejde direkte og fysisk med stoffet, at igangsætte 
eksperimenter, der udforsker, udvikler og udfordrer. Feltet for research by de-
sign er under stadig udvikling, og vi står langt fra alene med diskussionerne 
om metode, relevans og kriterier. Vi har en tæt dialog med øvrige forsknings-
institutioner, der ligeledes lægger vægt på at styrke research by design og 
kunstnerisk baseret forskning. Vi samarbejder med et europæisk netværk, og 
CA2RE-konferencen samler dele af dette netværk til tre dages intense præsen-
tationer, udstillinger og diskussioner af forskningsprojekter, særligt indenfor 
research by design, men er også åben for en bredere palet af forskningsmæs-
sige tilgange. 

Med det særlige tryk på research by design som forskningsmetode kan vi 
bygge bro til fagets praksis. Den reflekterede projektudvikling skaber en fæl-
les klangbund mellem forskningen og praksis. Flere af udstillingens projekter 
har fokus på fagets praksis og gør studiet af praksisformer til emne for forsk-
ningen eller undersøger praksis som videnspartner i forskningssamarbejder. 
Enkelte af de udstillede projekter er del af det EU-finansierede ADAPT-r (Ar-
chitecture, Design and Art Practice Training-research)-program, der har fokus 
på at udvikle ny viden om de processer og mekanismer, der driver innovative, 
kreative praksisser. 

I løbet af udstillingsperioden arrangerer de udstillende forskere events, 
debatmøder, seminarer og rundbordssamtaler med gæster hentet fra bl.a. 
kommuner, tegnestuer, vidensinstitutioner og den politiske verden med det 
formål at belyse forskningens problemstillinger fra flere sider, udveksle erfa-
ringer og skabe debat. I løbet af Forskningens Døgn vil et antal arrangementer 
tillige være direkte henvendt til offentligheden, og her vil forskerne invitere 
interesserede ind til demonstrationer og et dybere blik på projekterne. Disse 
møder mellem forskerne, faglige interessenter og en bred offentlighed be-
fordrer formidlingen af forskningen, sætter den til diskussion og bringer nye 
dimensioner i spil. 

Det er håbet, at udstillingen vil tiltrække sig opmærksomhed og være en 
inspirerende formidler af ph.d.-forskningens mange ansigter.

Gå på opdagelse i udstillingen, tal med forskerne, oplev mangfoldigheden, 
seriøsiteten, modet og den store viden. God fornøjelse!
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Vidensproduktion spiller en stadigt stigende rolle for samfundsudviklingen. 
Det gælder naturligvis også i arkitekturen. Det er blevet mere komplekst at 
planlægge, formgive og bygge. Flere interessenter og vidensområder skal 
inddrages, tværfagligheden øges, og flere krav skal opfyldes. Arkitekten 
mødes af større forventninger om at kunne argumentere systematisk for 
sine forslag og sandsynliggøre deres virkning. Denne udvikling udfordrer 
arkitekturen som fag og disciplin. Det har givet forskning en mere central 
rolle end tidligere. Større tegnestuer opretter forskningsafdelinger og nye 
forskningsbaserede og specialiserede tegnestuer opstår indenfor områder 
som bæredygtighed og IT. Den øgede opmærksomhed på arkitekturens vi-
densgrundlag har udvidet arkitekturforskningens begrebslige grundlag. De 
seneste årtier har forskningsfeltets måske vigtigste akademiske diskussioner 
fokuseret på den vidensproduktion, der opstår i formgivnings- og projektud-
viklingsprocesser. Diskussionerne har kredset om hvorvidt — og i givet fald 
hvordan — denne viden kan kvalificeres som forskning og hvordan forsk-
ningsresultaterne dokumenteres og kvalitetssikres. Diskussionerne pågår 
stadig, og der er langt fra enighed om metodiske tilgange og kvalitetskriteri-
er, men et design- og praksisbaseret forskningsfelt har efterhånden konsoli-
deret sig indenfor arkitekturen. 

Arkitektskolen Aarhus har fulgt denne udvikling, og der har længe været 
interesse for designdrevet forskning på skolen. Faktisk var det første licen-
tiatprojekt, som blev indskrevet i Arkitektskolens nyoprettede forskerud-
dannelsesprogram i 1988, designdrevet. Projektet var baseret på et konkret 
produktudviklingsforløb i samarbejde med en erhvervspartner. Et tværfagligt 
team med både akademiske og designfaglige kompetencer vejledte projek-
tet og sikrede balance mellem professionel relevans og forskningsmæssige 
dybde. Siden da har en række forskellige ph.d.-projekter inddraget design 
og projektudvikling i forskningsprocessen, og på mange måder falder den 
designdrevne forskning naturligt ind i Arkitektskolens akademibaserede un-
dervisningsmodel, hvor formgivning og projektudvikling er højt prioriteret i 
tæt kontakt med fagets praksis. 

FORSK! gør status over Arkitektskolens forskeruddannelse i dag. Det er 
første gang, Arkitektskolen organiserer en samlet udstilling af de ph.d.-stu-
derendes projekter. Udstillingen giver mulighed for at vise de rumlige, tak-
tile og materielle aspekter ved forskningen. Den rummer fysiske forsøg og 
eksperimenter og giver indblik i, hvordan visualiseringer, materialeforsøg og 
rumlige opstillinger bliver en del af vidensproduktionen. Det sker på tværs 
af vidt forskellige forskningsspørgsmål.  Ph.d-projekterne falder inden for 
Arkitektskolens prioriterede indsatsområder transformation, bosætning, 
bæredygtighed og digitalisering. Under disse tematiske rammer fokuse-
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rer nogle projekter på aktuelle samfundsudfordringer som klimatilpasning, 
bæredygtighed, udkantsdanmark. Andre projekter ser indad på arkitekturen 
som disciplin og udforsker og udfordrer arkitektonisk viden om rum, materi-
alesammensætninger og arbejdsmetoder. Der er også stor metodisk spænd-
vidde. Arkitekturforskningen har, som arkitekturen, berøring med mange 
fagområder og vidensfelter og trækker på forskningstraditioner og metoder 
fra teknisk, socialvidenskabelig og humanistisk forskning. Disse forskelle 
kan man se i de ph.d.-studerendes individuelle bidrag til kataloget. Denne 
tekst prøver i stedet at udpege nogle karakteristiske tilgange til design- og 
praksisbaseret forskning på tværs af projekterne.

Flere ph.d.-studerende anvender arkitektfaglige redskaber og teknikker i 
deres forskning. Deres fremgangsmåde er ikke ulig arkitektens måde at ar-
bejde med en ny opgave. De ph.d.-studerende registrerer, tegner og kort-
lægger. Informationer og observationer organiseres visuelt, og efterhånden 
som materialet akkumuleres træder mønstre og strukturer frem, som gør det 
muligt at aflæse nye sammenhænge og muligheder. 

Sådan arbejder Anne Mette Boye, når hun undersøger velfærdsstatens 
tiloversblevne industriområder. Hun har en hypotese om at disse bynære 
områder udgør en overset ressource. Eller måske mere præcist at denne 
ressource allerede er opdaget af lokale foreninger og forretningsdrivende, 
som har indtaget områderne, mens den i højere grad er forblevet usynlig 
for planlægningsmyndighederne der ser udtjente monofunktionelle områ-
der. Anne Mette vandrer igennem områderne. Hun registrerer aktiviteter og 
kortlægger områdernes forskellighed og mangfoldighed. Formålet er i mod-
sætning til den praktiserende arkitekt ikke at lave en plan eller et projekt 
for områderne, men at tydeliggøre den hidtil skjulte udvikling og gøre den 
tilgængelig for en mere bevidst stillingtagen. Der er en kritisk dimension i 
denne for forskning: Hvad er det i vores nuværende måder at forstå og ar-
bejde med byen, der forhindrer os i at forstå disse muligheder? Og hvordan 
hindrer vi, at den øgede bevidsthed om områderne fører til gentrificeringen 
af endnu et område af byen? Men der er også en konstruktiv dimension, som 
peger frem mod en yderligere udvikling af områderne i dialog med aktuelle 
bytransformationsteorier.

Katrina Wiberg arbejder med sammenlignelige kortlægningsteknikker. 
Hun undersøger de nødvendige klimatilpasninger af byerne, som er en kon-
sekvens af klimaforandringernes øgede nedbørsmængder. Hun kortlægger 
‘Den Våde By’ gemt bag stednavne, kotekort og vandskel. Ved at visualisere 
og sammenholde disse almindeligt tilgængelige informationer, bliver det 
muligt at fremkalde træk i byen, som blev udvisket med industrialismens 
dræning og kloakering, men som nu får fornyet aktualitet i kraft af de øgede 
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regnmængder. Katrina ser ikke kun på de bymæssige og geologiske forhold. 
Hun er også opmærksom på, hvordan ansvaret for planlægningen af den 
usynlige Våde By falder mellem forskellige myndigheders resortområder. 
Derfor fokuserer hendes forskning også på planlægning og beslutninger, og 
hvordan det er muligt at skabe processer på tværs af interessenter, der gør 
klimatilpasningen til en ressource for nye offentlige rum.

Anne Mette og Katrina anvender arkitektfaglige arbejdsmetoder analy-
tisk. Andre ph.d.-studerende giver arkitektfagets æstetiske og kunstneriske 
dimensioner mere plads i forskningsprocessen. Rasmus Hjortshøj tager ud-
gangspunkt i teorier om den antropocæne tidsalder i sin udforskning af bo-
sætning langs de danske kyster. Han arbejder også med kortlægninger, men 
først og fremmest tager han udgangspunkt i sin fotografiske praksis og bru-
ger kameraet som redskab til at udforske de danske kyster og kystnære byer. 
Kortets akkumulerede overblik og fotografiets øjebliksbillede fra landskabet 
belyser det udforskede område på forskellige måder, der inkorporerer æste-
tiske valg om motiv, øjepunkt og beskæring. Fotografiet spiller også en stor 
rolle i Espen Lunde Nielsens forskning i hverdagens uformelle mellemrum 
som trappeopgangen, vaskeriet eller grillbaren. Han udforsker den rolle som 
disse oversete rum spiller for social sameksistens og udveksling. Som led i 
denne forskningspraksis designer og konstruerer han apparater, der registre-
rer og dokumenterer rummene. For eksempel i form af et dørspionkamera el-
ler et pølsevognsovervågningskamera, der registrerer og udprinter et billede 
på en thermostrimmel, hver gang en kunde foretager et indkøb. De minutiøst 
udarbejdede apparater får en selvstændig værkkarakter og indgår i en kritisk 
praksis, der søger alternativer til arkitektens overbliksplaner.  

Maya Lahmy, Anders Kruse Aagaard, Asbjørn Søndergaard og Jon Kräh-
ling Engholt arbejder alle, på forskellige måder, hands-on med digitale de-
signredskaber og fabrikationsmetoder i arkitekturen. De undersøger, hvordan 
den teknologiske udvikling kan understøtte nye konstruktionsformer, materi-
aleudtryk og designprocesser. Maya fokuserer på den digitale designproces 
og undersøger den digitale tegning som kreativt og refleksivt medie. Anders 
arbejder med udvekslingen mellem digitalt baserede designprocesser og di-
gitalt styret produktion med fokus på, hvordan materialebearbejdning kan 
integreres tidligere i designprocessen. Jon undersøger, hvordan betonstø-
beprocessers uforudsigelighed kan føre til nye æstetiske udtryksformer gen-
nem præcist styret digital produktion. Asbjørns forskning retter sig især mod 
udfordringen ved at realisere komplekse såkaldte topologioptimerede kon-
struktioner ved hjælp af robotteknologi. De fire ph.d.-studerendes forskning 
er alle betinget af hands-on-forsøg. Realiseringen af forsøgene er ikke en 
triviel implementering af teoretisk viden. Erfaringerne med at programmere 



software, lave maskinindstillinger, erfare hvordan materialet responderer på 
bearbejdning er en integreret del af vidensudviklingen, som ikke kan tænkes 
på forhånd. Den må erfares, udvikles og dokumenteres undervejs som en 
del af forskningsprocessen. Projekterne arbejder med en idealiseret design- 
og fabrikationsproces, hvor byggeriets komplekse netværk af interessenter, 
funktioner, lovkrav og økonomi er reduceret af hensyn til en dybtgående un-
dersøgelse af afgrænsede forskningsspørgsmål. Intentionen er at den ny vi-
den og de nye kompetencer efterfølgende kan implementeres i praksis, som 
det for eksempel er tilfældet med Odico Formworks, der anvender Asbjørn 
Søndergaards forskning i byggeindustrien. Men en del af denne forskning 
peger også indad mod arkitekturen som disciplin i en undersøgelse af, hvor-
dan de digitale teknologier grundlæggende ændrer forholdene for at tænke 
og udvikle arkitektur.

Enkelte ph.d.-projekter flytter den designbaserede forskning ud af arki-
tektskolens regi og arbejder projektbaseret i lokale miljøer. Mo Michelsen 
Stochholm Krag forsker for eksempel i transformationen af udkantsområ-
der. Nærmere bestemt små bysamfund i Thy, hvor den arkitektoniske dags-
orden er præget af fraflytning og forfald snarere end vækst. Mo angriber 
helt bogstaveligt nedrivningsdømte huse, skærer dem op og lader ruiner-
ne stå skulpturelt tilbage. Ruinerne er æstetiske modsvar til den gældende 
nedrivningspraksis, men de danner også grundlag for dialog med lokalbe-
folkningen, der konfronteres med deres lokalhistorie gennem  teaterinstalla-
tioner og borgermøder. Mo bringer borgernes reaktioner såvel som konkrete 
biopsier fra de nedrevne huse med tilbage til forskningsprojektet hvor de 
indgår i dialog med aktuelle kulturarvsteorier. Mathias Meldgaard arbejder 
også med konkrete udviklingsprojekter. Han undersøger, hvordan små arki-
tektoniske indgreb kan gøres til redskaber for at gentænke turismen i Ring-
kjøbing Skjern Kommune i samspil med lokalsamfundet og de fastboendes 
hverdagsliv. Mathias ph.d. er del af et større forskningsprojekt finansieret af 
Innovationsfonden. Derfor har projektet midler, der gør ham i stand til at rea-
lisere mindre projekter. De sættes i værk i forlængelse af midlertidige design-
indgreb i form af såkaldte provoscapes, der skaber midlertidige brugs- og 
opholdsmuligheder, men først og fremmest søger at fremkalde en reaktion 
fra de lokale beboere, som kan danne baggrund for de egentlige projekter.  

