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INDGANG
Afhandlingens motto:

“At tænke er at anbringe sig i nutidens stratum, der fungerer som grænse: hvad kan jeg se
og hvad kan jeg sige i dag? Men det er at tænke fortiden, således som den kondenserer sig
i det indenfor, i selvforholdet.
(…)
At tænke fortiden mod nutiden, at gøre modstand i forhold til nutiden, ikke for en
tilbagevenden, men ’til fordel for, håber jeg, en kommende tid’ (Nietzsche), det vil sige ved
at gøre fortiden aktiv og nutidig i forhold til det udenfor, for at der til sidst sker noget nyt,
for at tænkning altid er noget, der hænder tanken.
Tænkningen tænker sin egen historie (fortid), men frigør sig fra det, den tænker (nutid), og
for til sidst ”at tænke anderledes” (fremtid)”1

- skitserer en cirkulær bevægelse, som finder sted mellem landskabers udformning og de mennesker, der
former landskabet og bliver formet af selv samme landskab – en bevægelse præget af selviagttagelse, selv/
genindsættelse. Denne bevægelse karakteriserer, på samme tid, nærværende afhandlings undersøgelsesfelt,
struktur og form. Afhandlingen er en kritisk undersøgelse af landskabsarkitekturens/kunstens koder i
forhold til deres rolle i samfundet.
Afhandlingens og forskningsprojektets emne er undersøgelse af det danske landskabs forandring i
forhold til gældende diskurs, et forhold der er karakteriseret af manglende opmærksomhed på diskursens
betydning for landskabets definering og udseende. Det er, på den baggrund, afhandlingens ambition at
overveje konceptionens rolle i dannelsen af et dynamisk landskabssyn ved at fremhæve karakteren af
forskellige konceptionsoperationer,2 for derved at tydeliggøre denne tænkning og handling i dannelsen af
konkrete landskaber.
Afhandling og et praksisbaseret forskningsprojekt opfattes som to konceptionsforløb, der indvirker på
hinanden. Forskningsprojektet kan ses som afhandlingens operation og afhandlingen som projektets
tilblivelse.3 Afhandlingen frembringer generelle træk ved genererende arbejde gennem den generering, den
undersøger, og selv er en del af. Central problematik er, at transformation af fysiske omgivelser peger på