Hvor Mo og Mathias flytter deres forskning ud af de akademiske ram-
mer og ind i en lokal kontekst, så trækker andre ph.d.-projekter praksiser-
faringer ind i en akademisk kontekst. Siv Helene Stangeland er partner i 
den nyskabende norske tegnestue Helen & Hard. Hendes ph.d. var del af 
det EU-finansierede ADAPT-r program. (Architecture, Design and Art Practice 
Training-research). ADAPT-r fokuserer på at udvikle viden om de processer 
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og overvejelser, som driver innovative kreative praksisser. Sivs forskning 
blotlægger den implicitte viden, som er indlejret i tegnestuens innovative 
processer og projekter. Gennem en omhyggelig kortlægning af tegnestuens 
projekter afdækker hun design- og beslutningsprocesser. Hun dokumenterer 
også, hvordan tegnestuens rumlige organisering og samspil med lokalmil-
jøet er en vigtig forudsætning for arbejdesprocesserne. Kortlægningerne er 
håndtegnede, udført i Sivs karakteristiske streg. Det leder hende også til at 
undersøge og afdække hendes personlige bidrag til tegnestuens måde at 
operere på. Forskningsprocessen er ikke kun retroperspektiv. Den sættes ak-
tivt i spil i tegnestuens fortløbende arbejde og refleksionen over, hvordan 
det påvirker tegnestuens arbejde, bliver en del af forskningen. Sivs praksis-
drevne forskning bidrager til fagets viden ved at afdække best-practice i en 
betydningsfuld arkitekturpraksis, men samtidig medvirker den også til at vi-
dereudvikle den specifikke praksis ved at bevidstgøre handlinger som er eller 
har været skjulte. 

Angela Gigliotti undersøger hvordan den danske arkitekturproduktion 
er blevet organiseret siden velfærdsstatens gennembrud i halvtredserne. 
Hendes forskning er baseret på arkivstudier og interviews, og selvom forsk-
ningen er rettet mod arkitektfagets praksis, er den ikke i udgangspunktet de-
signbaseret. Angelas arkitektfaglige kompetencer bliver dog anvendt til at 
formidle forskningen. Hun har designet et fysisk arkiv, hvor den omfattende 
kategorisering af alle publicerede arkitekturprojekter i Arkitekten fra 1945-75 
bliver formidlet af 3800 individuelle kartotekskort ophængt i en stålkonstruk-
tion. Arkivet gør forskningen fysisk nærværende, fordi man kropsligt må for-
holde sig til de mange arkivkort. Den rumlige formidling understøtter dialog 
og udveksling blandt de, der besøger udstillingen, og den bevidste æstetiske 
udformning af arkivet medvirker til at projektet også bliver formidlet gennem 
onlinemedier og fagtidsskrifter, så kendskabet til forskningen når ud til et 
bredere professionelt publikum.

De udvalgte projekter giver et glimt af spændvidden af, hvordan arkitekt-
faglige arbejdsmetoder sættes i spil i design- og praksisbaseret forskning. 
De inddrages som analytiske undersøgelsesredskaber, de trækker på æste-
tiske indsigter, de engagerer og provokerer borgere til at give feedback og 
input til forskningsprocessen, de udspringer af konkrete erfaringer med at 
bearbejde og udforme materialer. De viser en udveksling mellem praksis og 
akademia, hvad enten viden fra praksis udvikles til forskning eller arbejds-
metoder fra det akademiske laboratorium udbredes til praksis. Udstillingen 
gør det muligt at bevæge sig på tværs af disse forskellige forskningstilgange 
og opleve projekternes mangfoldighed. Den er vigtig manifestation af den 
udvikling som arkitektskolen satte i gang  i 2013, da den oprettede  et pro-



fessorat i research by design med ansvar for ph.d.-skolen. Professoratet blev 
besat af Johan Verbeke. Han kom med friske erfaringer efter at have udviklet 
en designbaseret forskeruddannelse ved Sint Lucas School of Architecture, 
der i dag er del af KU Leuven. Med sig havde han et omfattende internati-
onalt netværk indenfor arkitektur- og kunstforskning opbygget gennem et 
utrætteligt engagement i utallige europæiske netværk og sammenslutninger 
indenfor feltet. Johan gav ph.d.-skolen internationalt udsyn og anye retning-
er og har sat sig blivende spor. Han var også initiativtager til FORSK!-udstil-
lingen. Johan døde ulykkeligvis pludseligt i sommeren 2017 og fik desværre 
ikke mulighed for at opleve udstillingen. Udstillingen er dedikeret til hans 
indsats og minde.
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Forskere



Anders Kruse Aagaard 18

Digitale fabrikationsværktøjer åbner op for nye til-
gange til materialer i en arkitektonisk kontekst. Viden 
og intentioner knyttet til formgivning og tegning kan 
blive informeret og specialiseret gennem en forstå-
else af fabrikationsprocesser og deres berøringsfla-
der med materialer.

Arkitekter kan benytte koblingen mellem digital teg-
ningsinformation og digital fabrikation i arbejdet med 
materialer. Den direkte kobling til materialerne og den 
løbende feedback fra dem giver arkitekter nye mulig-
heder for at udforske arkitektonisk produktion. Det ska-
ber grundlag for at opdage nye æstetiske, tektoniske 
og konstruktive principper. Forskningen påstår at dette 
sammensmeltede mulighedsrum der forbinder det di-
gitale og det reelle, det immaterielle og det materielle, 
kan give arkitekter adgang til at udfolde potentialer og 
muligheder for at formgive. Sammenhængen mellem di-
gital tegning og materialer kan etablere en ubrudt, men 
følsom, forbindelse mellem den tidlige skitsering, form-
givningen, udviklingen af bygningskomponenter og den 
mulige endelige konstruktion.

Forskningen fokuserer på tre forskellige materialer. 
Materialerne — beton, træ og stål — er udvalgt både 
på grund af deres forskellige egenskaber og på grund 
af deres direkte relevans og forbindelse til bygningsin-
dustrien og arkitekturen. Materialerne er ikke i sig selv 
nye, men udvalget repræsenterer en lang tradition for 
bearbejdning, konstruktion og forædling, og de anven-
des samtidig stadig i høj grad i nutidens byggeri. Alle tre 
materialer kan findes i næsten enhver bygning i dag og 
er umulige at ignorere i sammenhæng med byggeindu-
strien, uanset hvilken agenda man har.

De udvalgte materialer er ganske forskellige i de til-
stande som de normalt bearbejdes i. Beton er, set i en 
større skala, et isotropisk materiale. Der er flydende i en 
begrænset tidsperiode hvor det kan påføres en given 
form. Derefter hærder det og bliver stenhårdt. Den fly-
dende tilstand gør det ikke blot muligt at støbe beton i 
en form, men også muligt at blande det med andre ma-
terialer og tilsætninger. Beton har en høj densitet og den 

store masse kan påvirke og deformere støbeformen og 
nære omgivelser under støbning og hærdning. 

Træ er et naturligt voksende materiale der stammer 
fra et næsten uendeligt antal sorter med hver deres spe-
cifikke egenskaber. En almen egenskab ved træ er årerne 
og deres retning. Årernes styrke og elasticitet varierer for 
hver træsort. Årerne gør træ til et anisotropisk materiale 
som reagerer forskelligt på bearbejdninger afhængigt af 
orienteringen af materiale og værktøj. Bearbejdningen 
af træ påvirkes også af materialets fugtindhold. Fugtind-
holdet vil variere fra art til art og afhænge af hvordan og 
hvor længe det har tørret inden bearbejdningen. Når træ-
et tørrer op efter bearbejdning vil det sprække og slå sig.

Stål kan formes i både flydende og fast tilstand. Det 
kræver høj, intens varme at støbe flydende stål. I fast 
tilstand kan stål formes gennem forskellige bearbejd-
ningsmetoder. I fast form er stål et isotropisk materiale, 
men er ofte begrænset til industristandarder med faste 
dimensioner, geometrier og pladetykkelser. Bearbejdede 
stålelementer vil ofte have et ensartet materialeudtryk 
hvor overfladen er præget af værktøjet.

Forskningen er baseret på en række eksperimenter 
udført af forfatteren — alene eller i samarbejde med an-
dre. Eksperimenterne fungerer som et udgangspunkt for 
at diskutere potentialer og muligheder for at bruge ma-
terialeundersøgelse og digital fabrikation i arkitektoniske 
formgivningsprocesser. Eksperimenterne dokumenteres 
gennem fysiske artefakter såvel som gennem registrerin-
gen af de tilhørende processer. 

Forskningen har to sider. Den fysiske fabrikation pro-
ducerer viden, der både kan diskuteres som metodologi 
og som viden, der er relevant for arkitektfaglighed i et 
videre perspektiv. Intentionen med den tosidede tilgang 
er at opbygge et argument, som forener kvaliteterne 
fra forskningens spørgende og undersøgende karakter 
og forfølgelsen af at realisere konkrete eksempler, som 
kan informere potentielle arkitektoniske visioner. Forsk-
ningen har til hensigt at overføre viden til arkitekturens 
praksis ved at præsentere serier af eksempler hvor form 
og formgivning opstår direkte i samspillet mellem ar-
kitektoniske materialer og digitale bearbejdningspro-
cesser og ved at levere en kontekstuel diskussion af de 
bagvedliggende, indvirkende arbejdsgange.

Skræddersyede

fragmenter

Materiale og virtualitet
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Anne Mette Boye 20

Danseprojekt, karateklub, seniorfælleskab, sommer-
camps, yoga og massage, fodboldfabrik og brugt-
vareterminal. Prikbladet perikon, blåhat, kirsebær, 
brombær, gederams og birke rørhat. Chokoladefa-
brik, tandtekniker, produktionsskole, stålvalseværk, 
grafikervirksomhed, autoforhandler, skrothandel og 
rengøring. Catering, fitness, hjemmeværn, bryggeri, 
håndværk og metalforarbejdning. Ungdomskunst og 
skatere. Håndbajere efter job. Direktører, lagerarbej-
dere, undervisere, bogholdere, ingeniører, iværksæt-
tere, frivillige og håndværkere. 

Kan det være én af byplansfagets største hemmelig-
heder, at Danmarks måske mest mangfoldige byområ-
der er vores erhvervsområder? De ligger der. Lige uden 
for vores bymidter. Du ser dem, hvis du ser til siden, når 
du kører ud af en af indfaldsvejene. 

Og det er da pudsigt, at de ikke har større bevågen-
hed. Vi tiltrækkes jo ellers af mangfoldige byområder og 
sukker efter datidens bymidte med baggårde, hvor hånd-
værket og det skæve har holdt til. Og vi forestiller os, de 
nye byområder på udtjente havne og godsbaner beboet 
af forskellige mennesker, med blandede funktioner og 
plads til, at det skæve og uventede kan opstå. 

Men hånden på hjertet. Erhvervsområderne er ikke 
særligt sexede, vel? Som de ligger der. Præfabrikerede 
lagerbygninger med sinusplader af metal og oplagsplad-
ser med containere og europapaller stablet op i bunker. 
En blanding af byggetomter, forladte bygninger og vildt-
voksende læhegn. Ligger de der, side om side med ny-
renoverede kontor- og produktionsbygninger. Omgivet 
af parcelhushavens æstetik — klippet græs og blomster-
krukker. Nej, det er ikke et sted, der kalder på bevaring, 
en hyggelig gåtur eller cafebesøg. 

Når erhvervsområderne i dag indeholder mere end 
erhverv er det fordi, der er andre kræfter på spil end dem 
vi kan planlægge. Produktionen er ikke som i 1960’erne, 
da områderne blev planlagt. Erhvervet idag stiller an-
dre krav til infrastruktur. Fraflytning fra de mindre byer 
mod de store har ændret betingelserne for tiltrækning 

af specialiseret arbejdskraft og lokal innovation. Mang-
lende investeringslyst. Det giver derfor god mening at 
overveje, hvilken rolle den type erhvervsområder skal 
spille i fremtiden. De ligger jo godt. Tæt på bymidten, tæt 
på naturen og med god infrastruktur. Oplagte områder 
for byudvikling!

Så… Riv det (for pokker) — det skidt!

Ja, måske. Men lad os lige tænke os om først. For samti-
dig findes en lokal virkekraft. Det er lokale virksomheder, 
der sponsorer lokalsamfundets foreninger og tilbyder lo-
kale private arbejdsplader. Nye iværksættere og driftige 
foreninger finder plads til at udfolde deres drømme når 
huslejen er billig nok. Den dynamik betyder at erhvervs-
områderne i dag har aktiviteter og en mangfoldighed af 
mennesker, som har svært ved at finde plads andre ste-
der. Der er behov for et nuanceret blik når vi går i gang 
med deres omdannelse og nye strategier for hvordan vi 
kan arbejde agilt med byomdannelse. 

Det er de behov jeg undersøger gennem forsknings-
projektet. Til arbejdet ser jeg på tre erhvervsområder i 
forskellige bymæssige situationer: Odder Nord, Aarhus 
Syd og Viborg Baneby. Jeg bruger dem til at tegne et 
nuanceret portræt af, hvilke kvaliteter områderne byder 
på dag og jeg tegner fremtidsbilleder på, hvordan de kan 
udvikle sig. Det er her forskningsmetoderne kommer i 
spil. For hvordan producerer jeg viden? Jeg vandrer i 
områderne sammen med forskellige aktører og intervie-
wer dem imens. Jeg fotoregistrerer og observerer, ser 
på data fra statistikker og inddrager viden fra rapporter 
indsamlet af andre. Jeg bygger videre på eksisterende 
teori inden for byudvikling og landskabsarkitektur og 
peger på hvilke kvaliteter, der skaber gode byområder. 
De kvalitetskriterier sætter rammen for indsamlingen af 
viden. Informationerne bruger jeg til at tegne nye kort 
over områderne. Kort over netværk, rumlige karakterer, 
funktioner og biotoper. Men også kort, der rækker ud 
over erhvervsområderne og beskriver nogle af de dyna-
mikker, der er på spil nationalt og globalt, men har stort 
aftryk lokalt. Kortlægningerne gør mig opmærksom på 

Den nye by

Et bystrategisk blik 
på omdannelse af 
erhvervsområder i 
forandring
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nye sammenhænge og på kvaliteter, som jeg måske ikke 
ser ved første øjekast. De findes bag facaderne og imel-
lem bygninger. Mangfoldigheden af mennesker og natur 
og en stærk virkekraft i forhold til etablering af aktiviteter 
og virksomheder. Måske sker det netop pga. af områder-
nes rationelle arkitektur og fordi områderne har fået lov 
til at ’passe sig selv’.