1

Gilles Deleuze Foucault, Det lille Forlag, Frederiksberg 2004, p.132. Oversat fra fransk efter ”Foucault”, Les Èditions de Minuit,
Paris, 1986.
2
Med konceptionsoperationer forstås skridt eller spring hvormed sansning, oplevelse og erfaring omsættes mellem hinanden
gennem brug af for eksempel fysisk bevægelse, to- og tredimensionelle tegninger og modeller. Konception skabes gennem en
række operationer og er ikke det samme som et koncept for noget, et koncept som et begreb. Konception kommer af concipere
på latin, som det at sammenfatte noget. Ordet er en sammensætning af kon – at noget sker eller handler sammen med noget
andet og en afledning af at kapere i forståelsen at tage noget. Altså, hvordan noget tages, erfares, konciperes. Et koncept udvikles
gennem konceptionsoperationer som en måde, hvorpå en person tager noget på, erfarer noget på. Og der findes forskellige måder
konception foregår på inden for forskelle felter. Jævnfør koncipere, Politikens nudansk ordbog med etymologi. 3. udgave, 1. oplag
@ 2005 JP/Politikens Forlagshus A/S.
3
Denne kobling er inspireret af Willy Ørskov, som jeg vender tilbage til i Åbningskapitlet.
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menneskets deltagende rolle: vi er en del af konstruktionen af den verden, vi er i, hvorfor vi selv er en del
af det, der må iagttages. Når arkitekten, planlæggeren, arbejder med at frembringe noget ikke på forhånd
kendt, gennem tegninger og modeller, må disse være elementer i en selviagttagelse central for arkitekturens
felt.
Motivationen bag afhandlingen er at styrke arkitektens rolle i den fysiske planlægning og i samfundet
ved at åbne måden arkitekten, planlæggeren, arbejder, for faget selv og for arkitektens, planlæggerens,
samarbejdsrelationer. Gennem øget indsigt i arkitektens konceptionsoperationer, kan arkitekturens
genererende aspekt ikke blot afmystificeres, men også styrkes som en kontinuerlig spørgende,
selviagttagende og genererende omgang med verden.
Afhandlingens ærinde er at redegøre for en række problemstillinger og potentialer i forbindelse med
konstruktionen af landskaber. Der er, derfor, tale om et arkitektonisk blik på de konstruktive elementer
ved landskabet: et dynamisk landskabssyn gennem opmærksomhed på landskabers rumlige og kropslige
virkning via bevægelse, sansning, oplevelse, erfaring – og, hvad gælder forslagsstillelse, konception i
fysisk og i abstrakt tænkt rum. Der er, således, tale om et konstruktivt blik på måden, der arbejdes med
landskabsforståelse på.
I denne indgang, beskriver jeg afhandlingens udformning og forskningsprojektets tankesæt ud fra en
række metodiske og videnskabsteoretiske tilgange. De indbefatter Gilles Deleuzes opdeling i videnskabens,
filosofiens og kunstens formål om at skabe funktioner, begreber og sanseblokke4, Deleuzes og Guattaris
montagebegreb5, og Adornos essayistiske metode.6 Målet med at inddrage ovenstående er at argumentere
for en afhandlingsform, der kan rumme de erfaringer, jeg har gjort mig i feltet mellem landskabssyn
og konceptionsoperationer, mellem fysisk rum og abstrakt rum. Afhandlingens henholdsvise sproglige
og visuelle form er essayets og diagrammets, fokus er arkitektur som viden/videnskabelse om/af det
sanselige, om samling af sanselige komponenter, hvor metodikken er montagens.
Centralt for arbejdet er spørgsmålet om, hvordan man yderligere kan styrke en arkitektonisk praksis
ud fra undersøgelse af, hvordan man i arkitekturen skaber viden. Det vil sige, i fokus er ikke viden, som
det færdige designresultat eller viden baseret på en allerede kendt praksis. Det er, derimod, spørgsmålet
om, hvordan arkitektonisk praksis kan kvalificeres yderligere ved at blive forstået som fortsat generende
tænkning og handling, altså en vedvarende foranderlig konstruktion.
Afhandlingen og forskningsprojektet arbejder med et ’indre’ niveau,7 et syn på landskabsfaglig

4

Gilles Deleuze: Forhandlinger 1972-1990, Det lille Forlag, Frederiksberg 2006, p. 150. Oversat fra fransk efter ’Pourparlers. 19721990’. Les Editions de Minuit, Paris 1990.
Jeg har oversat sanselige aggregater med sanseblokke, da et aggregat kan opfattes som en maskine sammensat af komponenter.
Sanseblok ser jeg som en samling af sanselige komponenter. Aggregat komme fra fransk ¯ latin aggreg¤tus perf.ptc. af aggreg¤re
’føje til en flok el. en samling’ dannet af ad ’til’ + en afledning af grex (genitiv gregis) ’flok’. Politikens Nudansk Ordbog med
etymologi.
5
Gilles Deleuze og Félix Guattari beskriver en montage som både maskine og udsigelse, der både gør noget og siger noget. Gilles
Deleuze og Félix Guattari: Tusinde Plateauer, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler 2005, p. 656. Oversat fra
fransk efter MILLE PLATEAUX. Capitalisme er Schizophrénie 2, Les Editions de Minuit, Paris 1980.
6
Theodor W. Adorno: Essayet som form, Passage 28, Århus 1998. Oversat fra tysk: Noten zur Litteratur I, Suhrkamp Verlag,