Det er projektets ide, at de kortlagte kvaliteter er et 
aktiv for omdannelsesprocessen. Præmisserne for om-
rådernes udvikling har mange ubekendte og selv om 
formelle byplaner kan styre dele af udviklingen, så viser 
historien også at byområderne har deres eget liv. Derfor 
er det væsentligt, at pege på hvilke kvaliteter man kan 
samle aktørerne om at ville udvikle. 

Det leder til projektets andet spørgsmål: Hvordan? Jeg 
har studeret lignende omdannelser ude i verden. Her har 
jeg undersøgt, hvilke tendenser, der findes internationalt 
og hvilke strategier og redskaber der bruges til at skabe 
gode omdannelser. Den internationale viden overfører 
jeg kritisk til de danske erhvervsområder. Den viden om 
strategier og tendenser overlejer jeg med kortlægninger-
ne over områderne og fremstiller nye fremtidsbilleder 
for områderne. Herigennem bidrager jeg med nye mo-
deller for hvordan arkitektur i samspil med udviklings-

organisationer, økonomiske tilskyndelser, etablering af 
parkområder, innovationshubs, foreningshuse og nye 
typer boliger kan fremme udviklingen af erhvervsom-
råderne. Ikke blot for områderne selv, men områderne 
som et vigtig aktiv for byernes økonomi, arbejdsmarked, 
innovation og civile mangfoldighed. 



Polina Chebotareva 22

Jeg vil gerne introducere dig til mit udstillede værk og til 
min forskning. Men først, hvis du ikke har noget i mod 
det, tag et øjeblik for at se dig omkring. Prøv ikke kun at 
kigge på ting og mennesker. Læg i stedet for mærke til 
luften i mellemrummet. Og brug ikke kun dine øjne — 
brug alle dine sanser. Tag en dyb vejrtrækning. Hvordan 
dufter luften? Hvilke lyde passerer igennem den? Prøv 
nu at fornemme, hvordan du befinder dig i rummet? 
Mens du er i gang med at sanse luften i mellemrummet, 
lægger du måske ikke mærke til mit udstillede værk. Og 
det er præcis det, der er meningen. Værket er designet 
til at drage din opmærksomhed mod omgivelserne og 
invitere dig til at udforske mellemrummet. Ligesom den-
ne lille øvelse.

Der ligger nogle brændte træstammer omkring i ud-
stillingsrummet. Det er dem, der er mit udstillede værk. 
Træstammerne giver en kropslig oplevelse af den idé, 
som jeg arbejder med i min forskning. I sig selv — som 
et isoleret objekt — kan træstammerne virke temmelig 
ubetydelige. Man kan ikke læse noget, og der er ikke 
så meget at studere. Men når du går forbi dem, vil de-
res materialitet og malplacerede tilstedeværelse virke 
lidt underlig. Du får måske lyst til at kigge dig omkring 
for at orientere dig. Det aktiverer din krop og gør, at 
du bedre fornemmer, hvordan omgivelserne påvirker 
dig. Mens din opmærksomhed flyttes væk fra objektet, 
begynder du at udforske dine omgivelser. Ifølge teore-
tikere fra økologisk psykologi og atmosfæreteori, kan 
sådan udforskning føre til udvikling af nye vaner og 
reflekteret handling.

Måske kan det virke en smule meningsløst i et udstil-
lingsrum. Men til enhver tid og i ethvert sted vil det, vi ser 
og gør, være påvirket af luften — eller, rettere, atmosfæ-
ren — omkring os. Imidlertid er vi oftest ikke opmærk-
somme på denne påvirkning, og vi udforsker derfor ikke 
andre mulige måder at se og gøre ting på. Ved at blive 
opmærksomme på atmosfæren omkring os kan vi reflek-
tere og udforske på ny. Dette er noget, som Olafur Elias-
son har arbejdet med inden for kunst og noget, som jeg 
udforsker i urban design og arkitekturpraksis igennem 

en research by design tilgang. Forestil dig et bygget mil-
jø, som gør dig mere sensitiv over for verdenen omkring. 
Som inspirerer nye måder, hvorpå du kan læse luften.

I min forskning er jeg i gang med at designe en arki-
tekturinstallation til et stort vejkryds. Det gør jeg i sam-
arbejde med arkitekt Kato Hiroshi og landskabsarkitekt 
Gaochao Zhang. Vores designproces har givet vigtige 
indsigter til forskningen. For eksempel blev sitet for in-
stallationen udvidet efter nogle indledende diskussioner 
om atmosfæren i vejkrydset. Vi startede med et site på 
et af hjørnerne af krydset, men rykkede sitet til de små 
øer i midten af alle fire fodgængerovergange. Og efter 
mange diskussioner om det konceptuelle design, blev 
vi enige om en meget minimalistisk installation. På de 
små øer i midten af fodgængerovergangene vil vi dække 
brostenene med et lille landskab af brændte træstubbe. 
Herved skaber vi en ny og mere sensuel overflade, som 
interagerer både med vejret og med brugerne. Ligesom 
de udstillede træstammer her i rummet, vil vores lille 
installation ikke i sig selv være et objekt til at udforske, 
men den vil drage de forbipasserendes opmærksomhed 
mod deres omgivelser og invitere til at se vejkrydset fra 
et nyt perspektiv. Måske vil man se de bænke, som står 
på hjørnet og venter på, at nogen sætter sig ned. Eller 
måske ser man, at mågerne svæver i den varme luft over 
vejbanerne, inden de fortsætter deres flyvetur. Man be-
gynder at se det, som før var usynligt.

At blive

opmærksom
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At ’traversere’ kan betyde at rejse på tværs af eller gen-
nem, at bevæge sig frem og tilbage eller sidelæns, eller 
at betragte et emne i hele sin udstrækning. Det er dis-
se tre tolkninger der har defineret min tilgang til at ud-
forske området bæredygtig arkitektur. Denne udstilling 
præsenterer nogle af de studier jeg har udført for bedre 
at kunne forstå sammenhængen mellem diskurser og 
praksis idenfor bæredygtig arkitektur. Jeg har anvendt 
en række visuelle metoder til at organisere, bearbejde og 
analysere informationer indhentet gennem mit tre-åri-
ge ph.d.-forløb. Dette har været altafgørende i forhold 
til ikke blot at skabe forbindelser og se mønstre i infor-
mationerne men også til at give andre mulighed for at 
beskæftige sig med dem. 

Bæredygtighed kan betragtes som en meget nutidig 
ideologi eller teori. Men indenfor det byggede miljø har 
bæredygtig arkitektur og dets mange synonymer eksi-
steret i mange årtier. Op gennem historien har bæredyg-
tig arkitektur manifesteret sig i forskellige former, som 
rækker videre end den ‘camouflage’ der udgøres af over-
fladiske tekniske add-ons — såsom solcellepaneler og 
beplantede tage — og som promoveres gennem tidens 
‘greenwashing’. Bæredygtig arkitektur har udviklet sig 
som et svar på og en reaktion imod ikke kun verdensom-
spændende miljøkatastrofer men også politiske, økono-
miske sociale og kulturelle bekymringer og kriser. Denne 
udstilling præsenterer hundrede års historie indenfor 
bæredygtighed samt en udforskning af den visuelle form 
— to hundrede afskygninger af bæredygtig arkitektur.

Denne komplekse historie præsenteres i form af 
hundrede ophængte kvadrater af akryl, der repræsente-
rer den historiske fortælling om hundrede års bæredyg-
tig arkitektur. Præsenteret årti for årti er hvert transparent 
kvadrat påført farver der abstrakt repræsenterer de begi-
venheder, teorier og bevægelser, udgivelser og byggede 
eksempler der var relevante for bæredygtig arkitektur det 
pågældende år. Denne præsentation giver de besøgende 
mulighed for at se ’gennem’ historien og forstå områdets 
komplekse og responsive karakter. Denne progression 
af bæredygtig arkitektur kræver at vi betragter historien 

som en katalysator for forandringer i det byggede miljø. 
Værket illustrerer sammenhængen mellem og komplek-
siteten af de mange faktorer i vores fortid, som kan inspi-
rere en mere holistisk bæredygtig arkitektur. 

Bæredygtig arkitektur omtales ofte som en trend eller 
bevægelse. Men i modsætning til mange bevægelser in-
denfor arkitektur, er den ikke knyttet til et særligt stilistisk 
dogme eller en særlig visuel æstetik. Som nævnt plages 
opfattelsen af bæredygtig arkitektur af solcellepaneler 
og beplantede tage og den opfattes ofte som grim. Lance 
Hosey udtaler at “the ugly truth about sustainable design 
is that much of it is ugly.”1 Denne holdning har motiveret 
mit studie, som har til formål at forstå hvad bæredygtig 
arkitekturs visuelle sprog er. To hundrede bæredygtige 
bygninger opført fra 1960erne til i dag er blevet samlet, 
kodet og analyseret, i en søgen efter visuelle mønstre, 
forbindelser og udviklinger. Dette har fremhævet den 
overflod af tilgange der findes og den heraf resulteren-
de diversitet af byggede former, og viser også at der er 
mange måder hvorpå bæredygtig arkitektur kan materi-
alisere sig. Det er dog også tydeligt at et særligt visuelt 
sprog kan spores gennem denne moderne historie. For 
eksempel kan man se visse gentagne former i de trends 
der opstår omkring anvendelsen af soleenergi i 1960erne 
og 70erne. Store solfangende områder med langstrakte 
skrånende tage og strukturer med stor termiske masse 
— til passiv opvarmning — dukker ofte op og har bidra-
get til at udvikle og kvalificere mere nutidige tilgange. 
Min forskning har rejst på tværs, ofte baglæns, fremad, 
og til siden for at reflektere over bæredygtig arkitektur i 
en bred forståelse på baggrund af et ønske om at finde 
bedre forbindelser mellem diskurs og praksis. 

1 Hosey, L. (2012). The Shape of Green: Aesthetics, Ecology and 
Design. Island Press, Washington, DC.

At traversere 

bæredygtig 

arkitektur
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26Jon Krähling Engholt

Hvorfor er beton så kedeligt — og hvordan kan uforudsi-
gelighed gøre det mere spændende?

Beton er det suverænt mest anvendte materiale i ver-
den, næst efter vand. Materialet sætter derfor naturligvis 
sit præg på det danske byggeri, hvor store byggeele-
menter støbes på fabrik og samles som bærende dele 
på byggepladsen. Denne praksis sikrer præcision, men 
betyder desværre også stor gentagelse af standardele-
menter med overflader og former, der ikke nødvendigvis 
gavner oplevelsen af den færdige bygning. Betonpro-
duktion er reguleret og standardiseret i så høj grad, at 
det er svært for nye former og processer at opstå. I mit 
projekt slækker jeg på kontrol og forudsigelighed, og for-
følger i stedet de uforudsigelige former, der kan opstå 
under støbeprocessen. Dermed håber jeg at finde nye 
kvaliteter i materialet, så jeg kan opleve beton som noget 
blødt, naturligt eller ligefrem sexet.

Jeg mener at uforudsigelighed i støbeprocessen åb-
ner op for at opleve beton som noget mere og andet end 
et industriprodukt; som noget forførende og smukt.  Det 
uforudsigelige er desværre også upræcist. Det er nød-
vendigt at bruge præcise støbninger i byggeriet, men 
ikke alle flader og hjørner behøver at passe ind i byg-
gepladsens puslespil. Samlinger skal støbes præcist, 
mens man andre steder kan nøjes med en mindre grad 
af kontrol. En søjle skal føre kræfter fra top til bund og 
skal i disse to yderpunkter passe sammen med resten 
af konstruktionen — men så længe søjlen kan bære sin 
last, behøver den hverken være firkantet eller rund. Imel-
lem top og bund kan støbeformen få lov at være elastisk, 
skæv eller utæt, så der opstår uforudsigelige former un-
der støbningen.

Jeg arbejder i projektet ud fra to grundlæggende 
egenskaber ved beton: Materialet vejer meget og det 
blandes flydende sammen for derefter at størkne og 
hærde. Mit arbejde handler derfor om, hvordan jeg på 
den ene side kan justere støbeformen — og dermed kon-
trollen over noget flydende og tungt — og på den anden 
side kan udforske hvordan betonen opfører sig når jeg 
slipper kontrollen. Et udvalg af digitale redskaber hjæl-

per mig til at forstå materialets adfærd. Med værktøjerne 
modellerer og simulerer jeg hvordan beton og støbeform 
opfører sig — og bruger omvendt de fysiske støbninger 
til at forbedre disse værktøjer. På den måde begynder jeg 
at forstå, hvordan det uforudsigelige opstår i betonen.  
Jeg bruger løbende den viden til at forfine eksperimen-
terne og forvandle uforudsigelige til mere forudsigelige 
processer. Således begynder jeg at anslå, hvordan det 
kan bruges i reelt byggeri.

Det kræver stor nøjagtighed at udføre støbeforme, 
der nogle steder er stive og hårde — og dermed kan kon-
trollere og modstå betonens tryk — og andre steder er 
bløde og eftergivende for det tunge indhold. Hvis begge 
dele udføres præcist, kan støbningen udkrystallisere en 
klar balance og skelnen mellem det forudsigelige og det 
uforudsigelige. Den store nøjagtighed finder jeg i digi-
tale maskiner til produktion. Maskiner, der styres digi-
talt, kan følge instruktioner meget nøje og giver derfor 
perfekte betingelser for at lave præcise støbeforme. Den 
præcise støbeform bliver til gengæld udfordret, når den 
bliver fyldt: Betonen trykker på støbeformen, der om-
vendt ihærdigt forsøger at afholde indholdet fra at flyde 
ud. Afhængig af støbeformens design vil den klare op-
gaven mere eller mindre godt. Man kan sige, at materi-
ale og teknik ”forhandler” om den færdige form. Mine 
eksperimenter undersøger, hvad der sker, når man be-
gynder at give betonen lov til at påvirke eller undslippe 
støbeformen — eller hvad man kan gøre når der slet ikke 
er nogen støbeform. 

De fysiske eksperimenter er helt uundværlige i mit 
projekt. Jeg udforsker gennem eksperimenterne hvor-
dan beton og støbeform kan forhandle om at give spæn-
dende og uforudsigelige former. Disse former kan kun 
opstå i den fysiske støbeproces og eksisterer derfor ikke 
før beton og støbeform mødes. Denne udforskning er på 
sin vis en slags digitalt håndværk, hvor den tekniske vi-
den går hånd i hånd med en forestillingsevne om, hvad 
der kommer ud af processen. Nogle gange er det nok at 
forestille sig et udfald — uden at forudsige det præcist — 
og lade betonen gøre resten. 

Betonens 

uforudsigelighed 

og udtryk
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Min forskning falder indenfor området arkitektonisk de-
signteori. Mit mål er at bridrage til forståelsen af begre-
bet tektonik. Et begreb hvor to aspekter af arkitekturen 
opfattes som komplementære: arkitekturens konstrukti-
onsformer og arkitekturens udtryksformer.1

Gennem min forskning ønsker jeg at italesætte for-
skellige arkitektoniske positioner der omhandler inte-
grationen af tektonik og æstetik på lige engagerede men 
forskellige måder. Dette giver anledning til en inklusiv 
tilgang til forståelsen af begrebet tektonik, hvilket med-
fører at forståelsen af termen må gøres bredere. Samti-
dig søger jeg efter meningsfulde distinktioner indenfor 
feltet tilgange til tektonik, hvilket medfører at begrebet 
må differentieres. 

For at opnå en sådan mere bred og differentieret for-
ståelse af tektonik, foreslår jeg et klassifikationssystem 
som jeg har valgt at kalde Framework for Tectonic Thin-
king (FTT). Systemet kombinerer tre konstruktive katego-
rier, hver med to modsatrettet poler:

1. Bærende konstruktion:  
  bærende overfor ikke-bærende
2. Forbindende konstruktion:
  massiv overfor filigran
3. Konstruktivt udtryk:
  tektonisk overfor a-tektonisk 

De konstruktive kategorier skal ses som vektorer 
der udøver en konceptuel indflydelse på et rum af mu-
lige konstruktive udtryk, hvor tektonisk form udtrykker 
aspekter af vægtbærende konstruktion og forbinden-
de konstruktion, hvorimod a-tektoniske udtryksformer 
undertrykker eller skjuler reference til disse. FTT skel-
ner mellem otte konceptuelle og rene konstruktive 
udtryksformer: 

Fire af disse er sammenfaldende med oprindelige 
brugskunstformer: 

1. tekstilhåndværket
2. keramikhåndværket
3. stereotomi (det at bygge med sten)
4. tømrerhåndværket 

De fire andre er deres modsætninger: 

1. a-tektonisk tekstilhåndværk
2. a-tektonisk keramikhåndværk
3. a-tektonisk stereotomi
4. a-tektonisk tømrerhåndværk 

Disse konceptuelt rene udtryksformer skal ikke for-
stås som idealistiske essenser som man i så høj grad 
som muligt skal tilstræbe at opnå. For hver af de rene 
positioner er det muligt at forestille sig en potentiel 
mangfoldighed af udtryksformer. Imellem de rene tekto-
niske udtryk findes et felt af hybride tektoniske udtryk, 
hvor karakteristika af rene tektoniske udtryk kombineres. 
Rene og hybride udtryksformer anses som ligeværdige. 

HVORFOR er dette projekt relevant? 

Tektonik er en del af arkitektfagets professionelle fag-
sprog. Men diskussioner indenfor praksis og den aka-
demiske verden viser at en præcis definition ofte ikke 
findes og at beskrivelse og værdibaseret bedømmelse 
ofte sammenblandes.

Min forskning gør brug af en deskriptiv og analytisk 
tilgang. Framework for Tectonic Thinking foreslår et bre-
dere og mere differentieret ordforråd for tektonik som 
skulle kunne bidrage til at gøre diskussionerne mere kla-
re — hvilket er særligt relevant for undervisning indenfor 
arkitektur. 

HVAD er forskningsprojektets potentiale? 

Framework for Tectonic Thinking skal fremme en be-
vidst anvendelse af tektonisk tænkning indenfor desig-
npraksis og den akademiske verden. Den ser tektonisk 
tænkning som et af arkitektens værktøjer til at analysere 
og tolke fortidens bygninger, være operativ i nutidens 
designpraksisser, og udløse forestillinger om fremtiden. 

Derudover kan nye konstruktionsteknikker italesættes 
gennem FTT. I de seneste år har konstruktionsteknikker 
indenfor murstensvægge ændret sig dramatisk. Ma-
stiks-fyldte ekspansionsfuger eller montager af præfabri-
keret murstens-murværk nødvendiggør ofte tektoniske 
overvejelser. 

HVORDAN har research by design påvirket dette stu-
die og forskningsprocessen? 

Indeværende forskning er ikke research by design i be-
grebets egentlige betydning, selvom jeg dog har påtaget 
mig den formgivende arkitekts standpunkt. Spørgsmå-
let der driver min undersøgelse er: hvilken forskel vil en 
mere nuanceret forståelse af tektonik gøre for den form-
givende arkitekt? En muligvis mere korrekt tolkning af 
den historiske tektonikteori ville være meget interessant 
for mig, men min egentlige motivation er at finde frem 
til indsigter der er relevante for nutidens designstand-
punkter.  Igennem min forskning har jeg forsøgt mig 
med en grafisk kortlægning af nøglebegreberne indenfor 
tektonikkens teori og deres indbyrdes sammenhænge 
før jeg nåede frem til FTT. Det er en mere designeragtig 
tilgang til arkitekturteori end en ren tekstbaseret tilgang. 
Hvilket i høj grad har påvirket de indsigter jeg har opnået 
gennem studiet. 

1 Denne definition er inspireret af den tyske arkitekt Hans Kollhoff.
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Der er et kontroversielt — men også et tæt, reelt og på-
trængende emne for diskursen om arkitekturprofessio-
nen. Det vedrører det følsomme, uomgængelige forhold 
mellem det økonomiske system og forskellige former for 
arkitekturproduktion. Arkitektur er en profession der be-
høver penge for at blive realiseret og, som en del af et frit 
marked, har et mål om at generere økonomisk omsæt-
ning. Hvis det forholder sig sådan, hvorfor er relationen 
mellem penge og arkitekter så, så anstrengt? For hoved-
parten af professioner er penge det abstrakte middel til 
at udveksle tjenesteydelser. Arkitekter har, i stedet, en 
fornemmelse af eksistentiel skyld over at bede om pen-
ge, der resulterer i at de indgår aftaler som normalt er 
dårligere end hvad de fortjener. Forskningen opererer in-
den for denne ramme. Den studerer Danmark som case 
inden for ”Arkitektur og arbejdskraft”-forskningsfeltet. 
Den studerer udviklingen af forskellige former for arki-
tekturproduktion på tegnestuerne og overvejer forholdet 
og (u)afhængigheden mellem den danske velfærdsstat 
og de arkitektoniske praksisser.

Min forskning afspejler udviklingen af arkitektfaget i 
Danmark. Udgangspunktet er en definition af hvilke  ’in-
fluencers’ der er med til at forme faget.  Formålet er at af-
stikke de mekanismer (dvs. produktionsformer) der gør 
sig gældende. For at forstå nutiden (perioden fra 1993 
til 2016) undersøges en anden periode som fortilfælde, 
Les Trente Glorieuse (1945-75), ved at indsamle data fra 
de to perioder gennem arkiv- og feltarbejde. På bag-
grund heraf undersøger jeg, ved anvendelse af metoden 
’grounded theory’, en række af nutidens tegnestuer med 
det formål at indkredse de specifikke mekanismer de gør 
brug af for at møde tidens udfordringer. Forskningen vil 
resultere i en beskrivelse af disse mekanismer og i ud-
viklingen af  en forståelse af den danske situation i et felt 
der indtil nu ikke har været undersøgt.

Den fortælling jeg bruger til at formidle min arkitekto-
niske forskning gør brug af udstillingsdesign. Mine kva-
lifikationer som forsker der også har en baggrund som 
praktiker med særligt fokus på udstillingsdesign (OFFICE 
U67 ApS) har hjulpet mig til at introducere min forsk-

ning i sammenhænge udenfor Danmark der er lydhøre 
overfor området ”Arkitektur og arbejdskraft. Her har jeg 
kunnet bidrage med min viden omkring danske forhold. 

Et eksempel var da jeg i foråret 2017 deltog som invi-
teret bidragsyder til den kollektive udstilling “Capitalism 
is Over” kurateret af Raumplan og Cascina Cuccagna i 
anledning af Milan Design Week 2017 i Italien. 

Installationen kaldet “Index Room” transformerer en 
arkivforskningsmetode til et fysisk arkiv der indeholder 
en klassifikation af hvert eneste projekt der blev publice-
ret i Arkitekten i perioden 1945-75. Om indholdet: hvert 
eneste projekt, der er blevet publiceret i tidsskriftet i de 
31 år, er blevet klassificeret i Excel-ark — i alt 3809 ræk-
ker og 10 kolonner. For hver enkelt projekt har jeg pro-
duceret et indekskort med ti informationer: udgivelsesår, 
forfatterens navn, medforfattere (hvis nogen); nummeret 
det blev udgivet i (med en note om hvorvidt det var en 
ugentlig eller månedlig udgivelse); projektets navn; dets 
geografisk placering, eventuelt dets konkurrenceplace-
ring; den specifikke bygningstypologi det tilhører; året 
det blev formgivet (hvor dette er angivet); samt navnet 
på bygherren. Mere end 3800 arkitekturprojekter blev in-
dekseret og udstillet i et fysisk arkiv på i alt 15 kg papir 
ophængt fra en hvid, lakeret stålring. 

Hvor Index Room gav mig mulighed for at formidle 
den første periode af min forskning, er det næste projekt 
“Red Room”, der bliver udstillet i FORSK!, en anledning 
til at formidle en ’grounded theory’-tilgang og min forsk-
nings anden periode. Projektet reflekterer over hvordan 
nogle afgørende tidspunkter i Danmarks økonomi (f.eks. 
to finanskriser i de tidlige 90ere og en i 2008) bidrog til 
at definere skiftende former for arkitekturproduktion og 
arbejdsfordeling i løbet af de seneste tyve år (1990-2017). 
Med hensyn til det specifikke indhold undersøger udstil-
lingen nogle mønstergyldige data som er indsamlet ved 
hjælp af ’grounded theory’-metoden. Disse data stam-
mer fra 11 dybdegående interviews med administreren-
de direktører og ledere af danske arkitektfirmaer der er 
udvalgt som repræsentative cases på baggrund af speci-
fikke resultater udviklet gennem forskningen. 

Afslutningsvis vil jeg konkludere at jeg er overbevist 
om at interaktionen mellem teoretiske argumenter og 
formgivningen af en udstilling — og dermed indtagel-
sen af et fysisk rum kombineret med et faciliteret samspil 
med et bredt publikum — er virkningsfulde eksperimen-
telle felter når man forsker indenfor arkitektur. 
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Det er en generel opfattelse, at bygningens ideal-tilstand 
er, når den lige er blevet bygget og fremstår som på ar-
kitektens tegning. Naturens kræfter vil imidlertid påvirke 
og ændre arkitekturen. For at modvirke forvitring og sli-
tage fra f.eks. vind og vejr, kræves der en kontant tilførsel 
af energi og ressourcer. 

Et eksempel på dette er Operahuset i Oslo. Bygningen 
ligner isflager, som flyder i vandet og bliver ofte beskre-
vet som et landskab. Men det kræver omfattende res-
sourcer at bibeholde dette perfekte billedet. Der bruges 
20 millioner NOK hvert år på at holde marmoren hvid 
og ren fra smuds, kaffepletter og generel slitage fra de 
mange besøgende turister. Marmoren, der helt naturligt 
ændrer farve over tid, bliver behandlet med kemikalier 
for at modarbejde misfarvningen. Desuden har ustabile 
grundforhold ført til, at der er opstået sprækker imellem 
bygningsdele. 

Essensen ved et landskab er, at det ændrer sig over 
tid. Hvis Operahuset virkelig var udviklet som et land-
skab – og ikke blot et billede af et – havde bygningen 
også været en integreret del af de skiftende omgivelser. 

  
Svagheder

I stedet for at modarbejde ydre påvirkninger med rigid 
modstand, forsker jeg i, hvordan svagheder kan imøde-
komme kræfterne. 

Betegnelsen svaghed er som regel forbundet med 
negative associationer. Men indenfor biologi er svage 
forbindelser vitale. De fleste molekyler, som er funda-
mentale for at give liv, består af en række udskiftelige 
elementer, som ville kræve for meget energi at omarran-
gere, hvis de var solidt forbundet. Lignende egenskaber 
indenfor arkitektur vil kunne bidrage med en øget tilpas-
ningsevne til de dynamiske omgivelser.

Forskningsprojektet ønsker at gå i dialog med påvirk-
ningerne fra omgivelserne. Bygning og landskab betrag-
tes som ét sammenhængende system, der er i konstant 
forandring. Formålet er at udvikle og udfolde de arki-
tektoniske potentialer ved at omfavne påvirkninger og 

ændringer fra naturen. Denne tilgang til arkitektur vil po-
tentielt øge kvaliteten, det ressourcemæssige fodaftryk 
og levetiden på bygningerne. Fremtidige påvirkninger 
og ændringer indtænkes som en del af arkitekturen. Der-
ved består denne af en række tilstande over tid, som hver 
især besidder rumlige kvaliteter.

 
Research by design

Forskningsprojektet bruger svagheder som den over-
ordnede filosofiske og teoretiske tilgang. Eksisterende 
eksempler med indlejrede svagheder er udgangspunktet 
for research by design drevne eksperimenter. 

Eksemplerne er fundet indenfor forskellige fagom-
råder, fra arkitektur og ingeniørarbejde til mindre appa-
rater og komponenter. I nogle af eksemplerne er det en 
svag komponent, der bliver ofret for at beskytte mere 
værdifulde dele. Eksempler er en galvanisk anode og 
sokkelpuds på ældre bygninger. I andre eksempler er for-
bindelsen imellem dele svag, hvilket muliggør omsæt-
ning af kraft. Eksempler på dette er en automatsikring og 
den traditionelle byggeteknik i Venedig.

Materialet, som udstilles, er fragmenter fra de igang-
værende undersøgelser. Gennem research by design 
kombineres teori med praksis-orienterede eksperimen-
ter. De kunstneriske medier som tegning, foto og ma-
terialeeksperimenter har til hensigt at frembringe de 
arkitektoniske potentialer – uden at være begrænset af 
eksemplernes oprindelige formål, kontekst eller størrel-
se. Denne måde at forske tager udgangspunkt i måden, 
vi agerer som arkitekter – ved at tegne, skabe og udvikle. 
Forskningen bliver generativ og fremmer nye ideer og 
spekulationer – som potentielt vil bryde med vanetænk-
ningen og bidrage til en alternativ diskurs indenfor den 
arkitektoniske praksis.
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Rasmus Hjortshøj

SEACHANGE er et ph.d.-projekt, der tager afsæt i en 
æstetisk indramning af sammenfiltringen af kulturelle 
og naturlige processer i kystterritorier i en tid, hvor men-
nesket ikke længere blot er underlagt naturens kræfter, 
men hvor naturen ligeledes formes og transformeres af 
menneskeligt begær.