Frankfurt am Main 1958.
7

Indre niveau skal forstås som et arbejde med og udvikling af den optik og de metoder, jeg selv er skolet af som
landskabsarkitekt. Ydre niveau er andre felter for viden, som jeg inddrager for at belyse og kvalificere landskabsarkitekturens og
landskabsplanlægnings felt.
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optik og redskaber, som, for eksempel, landskabsanalysemetoder og kortlægning, der bidrager til
projektudvikling i arkitektfaget, samt det administrative syn, der kommer til udtryk i love og planer,
som organisatoriske greb i planlægningsprocesser. Dernæst, inddrages et ’ydre’ niveau af teorier fra
primært det filosofiske og billedkunstneriske felt om relationel tænkning, kunstnerisk frembringelse og
konceptionsoperationer. Arbejde med dette ydre niveau leder til et tredje niveau, hvor fokus er generelle
træk ved et selviagttagelsesaspekt i skabende arbejde, som indikerer en bevidsthed om meddeltagelse
i samspillet mellem dannelse af syn, metoder og udtryk. Afhandlingen søger, således, at afdække de
genererende operationer, der foregår i arbejdet med landskabers transformation, operationer, som ikke
kan tilskrives tilfældig subjektivitet, da det er operationer, som kan give erkendelse. Sådanne operationer
har tilsyneladende fælles generelle træk med al kreativ, konciperende arbejde, det være sig inden for
videnskaben, filosofien og arkitekturen. Deleuze peger på, at træk fra det ene felt kan skabe bevægelse i et
andet, selv om disse felters fokus er forskellige.8
Det er min tese, at arkitekter, planlæggere, giver mål til verden9, og indgangen indkredser, hvorledes
arkitekturen, på den baggrund, lader sig informere af andre felters– billedkunstens og filosofiens – given
mål til verden. Ambitionen er at etablere en refleksiv sammenstilling af felterne, for, derved, at åbne for
nye forståelser i det enkelte felt og mellem felterne. Herved, styrkes arkitekturens og den arkitektoniske/
kunstneriske genererings rolle som refleksionssystem i samfundet.
I afhandlingen, opfattes arkitektur som kunst og, dermed, som produktionen af sanseblokke, som den
udførende arkitekt sammensætter i genereringen af landskaber. Samtidig, kan arkitektur som kunst forstås
som produktion af sansning for andre – som rammer for menneskers sansninger i og af verden og af dem
selv. Sådanne blokke er sat sammen af handlemåder og af det, disse handlemåder er med til at skabe: når,
for eksempel, kortlægning introduceres som spekulative og imaginære operationer, er det kortlægningens
konstruktive relationer og frembringelser mellem en gøren og en tænkning, der er i fokus.
Afhandlingen handler ikke om landskabsteori, men om landskab og konception som et relationelt,
konstitutivt felt - et felt spændt ud af sanseblokke, funktioner og begreber, som er at betegne som et
vidensfelt af visuel og sproglig skabelse på en gang. Det konstruktive fokus betyder, at det er tilblivelsen
af landskab, der interesserer afhandlingen - det nutidige fysiske landskab og dets fortsatte tilblivelse.
Mellemformerne, de hverdagslandskaber de fleste af os færdes og lever i, er mere interessante end den
klassiske opdeling i by og land, som er udtryk for kategorier tilknyttet en nu dateret måde at pplanlægge.
bruge og forstå det danske landskab på.
Afhandlingen er ikke en kritik af eksisterende landskaber, men søgninger efter et mere nuanceret syn,
der fokuserer på den rumlige virkning, og den rumlige virknings sammenhæng med formgivnings- og
planlægningspraksisser og -processer. Afhandlingen kommer, derfor, heller ikke med konkrete løsninger
til at styrke eller ændre konkrete landskaber, men er forhåbentlig et bidrag til en øget og mere nuanceret
omgang med landskab og samfund, der i sidste ende selvfølgelig gerne skulle påvirke den fremtidige
udformning af landskaber.
Afhandlingen er heller ikke et historisk tilbageblik på, hvordan udviklingen af det danske landskab har

8
9

Gilles Deleuze: Forhandlinger 1972-1990, p. 150.
Jeg vender tilbage til det at give mål som et spørgsmål om skala senere.
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været, men, et forsøg på at aflæse rumlige konstruktive træk ved eksisterende landskaber, for, derigennem,
at belyse landskabssyn og handlemåder, der styrker fokus på landskabers rumlige gøren og, derigennem,
indvirkning på forankringen af mennesker.