I kystterritorierne i Antropocænen er adskillelsen 
imellem, hvad der er naturligt, og hvad der er kulturelt 
betinget, blevet udvasket i takt med, at menneskelige og 
ikke-menneskelige aktører redefinerer deres naturlige 
habitat i tiltagende komplekse netværk af interaktioner. 
Landskaber, der opfattes som naturlige, er ofte produkter 
af menneskelig intervention, og hvad der tydeligvis er 
menneskeskabt er altid indlejret i en naturlig kontekst. En 
udviskning af dikotomien imellem kulturelle og naturlige 
territorier, hvilket udmønter sig i et skifte i, hvordan ar-
kitektoniske og landskabsarkitektoniske strategier både 
formuleres og kommunikeres. En tilstand af territoriel 
sammenfiltring, som er særligt tydelig i kystterritorier-
ne, hvor urbane systemer overlejres dynamiske landska-
ber, hvorved man kan argumentere for, at de naturlige 
kræfter, der forbliver fundamentet for menneskelig bo-
sættelse, bliver underprioriteret. Et forhold der henleder 
opmærksomheden på en mangel på forhandling imel-
lem dynamiske territorier og urbane interventioner.

For at engagere sig i et så flygtigt koncept som kyst-
territorier i Antropocænen, argumenterer jeg for, at en 
æstetisk indramning af disse, vil kunne bidrage til identi-
ficeringen og forståelsen af sådanne komplekse størrel-
ser. En indramning af territorier, hvori sammenfiltringen 
af naturlige og kulturelle dynamikker er særligt tilstede, 
mener jeg kan bidrage til at karakterisere de komplekse 
hybrider, der opstår i mødet imellem arkitekturen og mil-
jøet i den antropocæne tidsalder.

Målet med denne ph.d. er således at adressere, 
hvordan en æstetisk indramning igennem fotografiet 
og kortet, med hver deres særlige evner til at kommu-
nikere over tid og skala, vil kunne afdække territoriale 
tilstande, som vil kunne bidrage med værdifuld indsigt 

i kystterritoriernes kollektive processer (æstetikken). En 
indramning der ikke blot fokuserer på de kulturelle og 
naturlige udfordringer, der ligger i en geologisk epoke 
skabt af menneskelig aktivitet, men også på den kapa-
citet den artistiske repræsentation indeholder i kritikken 
og informeringen af arkitektoniske strategier, der ikke i 
tilstrækkelig grad besvarer behovet, for en mere distinkt 
og tilpasningsdygtig kysturbanisme.

Seachange

Transformation af
kystens territorier
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Parkering er et sjældent skæringspunkt mellem infra-
strukturelle netværker, metropol arealanvendelse, og 
teknologisk mobilitet der indeholder gensidige afhæn-
gighedsforhold mellem førnævnte elementer. Med dette 
i mente virker det logisk at udforske parkeringsområ-
ders potentiale til at skabe en fordelagtig kontekst for 
den efterfølgende udvikling af de områder de servicerer. 
Formålet med disse knudepunkter af ubevægelighed in-
denfor mobilitetsnetværk er at give plads til bilen — et 
symbol på frihed, bevægelse, teknologiske fremskridt 
og uafhængighed — som holder parkeret 95 procent af 
tiden. Evnen til at påvirke bevægelse ved at forvalte ube-
vægelighed er mit udgangspunkt for at gå i gang med 
denne undersøgende proces. 

I september 2016 introducerede Uber i huj og hast de-
res bud på selvkørende biler i Pittsburgh — en tilpasset 
Volvo XC90. I den forbindelse kaldte Travis Kalanick, fir-
maets administrerende direktør og grundlægger, det for 
“eksistentielt”. Fire dage senere præsenterede John Zim-
mer, medgrundlægger af det rivaliserende firma Lyft, en 
idé til et transportnetværk baseret på en abonnements-
model som den Spotify og Netflix bruger. Det ville give 
adgang til brug af et ubegrænset udvalg af køretøjer. En 
delt selvkørende flåde af køretøjer der ville kunne tjene 
alle tænkelige behov. Et halvt år tidligere blev femten 
større dagligvareforretninger med udstrakte parkerings-
arealer i det centrale London foreslået til beboer-drevet 
udvikling. I henhold til beregninger foretaget af Estates 
Gazette, ville de kunne rumme hele 7.500 boliger. Da den 
ny strategiske masterplan blev indført i juni 2014, blev 
Sao Paolo den første ’megacity’ i et udviklingsland der 
afskaffede kravene til minimumsparkeringskrav — over 
hele byen. I maj 2014 blev en parkeringsplads i et bolig-
område på Hong Kong Island solgt for 547.000 dollars. 
Der har også været voldsom vækst i salget af parkerings-
barrierer  i Moskva, hvor lokale beboere beskytter deres 
indre gårdområder mod bilister der ikke har vænnet sig 
til den betalingsparkeringsordning der blev indført i 2013.

Selvom detaljerne varierer, viser de ovennævnte 
overskrifter tydeligt sammenhængen mellem gældende 

planlægningspraksis, parkeringsproblemer, foreslåede 
reformer og forførende teknologiske ideer. Over hele 
verden ser vi kompleksiteter, flertydigheder og aktiviteter 
der er resultatet af forskellige interessegruppers fortsatte 
og overlappende strategiske interesser. Parkering mani-
festerer sig i forskellige former og over en bred række af 
urbane kontekster, og har flere væsentlige og vidtgående 
rumlige konsekvenser end det er den gængse opfattelse. 
Derfor er omdrejningspunktet for udforskningen af em-
net baseret på konkret viden fra cases som i dette projekt 
er mere værdifuld end forudsigende teorier og univer-
selle betragtninger. De fire primære cases der undersø-
ges repræsenterer fire karakteristiske typologier i to byer 
— København og Los Angeles — som har forskellige ni-
veauer af kollektive trafiktilbud og forskellige forhold til 
bilen, den frihed den tilbyder og de begrænsninger den 
skaber. Ser vi på tallene for befolkningstæthed i begge 
storbyområder i 2016 er der dog ingen tydelig forskel. 
Det vil måske overraske nogen at Los Angeles metropole 
område har den højeste befolkningstæthed, da det stri-
der imod den gængse opfattelse af byen som et endeløst 
tæppe af forstæder.

En parkeringsplads på overfladeniveau, et fritstående 
parkeringshus, et underjordisk parkeringsanlæg og en 
garage tilhørende et parcelhus. Det er velkendte typolo-
gier som også er et resultat af den lovgivningsmæssige 
ramme, og som påvirker og præger nutidens arkitektur. 
Parkeringsbehov afgør sammen med parkeringsprisstra-
tegier på byniveau hvorvidt og hvorlænge det er muligt 
at holde stille. På den måde er mobilitetsflow et resul-
tat af at styre begyndelses- og slutpunkter. Den aktuelle 
undersøgelse belyser disse punkter, deres indflydelse 
på det omgivende bylandskab og den lovgivning der er 
grundlaget for deres eksistens. Den er en dobbelt over-
sættelse af byplanlægningsdokumenter til det fysiske 
rum som udgøres af velkendte bylandskaber. Abstrakt 
og forudsigende ind i det synlige og nutidige. 

Terminals

of flow

Rum skabt af 
parkeringsbehov
og –reguleringer 
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Afsæt for dette praksis-drevne forskningsprojekt er 
Gitte Juuls tværdisciplinære praksis, der adresserer 
spørgsmål fra arkitekturen såvel som billedkunsten. Der 
trækkes på begge fagområders forskellige tilgange og 
arbejdes således både med funktion og refleksion, kri-
tisk tænkning og social forandring. Erfaringer fra praksis 
har vist at spørgsmål om det offentlige rum bedst be-
svares gennem en kombination af direkte deltagelse og 
konceptualisering.

Derfor handler praksis om at deltage med handlinger 
direkte i byer, forstæder og landsbyer, ud fra den ansku-
else, at det ikke er antallet af indbyggere, boliger, insti-
tutioner, butikker og afstand til dyrene, der definerer et 
sted, men de begivenheder, der binder mennesker og 
steder sammen. Handlingerne manifesterer sig i in-situ i 
bygget form i fuld skala. De byggede situationer bringer 
forskellige mennesker sammen og giver dem mulighed 
for at okkupere forskellige rum på usædvanlige måder, 
udveksle tanker og ideer og forestille sig nye former for 
fælles rum og samfund.

Samfund med sammenhængskraft er under pres i en 
tid, hvor by-og landskabsplanlægning er drevet af devel-
opere og styret af markedsmekanismer. I takt med byer 
vokser, landsbyer skrumper og forstæders trafikknude-
punkter ændres, bliver der brug for nye strategier, da 
markedsspillerne og gængse planlægningsprocesser 
har vanskeligt ved at skabe steder baseret på fællesskab 
og forskellighed. Det er ikke nok at have fokus på at ryd-
de op i gaderne og bygge flere boliger i byen, nedrive 
tomme huse i landsbyen; — eller designe nye infrastruk-
turelle knudepunkter i forstaden. Det kræver nærhed, 
lydhørhed, tilstedeværelse og tæt dialog med stedernes 
lokalbefolkning at forstærke deres forskellighed og iden-
titet og skabe levende miljøer for alle. Generelt mangler 
der tid og rum til at reflektere over betydningen af det, 
som allerede findes, og det, som er opstået eller igang-
sat inden developernes indtog.

Udveksling mellem praksis og forskning

Forskningsprojektet har sat sig for at udforske, hvordan 
en opposition til den markedsdrevne planlægning kan 
blive ikke blot kritisk, men også produktiv og dermed i 
stand til at generere nye former for udveksling mellem 
steder, mennesker og arkitektur og formidle refleksion 
af virkemåder, relationer og sammenhænge. Forsk-
ningsspørgsmålene kendes ikke på forhånd, men op-
dages, udvikles og udkrystalliseres fra praksis undervejs 
i forløbet. Gennem in-situ handlingerne udvikles en 
lydhørhed overfor de betydninger, der skabes i en ar-
bejdsproces fuld af nysgerrighed, søgen efter det men-
neskelige i situationer og spørgsmål om, hvordan ting 
hænger sammen; magtstrukturer, det fremmede, og 
hvordan det er selv at være fremmed. 

Den markedsdrevne planlægning har medført, at 
byudvikling ofte formidles via forudsigelige standardvi-
sualiseringer, der viser arkitektoniske objekter og fore-
stillinger om det gode liv for en eftertragtet middelklasse. 
Det medvirker til at reelle relationer og udvekslinger mel-
lem mennesker og steder lades i stikken.

Forskningsprojektet tager fat i disse reelle relationer 
og udvekslinger og undersøger, hvad de kan fortælle 
os, og hvordan de kan oversættes og re-præsenteres. 
Projektet eksperimenterer med at udvikle en kommuni-
kationsform baseret på kortlægning i form af store hånd-
tegninger, der skaber et sted med ny betydning og viden, 
hentet og oversat fra erfaringer fra de byggede in-situ 
handlinger. Kortlægningen har fokus på ting og relatio-
ner, der ellers ikke bliver kortlagt; — eksempelvis forhol-
det mellem steders regler og brug — og mulige brug, 
ejerforhold, ansvar og vedligeholdelse, tid/protokol og 
kommunale tiltag i forhold til selvgroede tiltag. 

Samtidig giver kortlægningen mulighed for at udfol-
de stedernes bagvedliggende sociale organisering. Da 
formen på et offentligt rum ikke kun handler om funkti-
on og synlige grænser mellem fysiske elementer — men 
snarere opstår som resultat af procesmønstre — må 
funktion tænkes sammen med stedernes samlede om-
stændigheder og forudsætninger.

Tegninger er velegnede som kommunikationsform, 
da de, til forskel fra in-situ handlingerne, er flade og der-
med lette at flytte, reproducerbare, kan variere i tid og 
skala og blande sig med skriftlig tekst. Forskningsspørgs-
målene kan indlejres i de store håndtegninger, der her-
med bliver en form for stedsspecifik forskningspraksis, 
der forholder sig kritisk til forholdet mellem in-situ hand-
lingernes undersøgelser og deres oversættelser. 

Opbygning af 

relationelle rum

(i papirets rum)
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Transformation af 

det forladte

En ny kritisk praksis

For øjeblikket forlader den landlige befolkning de lands-
byer, de voksede op i for at flytte til byerne. Det medfø-
rer, at den økonomiske og sociale ulighed mellem by- og 
landbefolkningerne vokser. Konsekvenserne for lands-
byerne er iøjnefaldende og eksemplificeres af et hastigt 
voksende antal forladte bygninger i forfald. Derfor vil 
landsbyernes fysiske fremtræden såvel som deres iden-
titet gennemgå fundamentale ændringer i de kommende 
år. Forladte bygninger i de danske landsbyer er kernen 
for den forskning, der ligger bag de udstillede artefakter.

I dag forsøger den danske regering at adressere 
ruinernes problematiske tilstedeværelse i landsbyer-
ne gennem statsstøttede nedrivningsprojekter i stor-
skala. På trods af gode intentioner fremhæver disse 
nedrivningsindsatser den hurtige udslettelse af lokalhi-
storie, identitet og samfundssammenhæng under dæk-
ke af statsautoriserede oprydningsprojekter. Tilbage står 
spørgsmålet om, hvorvidt noget uigenkaldeligt går tabt 
når bygninger fra den ene dag til den anden rives ned og 
erstattes med græsplæner. Derfor er der et påtrængende 
behov for at understøtte en offentlig debat med et mere 
nuanceret blik på de forladte huse på landet.  

Forskningen er blevet udført som en mod-praksis med 
en radikal bevaringsagenda. Den søger at afdække og ak-
tivere de truede iboende kvaliteter ved at gennemføre en 
serie fuldskala-transformationer af forladte bygninger i 
forskellige landsbymiljøer. Hver transformation tjener to 
formål. For det første repræsenterer de forskellige imple-
menterede prototyper, der viser forskellige strategier for 
at håndtere den uundgåelige fremtidige transformation 
af landsbyens rum. For det andet fungerer transformati-
onerne som katalysatorer for lokalt forankrede debatter 
i et forsøg på at påvirke den offentlige debat. Beboernes 
svar bliver betragtet som en betydningsfuld indikator for 
prototypernes gennemslagskraft der supplerer de fysi-
ske transformationer. De udstillede artefakter repræsen-
terer et lille udvalg af disse transformationer. 

Det forladtes Biopsier (2015) stammer fra en lokal 
gård i landsbyen Ydby, dateret 1780. På trods af at være 
vurderet som bevaringsværdig blev hovedbygningen 

og det ubeskadigede staldkompleks dømt til nedrivning. 
Den dystre udsigt muliggjorde destruktive indgreb i gri-
sestalden. Fragmenter blev skåret ud som biopsier som 
til et patologisk præparat. Udskæringerne flugtede med 
fodertruget, som oprindeligt adskilte menneske fra dyr.

Biopsierne dækkede et bredt udsnit af historiske begi-
venheder i løbet af bygningens levetid og var fordelt over 
grisestaldens rumlige udstrækning. Udover at blotlæg-
ge den 235 år gamle grisestalds synliggjorte materielle 
historie og rumlighed blotlagde biopsierne bygningens 
tidligere skjulte indre såsom et blotlagt kloaksrør. I lighed 
med en medicinsk dissekering blev relationerne mellem 
indre og ydre fremhævet. 

Den rumlige oplevelse af grisestalden blev genetab-
leret med udgangspunkt i biopsierne som en sammen-
presset rumlig sekvens i en ny kontekst. I dette tilfælde 
var den nye kontekst en udstilling. Det var mere vigtigt 
at teste hvordan rum, materialitet og ligefrem atmosfære 
kan bevares gennem en minimal rekonstruktion af byg-
ningen løsrevet fuldstændigt fra dens originale kontekst 
end at møde udstillingsrummets krav.   Den gentolkede 
rumlige sekvens rejste også en diskussion om, hvordan 
man kan bevare en truet bevaringsværdig bygning. På 
trods af at metoden kan virke radikal, var det eneste mu-
lige udfald for den forladte gård nedrivning.

Den omvendte biopsi (2016) blev gennemført i et 
forladt konditori placeret på hovedgadens gågadeareal 
i den landlige provinsby Hurup. Konditoriet havde spil-
let en stor rolle i det tidligere samfund som et offentligt 
samlingssted. Som en del af forskningsprototypen blev 
konditoriet genåbnet i en to-måneders periode før det 
blev nedrevet.  Det blev gjort et forsøg på at katalysere 
en udveksling af bygningen og stedets fortællinger i den 
kollektive bevidsthed for på den måde at bevare byg-
ningen immaterielt. 

En horisontal udskæring i det private køkken med mål 
fra køleskabet genåbnede en gammel forbindelse fra den 
offentlige bagerforretning til det halvoffentlige bageri i 
bagbygningen gennem køkkenet. Dette indgreb blev 
foretaget på samme måde som en horisontal modsatret-
tet biopsi, der skar sig vej gennem tre niveauer af privat-
hed. Det tillod beskueren at se gennem hele bygningen 
fra et specifik sted på gågaden uden for butiksfacaden.

Det forladtes Biopsier og Den omvendte biopsi er 
baseret på henholdsvist materielt nærvær og materi-
elt fravær. På trods af at det er to gensidigt modstille-
de transformationsstrategier bygger de begge på snittet 
anvendt som metode og deler på den måde evnen til at 
eksponere bygningens private historie gennem materiel 
lagdeling. Den private historie bliver offentlig efterhån-
den som fortiden bringes ind i nutiden og øjeblikkeligt 
igangsættes en frisætning og udveksling af latente for-
tællinger blandt de, der havde en relation til bygningen 
og de mennesker, der boede der i fortiden.
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Teknologisk innovation har været drivkraft for nye kunst-
neriske praksisser. Fremkomsten af den abstrakte kunst 
lige efter 1900 er et eksempel på det. Den fulgte bety-
delige teknologiske fremskridt i samfundet under Den 
Teknologiske Revolution (1870—1914). Kunsthistoriker 
Mel Gooding forklarer: “Fra de tidlige år i det tyvende 
århundrede søgte malere og billedhuggere inden for 
den europæiske kunsttradition, i højere grad end på no-
get andet tidspunkt siden renæssancen, bevidst efter 
radikalt nye måder at repræsentere  deres oplevelser 
af denne verden.”1 Ifølge Gooding opstod den abstrakte 
kunst som et forsøg på at indarbejde de fundamentale 
ændringer der fandt sted. Teknologierne destabiliserede 
den fælles forståelse af verden og som en konsekvens 
påvirkede det traditionelle måder at arbejde i de kunst-
neriske praksisser. 

Inspireret af samtidigheden mellem teknologisk frem-
skridt og udviklingen indenfor kunstneriske praksisser 
fokuserer forskningen på mulighederne for kunstneriske 
designprocesser i arkitekturen der bruger nye, omend al-
lerede etablerede, digitale teknologier. Computeren har 
rationaliseret den arkitektoniske designproces, og selv 
om det kan betvivles om digitale teknologier grundlæg-
gende har ændret kernen i den arkitektoniske tegning, 
tilbyder computeren nødvendigvis ændringer af arkitek-
tens tilgængelige arbejdsmetoder og udvider dermed 
præmissen for at tegne arkitektur. Derudover er tegnin-
gens præmis ændret fra grafisk repræsentation til også 
at inkludere instruktioner for digitalt styret materialebe-
arbejdning parallelt med integrationen af digital fabrika-
tion gennem de seneste 40 år.

Ph.d.-forskningen er sat i gang af de fortolkninger, 
som er nødvendige i den digitale designproces mellem 
tegningen og fabrikation af fysiske modeller. For eksem-
pel styrer en produktionstegning digitale redskabsope-
rationer med matematisk præcision. Imidlertid kan den 
samme tegning også indeholde det flygtige og endnu 
ikke besluttede. Omvendt informerer produktionen teg-
ningen med materialebestemte begrænsninger og fysi-
ske koncepter. Som følge deraf er det en præmis i den 

digitale designproces, at eftersom tegningen informerer 
produktionen, må produktionen informere tegningen. 

Det præsenterede ph.d.-projekts forskningsmetode 
er research by design.  Argumentationen er produceret 
ved at udføre arkitektonisk formgivning og det prak-
sis-baserede arbejde er brugt som forskningens empi-
riske materiale.2 Brugen af research by design kræver et 
skabende jeg, som for eksempel, Jeg er har skabt dette 
studies empiriske materiale, jeg var i dialog med materi-
alet i skabelsesprocessen og jeg reflekterede over disse 
studier efterfølgende. Som en konsekvens omfatter dette 
ph.d.-projekt to typer af operationer. Den ene er at form-
give gennem en sondering af undersøgelsesfeltet ved at 
skabe arkitektoniske tegninger og modeller (for at skabe 
viden i dialog med materialet). Den anden er den tekst-
mæssige strukturering (for at skabe viden ved at reflekte-
re over designstudierne) som er et forsøg på at etablere 
en skriftlig kontekst for observationerne af arbejdspro-
cesserne og deres centrale temaer. 

Forskningen undersøger processen for ni designpro-
jekter med det formål at bruge friktioner og destabilise-
ringer som et kreativt redskab. På den ene side kan den 
digitale designproces forstås udelukkende som en in-
struktiv metode, der styres af computerens forudbestem-
te system. Dog viser designprojekterne på den anden 
side at friktionerne muliggør en integration af det flyg-
tige og det kvantificerbare. Derudover fører friktionerne 
uventede muligheder for at indarbejde imperfektion.

Den digitale designproces består af designvalg som 
opstår i den fluktuerende udveksling mellem data [input] 
og information [output]. Formateringen af data og ud-
vindingen af information er udvekslinger, der behøver 
en fortolkning. I fortolkningsprocessen bruges begre-
berne transskription og oversættelse til at bringe data 
og information fra en designbeslutning til den næste. 
I deres  skelsættende bog Architectural Representation 
and the Perspective Hinge fra 1997 understreger Alber-
to Pérez-Gómez og Louise Pelletier forskellen mellem 
en mekanisk transskription og en oversættelse, der har 
brug for refleksiv omhyggelighed. Anvendt på musik 
minder de os om at: ”Det er en historisk misforståelse 
at forestille sig fortolkeren som en mekanisk operatør, 
som altid producerer samme resultat.” De fortsætter med 
at forklare at: “Musikken er skabt af mennesker i et le-
vende nu, og den er altid forskellig; det er dens kvalitet, 
dens betydning, snarere end dens fejl.”3 Begreberne for 
fortolkningsprocesserne i ph.d.-studiets designprojekter 
kan både (og samtidigt) være mekaniske transskriptio-
ner og intuitive oversættelser. Derfor præsenterer forsk-
ningen det synspunkt, at set som et spektrum skaber 
mekanisk transskription og intuitiv oversættelse præcis 
den fortolkning, som implicerer en afstand og efterlader 
små revner i det ellers forudbestemte digitale system 
hvor forestillingsevnen (og designudforskningen) kan 
træde ind. 

1 Gooding, Mel. 2001. Abstract art. London: Tate Publishing. 6

2 Verbeke, Johan, This is Research by Design in Fraser, Professor 

Murray. 2013. Design Research in Architecture: An Overview. Ashgate 

Publishing, Ltd. 145–150. Furthermore the understanding of RbD and 

how it is operational for the present studies has been developed in 

conversation with Johan Verbeke.

3 Pérez Gómez, Alberto, Pelletier, Louise, 1997. Architectural Repre-
sentation and the Perspective Hinge. Massachusetts Institute of Tech-

nology, Cambridge. 382

En undersøgelse af 
skabende muligheder i 
den digitale arkitektoniske 
tegningsproces

Den uperfekte 

proces
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Det oprindelige fokus for min forskning ved Arkitekt-
skolen Aarhus’ forskerskole var at undersøge, hvordan 
computerbaserede metoder kunne være med til at give 
nye formgivningsmæssige og tektoniske muligheder i 
arkitektur. Mens arkitektfaget fuldt ud har taget imod de 
digitale formater og værktøjer, som opstod med udbre-
delsen af computerteknologi, har interessen for helt nye 
designmetoder baseret direkte på computerberegning 
været relativt fraværende indtil for nylig. Et behov fra 
brugere af software til 3D-modellering, særligt indenfor 
animationsfilmbranchen, for at kunne skræddersy sine 
egne digitale designredskaber, har fået softwareprodu-
center til at lave interfaces som gør det muligt for bru-
gerne at supplere funktionaliteten via små stykker kode, 
såkaldt scripting. Det gør det muligt for arkitekter at an-
vende metoder til formgenerering, som ellers er udviklet 
til andre fagfelter, såsom fysik, datalogi eller biologisk 
simulering. Jeg har arbejdet med at udvikle og demon-
strere nogle af disse principper i mit ph.d.-projekt. Un-
dervejs i projektet blev jeg optaget af muligheden for at 
kombinere digital formgenerering med fabrikationsme-
toder. Digitale produktionsteknologier har været brugt 
i mange industrier relateret til byggeri. Gennem anven-
delse af skræddersyede digitale redskaber er det muligt 
at integrere fremstillingsmæssige begrænsninger i den 
indledende designfase. Det sikrer at selv komplekse de-
signløsninger matcher den efterfølgende realiserings-
proces uden større omtegning af bygningsdele, hvilket 
ellers ofte er tilfældet.

I projektet Timber Curtain var det et mål at udvikle 
et redskab til digital formgenerering som kunne fungere 
som et designredskab og et simuleringsværktøj og sam-
tidig kunne generere den nødvendige geometriske infor-
mation til fabrikation med en 5-akset CNC-fræser. Idéen 
var at udnytte fyrretræs bøjelighed til at opnå et større 
felt af geometrisk frihed med en relativt lille mængde 
træ. Fletværkets form blevet defineret ved hjælp af nog-
le få overordnede styrekurver suppleret med en række 
variable parametre for antal underdelinger og dimensi-
oner for det S-formede tværsnit i strukturen. Som en del 

af formgenereringen blev der indlagt informationer om 
fremstillingsmetoden såsom begrænsning af længder, 
der samtidig skulle passe til CNC-maskinens montage-
grid. Ved hjælp af den underliggende matematiske logik 
kunne hver samling formes præcist og sikre at delene 
mødtes perfekt. Når strukturen var monteret, bestod den 
af bøjede dele, men det var nødvendigt at fremstille de-
lene af lige stykker tømmer. Derfor var analysen af de 
fremstillingsmæssige begrænsninger relateret til den 
plane version af komponenten, mens det overordnede 
design blev vurderet via visualisering af konstruktionen i 
den monterede tilstand. Simulationen gav advarsler om 
mulige problemer i form af beskeder men også ved at 
vise den fabrikerede komponent i dens placering. Så i 
stedet for at vise hvordan resultatet forventedes at se ud, 
ville systemet vise hvordan det faktisk ville blive som føl-
ge af de aktuelle produktionsforhold. Dette gav mulighed 
for at justere forskellige parametre og styrekurver indtil 
simuleringen fremstod harmonisk.

Under forskningsprojektet Material Imagination, som 
er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond, arbejder jeg 
i øjeblikket sammen med adjunkt Anders Kruse Aagaard 
på et delprojekt, der fokuserer på træ som byggemateri-
ale. Projektet handler om at bruge materialeegenskaber 
til at udvikle fremstillings-, konstruktions- og designprin-
cipper gennem anvendelse af digital teknologi, såsom 
CT-scanning, laserscanning, CNC-bearbejdning og robot-
teknologi. I øjeblikket er målet at undersøge hvordan ro-
botstyret bearbejdning, for eksempel med en kædesav, 
kan bane vej for konstruktionsprincipper der er baseret 
på træ der ikke er blevet forarbejdet til retvinklede stan-
darddimensioner. Fabrikationen er koblet med digital si-
mulering og analyse for at skabe et holistisk workflow, 
der kan fungere både som et designredskab og en måde 
at styre konstruktions- og fremstillingslogistikken på. 

I et større perspektiv forsøger forskningen at frem-
me idéen om at arkitekter kan genopdyrke en dyb viden 
om og forståelse af materialeegenskaber og fremstil-
lingsteknologi. En situation der kan minde om hvordan 
arkitekter plejede at arbejde i fortiden, hvor de havde 
en mere direkte dialog med håndværkere før og under 
både tegne- og byggeprocessen. Som sådan kan forsk-
ningen ses som et ændret synspunkt på arkitektonisk 
design, hvor faktorer som materiale, fremstilling og kon-
struktionslogik igen får en central rolle via anvendelse 
af digital teknologi. 