Fokus og målgruppe
I forhold til et landskabssyn, der ikke er sig sin optik bevidst, og ofte knytter sig til et spørgsmål om
form, søger jeg med afhandlingen at kvalificere en interesse for rum frem for form, ikke ud fra rums
formelle elementer, men ud fra opmærksomhed på selve rummet. Interessen er fokuseret på begivenheder
i rum, på, hvad rum gør rumligt, herunder på den kropslige effekt, den kropslige begivenhed, rummet
fremkalder. Det vil sige en opmærksomhed, som både er redskab for den udførende og en effekt,
påvirkning af brugeren af landskab. Et sådant syn stiller sig kritisk til vedtagne metoder og opfattelser, for
gennem en sådan kritik at kunne udvide det syn og de måder, der arbejdes med landskab på.
Beskrivelse af konceptionen i dannelse og udvikling af landskabssyn betegner en kritisk stillingtagen og
supplement til for eksempel landskabskaraktermetoden10, der i 2007 er indarbejdet i en vejledning fra
Miljøministeriet til brug for kommunerne ved kommuneplanlægning. Hvor landskabskaraktermetoden
kategoriserer og værdisætter eksisterende naturtyper, som et fundament for den videre strategi- og
ideudvikling, er arbejde med konception og dennes indvirkning på ideerne selve måden, hvormed nye
syn og bud opstår. Faren ved manglende fokus på operationerne og skabelserne i konception er, at der
reproduceres allerede kendt viden, da fokus på det ikke-sete, det kreative og konciperende i egne og andres
arbejdsprocesser, forbliver ikke-artikulerede handlemåder hos arkitekten og planlæggeren.
Landskabskaraktermetoden er en sådan videreførelse af gældende optik, der kun fokuserer på det
fysisk synlige, adskiller i typer og funktioner og ’overser’ overlappene, relationerne. Stimulering af
konceptionsoperationer er, dermed, ikke et aktiv aspekt i det arkitektonisk genererende arbejde som del
af planlægningsprocesser, på trods af at operationer er en del af arbejdet, og at konceptionsoperationer,
på samme tid via deres dynamiske karakter, har ligheder med dynamikken og forløbene i planlægningsprocesser. I afhandlingen, har jeg, derfor, gennem egen generering i forskningsprojektet, søgt at beskrive
og eksemplificere generelle træk ved generering i arkitektonisk arbejde for derigennem at anvise, udvikle
og skærpe en sådan mekanisme indlejret i arkitekturen, i arkitektonisk arbejde og i planlægningsprocesser.
Målgruppe for afhandlingen er arkitekter og planlæggere på tegnestuer og i staten, regioner og kommuner
og studerende inden for planlægning, arkitektur, men afhandlingen kan også påvirke andre felter, som, for
eksempel, filosofi og billedkunst.
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Landskabskaraktermetodens formål er, at ”foretage ensartede vurderinger af landskaber i Danmark.” GIS kort (Grafisk Informations
System) er den bærende del i metoden til at sikre og beskytte landskaber i forbindelse med blandt andet skovrejsning, veje og
landbrugsudvikling. Metoden er en kortlægning via tre delanalyser: en naturgeografisk, en kulturgeografisk og en rumlig analyse,
der kortlægger fysisk, synlige og kendte naturtyper og kulturgeografiske strukturer. De to første analyser ”foretages ved skrivebordet,
mens den rumlige visuelle analyse sker i felten.” (…) ”Kortlægningen afdækker landskabets historik og de parametre, som har været med til at forme
billedet. Naturgrundlaget og arealanvendelsen er de bagvedliggende, skabende mekanismer. Men det er oplevelsen af landskabet i dag, der er afgørende.”
(…) ”Den rumlige visuelle analyse skal verificere dataindsamlingen fra skrivebordsanalyserne.” Det, at kortlægningsarbejdet selv er skabende
og dermed ikke objektiv analyse, er ikke eksplicit beskrevet. Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, Miljøministeriet 2007,
pp. 7-12.
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Form og metode
Afhandlingens form er både skriftlig og visuel, ligesom forskningsprojektets fremgangsmåde har
været det. Både skrivestil og tegnestil søger at styrke tænkning, syn og handlemåde. Relationer mellem
undersøgelser, mellem teoretikere, mellem projektets og afhandlingens dele er under hele forløbet
undersøgt visuelt gennem diagrammer. Jeg eksperimenterer med sproget og med det visuelle materiale,
og i materialet, som sproglige og visuelle medier. Særligt de visuelle medier har jeg benyttet og søgt
at kvalificere – det er koden, jeg, som arkitekt, arbejder indenfor. Jeg søger at ”kommunikere det ikke
kommunikérbare”11 gennem diagrammatisk tænkning og arbejde med og på diagrammer, for, derigennem,
ikke bare repræsentere, men præsentere ny indsigt, ny forståelse af arkitekturens produktion/
kommunikation.