Projekterne udføres som research by design, altså via 
metoder og redskaber der hentes i fagets professionelle 
praksis, fremfor historiske eller analytiske fremgangsmå-
der. Som regel formuleres en hypotese som så udforskes 
igennem udvikling af nye metoder og teknikker, der i sig 
selv ofte bliver det afgørende forskningsbidrag. Dette 
svarer til den måde arkitekturprojekter normalt udvikles 
med den forskel, at i forskningen har metoden højere pri-
oritet end det endelige resultat. Tilgangen er måske sam-
menlignelig med forskning indenfor ingeniørvidenskab 
eller datalogi, hvor der også udvikles nye metoder eller 
principper igennem forskning.

Tektoniske 

mønstre
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Kan man komme via Pommes Frites Strasse til Fabriks-
vej, eller er det en blind vej? Kan man både drikke øl og 
rosé på den samme havnebænk? Kan man bære skjorte 
og slips under kedeldragten, og er der plads til sand-
pumpeskib, sæl og svømmetag i Hvide Sande havn?

Turisme er en betydelig og voksende økonomisk sek-
tor og en primær transformerende drivkraft. Turisme 
transformerer byer, landskaber og kulturer, både posi-
tivt og negativt. Vi ønsker at fordre det første og forstå 
sidstnævnte. Dette projekt har til formål at undersøge, 
kortlægge og beskrive hvordan steder sikres en bredere 
positiv indvirkning fra turisme, og hvordan turisme enga-
gerer sig mere meningsfuldt med steder. Dette gøres ved 
hjælp af en række steds-specifikke design-eksperimen-
ter, som indskriver sig i den design metodiske forskning 
Research by Design. I den kreative proces med at define-
re, designe, samskabe, bruge og diskutere design-eks-
perimenterne, interagerer projektet med en lang række 
lokale aktører, og herigennem dannes der en nuanceret 
kortlægning af meninger, kompetencer og interesser. 

Projektet er i partnerskab med Ringkøbing Skjern 
kommune og indskriver sig i en kompleks socio-økono-
misk kontekst. Her oplever vi to modsatrettede tenden-
ser. 1: Stagnerende økonomi og fald i indbyggertal og 
arbejdspladser som følge af den generelle polarisering i 
Danmark, hvor folk bevæger sig mod storbyerne. I den-
ne sammenhæng bliver området ofte beskrevet som 
Udkantsdanmark. 2: En stor og voksende interesse for 
kystområderne som turistmål, hvorfor der opleves en be-
tydelig sæsonbestemt eksponering af den lokale kultur 
og natur som følge af den midlertidige kraftige stigning 
af ”indbyggere” (3,3 mio. årlige turister i RKSK). I denne 
sammenhæng er området ofte betegnet som Vandkants-
danmark. Denne reciprokke udvikling tilskriver turistsek-
toren en signifikant magtposition i kommunen.

Midt i dette ligger Hvide Sande. En aktiv havneby op-

stået omkring en sluse og en dæmning, som et bindeled 
mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Med et stag-
nerende indbyggertal på ca. 3.000 mennesker, en fiske-
industri der undergår en konstant effektivisering og et 
stigende fokus på at servicere off-shore industrien, ligger 
byen samtidig indeklemt mellem tusindvis af sommer-
huse på Holmsland Klit. 

De to primære sektorer, der står for de væsentligste 
transformationer af Hvide Sande er turismerelaterede 
investeringer og den fortsatte men ændrede industri-
elle udnyttelse af naturressourcerne (vindmølle og fi-
skeri). Ofte opfattes disse to drivkræfter som værende 
i konflikt. Et eksempel herpå er de planlagte kystnære 
vindmøller, som vil ændre horisonten og udsigten fra 
stranden og sommerhusene. Forskningsprojektets inte-
resse og udgangspunkt er imidlertid at se udover denne 
todeling, og undersøge udviklingspotentialerne baseret 
på og ikke på trods af denne sammenfiltring. Ved at ud-
fordre eksisterende kategorier som turist og lokal, urban 
og rural, naturligt og industrielt, vil vi stille spørgsmåls-
tegn ved den forsimplede silo-tænkning, der ofte bruges 
i både planlægningsdiskussioner, såvel som i stereotype 
turistorienterede repræsentationer af steder.

I stedet for at fokusere på at skabe bedre destinatio-
ner med overvejende blik på trends og tendenser, skal 
vi rette fokus mod at skabe bedre byer for folk der bor 
der og besøger dem, samt være bevidste om begreber 
som deltids-lokal og deltids-turist. Dette forudsætter en 
mere nuanceret og stedbevidst tilgang til planlægning, 
med metoder der kan engagere sig mere dybdegående i 
mindre skala, for derefter at informere og kvalificere top-
down planlægningen af steder. 

I Hvide Sande afsøger vi sådanne eksplorative de-
sign metoder via en række fysiske design-eksperimenter. 
Eksperimenterne undersøger performative potentialer 
ved forskellige steder, mennesker og elementer i Hvide 
Sande. Ved hjælp af simple designhandlinger, som om-
arrangering, tilføjelse eller subtraktion af eksisterende 
elementer forskellige steder i Hvide Sande, skabes en 
række nye situationer hvor kendte steder og elementer 
i bybilledet pludselig aktiveres på nye måder. Disse de-
signhandlinger afføder konkrete debatter om udfordrin-
ger, potentialer og blikke på byen.   

Gennem de forskellige 1:1 design–eksperimenter, 
former der sig nogle foreløbige konklusioner, som i den 
videre proces vil undersøges nærmere 1.1: Design-eks-
perimenter kan fungere som katalysatorer til stedspeci-
fikke debatter, der hjælper med at artikulere konflikter og 
potentialer. 1.2: Design–eksperimenter kan bruges til at 
undersøge og aktivere latente handlingsmuligheder ved 
et sted. 1.3: Design–eksperimenter kan engagere nye lo-
kale aktører i udviklingen af steder, hvorved den gængse 
developer–turismestrategi kan suppleres og kvalificeres. 
Pludselig er den lokale havnearbejder med til at udvikle 
turismen i Hvide Sande. 

Gentænkning

af turismen

i en kystby

Designindgreb som 
en metode til at skabe 
forståelse, omstrukturering 
og omformning
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Den infra-ordinære by

Arkitekter er kendt for mageløse bygningsværker og vi-
sionære byrum. Men hvad faciliterer den sociale samek-
sistens i vores byer? Mit Ph.d.-projekt udforskede byens 
og hverdagens upåagtede rum som omdrejningspunkt 
og katalysator for social sameksistens og interaktion. Tag 
for eksempel kiosker, lejligheder, vaskerier, pølsevogne, 
trappeopgange. Disse rum og steder er vitale for inter-
aktionen mellem byens beboere på daglig basis, men 
vi tænker ikke meget over dem. I en epoke med hastig 
vækst i storbyerne, bliver det stadig vigtigere hvordan vi 
indretter os sammen. Her bidrager min forskning med en 
optik til fremtidig by- og arkitekturudvikling. 

Min mormors kiosk

Da jeg var barn, var jeg ofte bag disken i mine bedste-
forældres — på den tid helt almindelige — tobaksfor-
retning, eller det man i dag ville kalde en kiosk. Udover 
at forsyne lokalmiljøet med basisvarer, fungerede den 
også som et socialt forankringspunkt for nabolaget. 
Her mødtes høj og lav, fra alle samfundsklasser: til en 
uforpligtende snak over disken, en kop kaffe fra baglo-
kalet eller en fyraftensøl i kælderen. Fremtiden indhent-
ede dog kiosken: vejen udenfor skulle omdirigeres og et 
storcenter blev bygget få hundrede meter væk. Hjørnet 
hvor kiosken lå er den dag i dag muret til. På trods af, at 
kiosken havde åbent i 23 år, eksisterer ikke ét eneste bill-
ede. Kiosken var rammen for hverdagens begivenheder: 
måske var den så normal, at man end ikke overvejede at 
tage et fotografi?

Det infra-ordinære

Det upåagtede kan også beskrives som det infra-or-
dinære, altså et modstykke til det ekstraordinære. Ofte 
har ordet ’ordinær’ en negativ ladning. Hvis man slår op 
i ordbogen, når man hurtigt frem til synonymer såsom: 
triviel; banal; primitiv; middelmådig; kedelig. Samfun-

det er gennemsyret af en stræben efter det der strækker 
sig ud over det sædvanlige. Dette gælder ofte også for 
arkitekter og beslutningstagere. Og med berettigelse, for 
det er netop dette arkitekturen kan: sprænge grænserne 
for det mulige og give os hidtil usete sanselige oplevels-
er. Men samtidig skal byen bygge på social interaktion 
og sammenhængskraft på daglig basis. Og det er ikke 
nødvendigvis de store og gennemdesignede tiltag der 
bidrager mest til dette — men i højere grad det upåagt-
ede baggrundstapet til hverdagens begivenheder, store 
som små. 

Urbane biopsier: på afstand af det velkendte

Det hverdagslige er vanskeligt at se og forstå, fordi det 
nærmest er en del af os. Vi tager det for givet og ofte 
ser vi det først, når det er væk. Derfor introduceredes 
i ph.d-projektet en række alternative tilgange til at se 
og forstå det infra-ordinære. En kunstnerisk tilgang til 
arkitekturforskning bidrager til at komme på afstand 
af det velkendte og omgå de gængse måder at anskue 
det hverdagslige på — og derved opnå nye erkendelser 
og ny viden. Det svarer lidt til at bytte om på sine sko: 
tage den venstre på den højre, og derefter tvinges til at 
genopdage hvordan man går. Her er blot i stedet tale om 
litteratur, fotografiske apparater, levende billeder, arkitek-
toniske tegninger og interaktive installationer. I projektet 
er udført 7 ’urbane biopsier’ — en slags vævsprøver af 
byens rum og liv. Disse danner tilsammen et nyt blik på 
det velkendte — og i sidste ende byen som helhed. I sid-
ste ende, danner dette grundlag for en mere nuanceret 
og kvalificeret udvikling af vores arkitektur, byer og byliv.

Livet i et radiatorrør og i en pølsevogn

Uddrag fra 3 af disse biopsier er vist på udstillingen:
The Danish tabac: En audiovisuel installation der tag-

er afsæt i at konservere min mormors føromtalte kiosk, 
dens kvaliteter og potentialer fremadrettet. Som et ’in-
fraordinært monument’ genopføres installationen se-

Arkitektoniske 

undersøgelser af 

det infra-ordinære

Social sameksistens 
gennem hverdagsrum
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nere på det gadehjørne hvor kiosken lå — og fungerer 
derved som en fysisk manifestation og kommentar på 
byens udvikling, indskrevet i det urbane rum. 

The hot-dog kiosk: Mangfoldigheden i en Aarhu-
siansk pølsevogn udforsket igennem en todelt, interak-
tiv installation. I pølsevognen tog installationen billeder 
af de besøgendes sko. I bytte fik de en kvittering som, i 
stedet for oplysninger om pris og køb, indeholdte et bill-
ede af en fremmeds sko. På denne udstilling printes en 
løbende bon ud som indeholder billederne af de besø-
gendes sko sammenstillet med den danske pølsevogns 
overordnede historie, citater og facts. Her er der således 
tale om en slags genkoreografering samt kontekstual-
isering af de indlejrede potentialer som findes i upåagt-
ede pølsevogne som denne.  

The apartment and the stairway: Min lejlighed er 
gammel og porøs. Bygningens andre beboere er tilst-
ede i mit hjem. Deres samtaler strømmer op igennem 
radiatorrør, deres fodtrin kaster ekko op igennem trap-
peopgangen og igennem væggene bliver jeg vækket af 
naboens vækkeur. Disse (indirekte) interaktioner med 
naboer er udforsket igennem et alternativt fotografiske 
apparat, 3d-laserscanning mv., hvor disse berøringsflad-
er kortlægges. 
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Dette ph.d.-projekt er indlejret i og udviklet gennem den 
arkitektoniske praksis Helen & Hard.

Efter at have været engageret i mange projekter, er 
det tegnestuens erfaring, at samtidens diskurs om bære-
dygtig arkitektur har en tendens til at fokusere for meget 
på energieffektivitet, CO2-beregninger og nye teknologi-
er, men ofte ser bort fra arkitekturens iboende økologiske 
potentialer, som ligger i rummets  relationelle, oplevel-
sesmæssige og poetiske natur. Denne forskning under-
søger og artikulerer dette potentiale i sammenhæng med 
Helen & Hards relationelle designtilgang. Derudover ud-
forsker den sammenhængen mellem et individs kreative 
adgang til den legemeliggjorte viden og den systemiske 
struktur, som kan hjælpe med at bringe denne viden 
frem i de fælles bestræbelser og komplekse processer, 
der er forbundet med at realisere arkitektur.    

H&Hs overordnede tilgang til design er relationel. 
Den er optaget af hvordan alle dele af et projekt påvir-
ker hinanden og fungerer som et hele i den specifikke 
situation, det er indlejret i. Den tilstræber at skabe sam-
menhæng mellem mange parametre og overvejelser og 
derigennem tilvejebringe et mere økologisk resultat. Den 
undersøger hvordan rumlige/æstetiske sprog kan udvik-
les som vækstformer, der tillader feedbackprocesser og 
løbende tilpasning gennem designprocessen. 

Forskningen fokuserer på de oplevelsesmæssige kva-
liteter og egenskaber ved en relationel arkitektur og på 
hvordan H&H organiserer sig som praksis for at udvikle 
relationel arkitektur. Det der interesserer mig er på den 
ene side at udlægge de egenskaber, vi som arkitekter 
trækker på for at håndtere relationelle designprocesser 
og på den anden side de forskellige designniveauer og 
–kvaliteter, som understøtter disse udviklingsprocesser. 
Potentialet er at bibringe en større forståelse af hvordan ar-
kitekturen kan svare på sociale/miljømæssige udfordringer 
med rumlige, oplevelsesmæssige, æstetiske kvaliteter. 

Research by design har gjort det muligt for mig at at 
afdække og forklare forskellige niveauer af tavs viden 
i H&Hs relationelle designpraksis. Forskningen tog ud-
gangspunkt i en kortlægning af H&H som et system med 

20 års udvikling ved at tegne forskellige udviklingsepo-
ker med udgangspunkt i tegnestuens skiftende omgi-
velser, aktiviteter og projekter. På et vist tidspunkt kom 
selve tegningen i fokus og forskningen tog en uventet 
retning ind i den kreative handling at tegne i hånden. 