Tegnestil
Jeg søger at tænke og orientere mig i genereringen af landskabssyn gennem at skabe ’billeder’ af
genereringen. Diagrammer og diagrammatisk tænkning fungerer som genereringens og tænkningens
’billeder’ og abstrakte maskiner og kvalificeres gennem anvendelse som konceptionens ’billeder’ og
operationer.
Charles S. Peirces arbejde (via Frederik Stjernfelt)12 er brugbar i forhold til at komme nærmere, hvad
diagrammer er, og hvordan de fungerer i en konceptionsproces. I den forståelse, handler det netop ikke så
meget om, hvad diagrammer, som billeder, viser og repræsenterer - “Not what would thinking about diagrams
mean, but in what way might diagrams think?”13
I afhandlingen og forskningsprojektet, opstår tænkningens ’billeder’, som diagrammer i krydsfeltet mellem
undersøgelser af landskaber og teoretiske studier, og, som en tænkning over og med diagrammerne,
hvormed tænkningen opstår og foregår. Diagrammerne gør det muligt at iagttage det, der sker mellem
undersøgelser, teori og refleksion. De er tænkningens, konceptionens ’billeder’, der via diagrammatiske
funktioner styrker konceptionsoperationer som spring mellem handlemåder, og producerer skabelser, der
føres tilbage og ind som handlemåder, der så leder til nye spring, en ny handlemåde, en ny skabelse.
Arbejdet på diagrammer er dynamisk. Peirce beskriver det særlige tidspunkt, når man arbejder på
diagrammet og objekt/subjekt bevidstheden slås fra, og diagrammets transformative komponent
opererer uafhængigt, som sin egen virkelighed og ikke som en repræsentation, som diagram i handling.
Der åbnes, på den måde, for muligheden at tænke nyt gennem den transformative egenskab indeholdt
i diagrammets funktion og materie. Tankeeksperimenterne og præsentationerne sker gennem en række
diagramtransformationer, som en henholdsvis initial, midte og transformationsfase, der er indbydes
forbundet gennem tre diagrammatiske handlinger: abduktion, induktion, deduktion.
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Lars Qvortrup: Det hyperkomplekse samfund. 14 fortællinger om informationssamfundet. Gyldendal, København 1998, 2000. 2. udgave,
4. Oplag, 2003 p. 123. Qvortrup er professor ved Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet og har en central plads i
kommunikationsforskningen og i sammenhænge mellem samfund og læring.
12
Frederik Stjernfelt: ‘Moving Pictures of Thought. Diagrams as Centerpieces of a Peircean Epistemology’, Diagrammatology. An
Investigation of the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, Springer, Dordrecht, Holland 2007.
13
Anthony Vidler: ‘What is a Diagram Anyway’, Peter Eisenmann; Feints, Luca Molinari/Silvio Cassará (ed), Milano 2006, p. 27.
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Skrivestil
Afhandlingen har en søgende og spørgsmålsstillende skrivestil – en form der har lighed med måden
at undersøge på, for eksempel, arbejdet med at finde relationer og få ny indsigt via diagrammer efter
sansning og oplevelse i fysisk landskab. Skrivesprocessen søger efter sammenhænge og mulige forståelser,
og leder mig videre efter ny indsigt. Undersøgelser, skrivearbejde og tilegnelse af teoretisk, filosofisk
materiale foregår samtidigt, dog i adskilte perioder. Læsning af teori har påvirket undersøgelsernes
udvikling og, omvendt, har undersøgelserne ledt mig hen mod interessante teoretikere. Skrivearbejdet
rummer, derfor, også en tid, en tilblivelsestid, der indvirker på den samlede afhandlings tilblivelsestid.
Samlet, er afhandlingen karakteriseret af en række operationer mellem hvilke, der sker en glidning og med
hvilke afhandlingens indsigter og udsagn bliver til. Denne form er essayets.
”Den essayistiske skrivemåde tilkommer den, der skriver eksperimenterende, som altså drejer sit emne frem og tilbage,
spørger, beføler, prøver og gennemreflekterer det, går løs på det fra forskellige sider, og for sit indre blik samler hvad han ser,
og sætter ord på det, som genstanden har ladet komme til syne under de gennem skrivningen skabte betingelser.”14
Der er en forbindelse mellem udtrykket og indholdet. Formen er, derfor, et direkte udtryk for metoden og
strukturen i afhandlingen, modsat en udefra kommende form, der, som Adorno beskriver det, kan skygge
for erfaringen af tænkningen mellem disse dele:
”I denne erfaring indgår begreberne ikke i et kontinuum af operationer, tanken skrider ikke hele tiden frem i samme
retning, men de forskellige momenter fletter sig sammen som et tæppe. Egentlig tænker den tænkende slet ikke, men gør sig
selv til skueplads for en åndelig erfaring uden at løse den op. Skønt erfaringen er kilde også til den traditionelle tænknings
impulser, eliminerer denne gennem sin form erindringen om den.”15
Tegnestilen er ét spor, skrivestilen ét andet, der krydser igennem undersøgelsernes spor, og, derigennem,
afprøver, frembringer og etablerer et sprog om konceptionsoperationerne. Ud fra Adornos beskrivelser,
er det en form, som ikke bare kan erstattes med en kendt form, da en sådan form ikke vil understøtte
erfaringen af tænkningen og genereringen, men netop skygge for den.