Tegningsarbejdet afdækkede, hvordan en legemelig-
gjort rumlig historie knyttet til norske kystlandskaber er 
en ressource for formudvikling og æstetisk udtryk gen-
nem ‘wilding’ (forstået som vildtvoksende) og ‘weaving’ 
linjer. Det har givet adgang til et sprog, der er tilgænge-
ligt i og gennem tegneprocessen — som er mere poetisk 
og fortællende om de kreative processer med at skabe 
form og skabe mening. 

Derudover producerer tegningshandlingen en æste-
tisk erfaring i realtid som er en forudsigelse af kvaliteter-
ne/egenskaberne af den endelige arkitektur. Endelig kan 
tegningen væve usynlige potentialer i form af synergisti-
ske  sammenhænge mellem forskellige designniveauer. 
Studiet af at tegne resulterede også i en specifik metode 
for gentegning. 

Kortlægningen af H&Hs forskellige epoker har givet 
en ny forståelse af praksissen som et specifikt formen-
de felt — et rigt habitat som giver grobund for projekter 
og os selv. Det reorganiserer og tilpasser sig løbende til 
eksterne kræfter og dets eget formål. Denne systemiske 
sammenhæng i praksissen, en form for selverkendelse 
og selvskabelse, er en relationel egenskab og i sig selv 
et relationelt design. Kortlægningen af epoker blev testet 
som et undersøgende redskab i udviklingen af et nyt pro-
jekt og i gentegningen af igangværende projekter for at 
bringe potentielle rumlige, æstetiske og oplevelsesmæs-
sige sprog til overfladen.

Det er tydeligt at forskningen har fremhævet og hjulpet 
med at tydeliggøre forskellige relationelle designegenskaber:

1. Evne for ‘wilding’ and ‘weaving’, svarende til inte-
ressen i og evnen til at balancere emergens og design
2. Et rumligt æstetisk sprog, udtænkt som en re-
lationel vækstform der forudser, forbereder, ligefrem 
inviterer iterationer, feedback, adaptioner og mere 
kollektive processer;
3. Praksissen som helhed arbejder for at under-
støtte relationelle designprocesser

På et niveau undersøger denne forskning tegningen 
som en metode til at afdække personligt legemeliggjort 
viden som rumlig æstetisk evne, på et andet niveau for-
binder den denne forståelse til det pragmatiske felt, som 
en arkitektonisk tegnestue udgør og de forhold og struk-
turer, som kan understøtte og forstærke denne professi-
onelle kerneegenskab.

H&Hs relationelle designpraksis kan forstås som en 
dynamik mellem de følgende egenskaber: en følsom-
hed og respekt for det singulære, en  understøtning af 
inklusiv og emergent designudvikling og en systemisk 
ageren. Med disse  egenskaber og interesser betyder det 
at lave arkitektur for H&H på samme tid at producere og 
blive understøttet af designs som kan give mulighed for 
udvikling og adfærd hvor adskillige feedback bliver budt 
velkommen og værdsat. Forskningen føjer artikulering 
og viden til disse rumlige, æstetiske egenskaber som un-
derstøtter relationelle udviklinger i H&Hs praksis. 

Wilding and 

weaving

En relationel designpraksis
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Arkitektskolen Aarhus har i samarbejde med Odico Aps,  
Hicon A/S, Aarhus Tech, Søren Jensen Rådgivende In-
geniører A/S, Brunsgaard A/S og TU Delft (NL) udviklet 
en metode, hvor en robotstyret glødetråd kan udskære 
avancerede betonforme med en hidtil uset hastighed. 
Metoden giver mulighed for at bygge konstruktioner 
med væsentligt reducerede mængder af materiale, ener-
gi og CO2 på op mod 70% sammenlignet med kon-
ventionelle betonkonstruktioner. Projektet er en del af 
Ph.D.-projektet ’Computed Morphologies — Digital Con-
struction Methods for Topology Optimized Architectural 
Structures’ der undersøger det arkitektoniske potentia-
le i metoden. Experiment R / Opticut implementeres via 
fremstilling af en fuldskala prototype i form af en arki-
tektonisk demonstrator, der udstilles på Tangkrogen i 
Aarhus med henblik på at tydeliggøre koblingen mellem 
arkitektur, teknologi og statik.

Prototypen er udarbejdet i fællesskab i partnerskabet, 
imens støbeformene til projektet produceres i samarbej-
de mellem robotlaboratoriet ved Arkitektskolen Aarhus 
og Odico Formworks Robotics i Odense

Den nye metode kan finde anvendelse indenfor ny-
byggeri samt renovering af betonbyggerier, hvor det 
fremover bliver muligt at lave særligt unikke betonkon-
struktioner, der på en gang er både ressourcebesparen-
de og på sigt økonomisk billigere end konventionelle 
betonkonstruktioner.

Formålet med projektet er at undersøge metodens 
arkitektoniske potentiale i praksis via udviklingen af en 
eksperimentel, topologisk optimeret prototypekonstruk-
tion i højstyrkebeton, der udstilles i 2018 på Tangkrogen 
i Aarhus. Projektet søger ved produktionen af fuldskala-
konstruktionen at bidrage til arkitektfaglige og offentlige 
debat om de kunstneriske muligheder i ny, arkitektonisk 
robotteknologi. Projektet indrammer 3 tematikker: 

1. De skulpturelle og arkitektoniske formmuligheder 
som, baseret på den udviklede fremstillingsmetodes 
muligheder og begrænsninger, omkostningseffektivt 
kan realiseres med koblingen til digitalt styret robot-

produktion. Herved peger projektet på nye, fremtidige 
designmuligheder for betonbyggeri.

2. En stillen spørgsmål ved den gængse sondring 
mellem arkitektur og ingeniørkunst, i hvilken både 
statiske og designmæssige forhold her medieres 
gennem autonome, digitale processer, og resulterer 
i et design som er ligesidet betinget af statisk opti-
mering, arkitektonisk intention og fremstillingsfor-
mens tektonik. 

3. Et økonomisk perspektiv, der peger på nye mu-
ligheder for at realisere geometrisk komplekse form-
givninger med hidtil uset omkostningseffektivitet, og 
således åbner op for en udvidelse af mulighedsfeltet 
for arkitektonisk praksis. 

Teknisk set undersøger Experiment R / Opticut koblin-
gen mellem to teknologier, nemlig topologisk optimering 
af betonkonstruktioner og robotdrevet glødetrådsskæ-
ring af støbeforme i ekspanderet polystyren (EPS — også 
kendt som Flamingo). Topologioptimering (TO) af beton-
konstruktioner blev undersøgt af Arkitektskolen Aarhus i 
Højteknologifondsprojektet Unikabeton (2007-2009). Pro-
jektet fandt, at TO kan medføre væsentlige besparelser i 
materialeforbruget på teoretisk op til 70%, men samtidig 
at udfordringerne ved realiseringen af de avancerede be-
tonkonstruktioner ved hjælp af eksisterende teknologi, 
herunder robotiseret CNC fræsning — langt opvejer de 
økonomiske effekter ved det reducerede forbrug. 

På baggrund af de to projekter, har Experiment R-part-
nerskabet udviklet en ny fremstillingsmetode: robotiseret 
glødetrådsskæring af EPS-støbeforme for betonproduk-
tion (RHWC) samt geometriske fortolkningsmetoder for 
gentegning af friformsoverflader til retlinede geometri-
er, som kan produceres via RHWC. Komparative tests af 
metoden indikerer en markant sammenlignelig hastig-
hedsforøgelse på op til 126 gange den tilsvarende frem-
stillingshastighed ved robotiseret CNC. 

Det udstillede betonobjekt viser det første element 
fra prototypen A1, som efterfølgende vil blive monteret 
ved Tangkrogen i Aarhus, i sammenstilling med de øv-
rige 6 elementer. Endvidere ses et 3d-print af det fulde 
prototypedesign samt robotskårne formelementer i eks-
panderet polystyren.

 

Experiment R / 

Opticut
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Skyd ikke skylden på vandet

Når vi taler om klimatilpasning til mere vand, er det på 
høje tid også at stille spørgsmål ved vores bosætnings-
mønstre, byudvikling og planlægning. Mere regnvand 
kan betyde oversvømmelser — og mange af de steder vi 
bygger kan medvirke til yderligere oversvømmelsesrisi-
ko. Når vi diskuterer mere regnvand, så er det ikke altid 
vandet i sig selv som er et problem. 

I Danmark, handler klimatilpasning i høj grad om 
hvordan vi tilpasser vores byggede omgivelser til hav-
stigning, grundvandsstigning og flere skybrud. Fersk-
vand er i sig selv en ressource, alligevel giver store 
mængder regnvand ofte problemer. Ikke blot på grund 

af selve vandet, men i høj grad også på grund af vores 
måder at bosætte os på. Klimaændringer og øget til-
flytning til byområder giver behov for at tilpasse vores 
bylandskaber til nye og mere uforudsigelige situationer. 
Øget nedbør og hyppigere skybrud stiller spørgsmål ved 
måden som vi planlægger, bygger og bosætter os på. 

Vand og det underjordiske / at bygge i mosen

Særligt siden slutningen af 1800-tallet har vi vænnet os 
til, at vi mennesker kan kontrollere vandet i underjordi-
ske systemer som f.eks. drænrør og kloakker. Dette har 
i ordets egentlige forstand været en teknologisk lande-
vinding. Det har givet os mulighed for, at udbygge vores 
byområder og bosætte os på steder som tidligere var 
uegnede. Nu kunne vi bygge på landmandens vådenge, 
drænede moser og i blå-grønne kiler. Steder som, blandt 
andet, har haft den funktion at lede vandet videre til stør-
re engsøer, ud til bugten eller lige så stille nedsive. 

Den Tørre By — byudvikling og kontrol

Med vandet under kontrol har planlægning, byudvikling, 
udstykning, placering af bygninger og brug af byggema-
terialer skabt en oplevelse af byen som ´Den Tørre By´. I 
Den Tørre By, understøtter de fysiske omgivelser menne-
skets interesser. Primære veje er lavet til at facilitere men-
neskets mobilitet som f.eks. pendling, levering af varer og 
at beredskabet kan komme frem når der er brug for det.

Den Våde By  — vand krydser grænser

Grundvandsstigning, havstigning og øgede regn-
vandsmængder ændrer dog på præmisserne for vores 
by-landskaber og udfordrer vores forståelse af byens 
landskaber. Regnvand holder sig ikke længere i rør under 
jorden, og når regnvandet bevæger sig på overfladen, 
respekterer det hverken ejendomsretten, lokalplaner el-
ler økonomiske interesser. 

Når skybruddet rammer træder den ´Den Våde By´ 
frem og stiller spørgsmål ved vores opfattelse af by vs. 
landskab, natur vs. det menneskabte. Ved skybrud træ-
der istidslandskabet frem med sine store landskabsfor-
mer. Under asfalt og fliser i byens landskaber, vågner 
terræn og jordbundsforhold som igennem 11.000 år er 
optimerede til at lede vandet videre, nedad, mod havet. 

Byens landskaber — indfaldsvej eller flodseng

Ved skybrud krydser vandet administrative, økono-
miske og funktionelle grænser og afslører i stedet de 
store landskabstræk i samspil med de menneskeskabte 
landskaber som veje og bygninger. Indfaldsvejen, forha-
vens forseglede overflader, domicilet og dets parkering-
splads skaber nye (om)veje for vandet. Ved skybrud, kan 
vejene pludselig fungere på vandets præmisser; som 
flodsenge der leder vandet mens kælderen og den fine 
foyer bliver til vandreservoirer og spejlbassiner. Ofte 
med konsekvens for menneskelige interesser i byens 
landskaber.

Når vandet 

kommer!
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Stednavne med en fortælling om vand;
Hydro-toponymer 

When the water comes tager afsæt i forskningsprojektet 
´Waterscapes of Value´. Her indgik forstadsbyen Lystrup 
som casestudie. Lystrup oplevede i 2012 et skybrud der 
skabte oversvømmelse af både veje og bygninger. Ved 
at sammenholde historiske kort, nutidige kort og frem-
tidige oversvømmelseskort tegnede der sig et mønster: 
de oversvømmelsestruede boligområder er indplaceret 
i tidligere våde områder. Nutidens vejnavne synliggør 
yderligere dette igennem natur-romantiske referencer til 
tidligere tiders (våde) landskabstræk. Vejnavne med hy-
dro-toponymer som f.eks. Åvangen, Mosevangen og El-
lebrinken taler vandets sprog. Casestudiet peger på det 
uafklarede forhold mellem Den Tørre By og Den Våde By. 

Ved at markere Lystrups eksisterende ´hydro-toponymer´ 
tegnes hverdagens bylandskab, Den Tørre By, som man 
tager for givet. Når Lystrups hydro-toponymer sammen-
stilles med historiske vådområder og fremtidig over-
svømmelseskort tegnes der nye sammenhænge. Når 
skybruddet kommer, tager vandet over og istidslandska-
bet træder frem. Den våde By er vågnet. 

Forskningsprojektet har afsæt i metoder fra research 
by design, bl.a. i form af ´mapping´ der sammenstiller 
hårde og bløde facts, det målbare og det sanselige, det 
fortidige, det nutidige og det (sandsynlige) fremtidige. 
Metoderne har givet mulighed for at anskue klimatilpas-
ning og bosætning ud fra vandets præmisser og sam-
tidig pege på potentialer for fremtidig byudvikling hvor 
vandet bliver en ressource. Både i Den Tørre By og Den 
Våde By.
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værdiskabelse. 

Asbjørn Søndergaard er ph.d.-stipendiat ved Arkitektskolen Aarhus og med-
grundlægger samt udviklingschef for Odico Formwork Robotics, hvor han 
leder virksomhedens industrielle R&D. Dette arbejde indbefatter adskilli-
ge højtprofilerede forskningsindsatser for udvikling af ny robotteknologi i 
byggeri, herunder robot-drevet glødebladsskæring; Augmented Reality In-
terfaces for robotprogrammering; og automation af non-repetitive robotpro-
cesser. Asbjørn Søndergaard er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus 
og hans forskning forener en interesse i topologisk optimering med robot-
fremstilling som grundlæggende elementer i arkitektonisk formgivning, en 
interesse der udfoldes i samarbejde med bl.a. Gramazio Kohler Research ved 
ETH Zurich, DTU og Israel Institute of Technology, Haifa. 
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