Fremgangsmåde
Afhandlingens og forskningsprojektets fremgangsmåde er montagen, hvor landskabselementer og
materialer udskiftes med syn og handlemåder for at skabe nye indsigter om relationen landskab og
konception, snarere end nye landskaber. I forskningsprojektet benyttes visuel undersøgelse, hvilket vil
sige undersøgelse gennem analyse af andres grafiske materiale, og produktion og analyse af eget grafiske
materiale, som, for eksempel, kort fra Miljøministeriet på baggrund af statistisk materiale og egne
observationskort, rumlige tredimensionelle modeller og todimensionelle diagrammer.
Måden, jeg har arbejdet med projektet på, er at blive i mit gebet, arkitekturen og genererende arbejde,
hvor jeg inddrager teorier fra filosofiens og billedkunstens verden til at tale om dette arbejde. På
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Theodor W. Adorno: Essayet som form, Passage 28, Århus 1998, p. 109.
Ibid. p. 108.
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denne måde, bruges filosofien og billedkunsten som katalysatorer, der sætter en bevægelse i gang i
undersøgelserne, samtidig med, at det virker tilbage og sætter bevægelser i gang i forhold til de filosofiske
og billedkunstneriske teorier. Afhandlingen er, derfor, ikke en litterær og filosofisk udredning, men en
medkonstruerende skabelse.
”At skabe begreber er ikke mindre svært end at skabe nye visuelle eller lydlige kombinationer eller at skabe videnskabelige
funktioner.
(…)
En disciplin, som sætter sig for at følge en skabende bevægelse, der kommer andetsteds fra, opgiver sin egen skabende rolle.
Det afgørende har aldrig været at følge nabodisciplinens bevægelse, men derimod at udføre sin egen. Hvis ingen begynder, er
der ingen der bevæger sig.” 16
Jeg er, med afhandlingen, på samme gang interesseret i og karakteriseret af en tilgang og konception,
som er opmærksom på flere skalaer,17 forstået som handlemåder, der relationelt påvirker afhandlingens
måde, opbygning og form – og formgivningen af landskaber, herunder den udførendes deltagende rolle
i skabelsen af ny konception og landskaber. Afhandlingen arbejder, derfor, med et selviagttagelsesaspekt
gennem, at jeg iagttager egen deltagelse i projektets og afhandlingens generering for at undersøge
og italesætte selviagttagelsens karakter som handlemåde ved konceptionsoperationer og udvikling af
landskabssyn.
Opmærksom selviagttagelse kan ses som en relationel monteret foranderlighed og sammenlignes med
Deleuzes og Guattaris skizo-analyse og Koolhaas’ paranoide-kritiske metode eller aktivitet i Delirious NewYork,
hvor
”den paranoide-kritiske metode er (…) værkets egen metode, men samtidig er den også den del af det objekt, der analyseres.
(…)
Den paranoide-kritiske metode er subjektiv i den forstand, at den udspringer af et suverænt læsende subjekt, men samtidig
er dens endemål en struktur, eller rettere sagt, et netværk af betydning, som er konsistent og restløst.” 18
Essensen af ’paranoiaen eller selviagttagelsen, er, at den får alt til at hænge sammen relationelt. I
nærværende arbejde med selviagttagelse, hænger forskningsprojektets tilblivelse sammen med metoden,
der anvendes og formen og strukturen for afhandlingen. Det er altså nok så meget en metode som en
aktivitet. Hos Koolhaas skifter det, der med inspiration fra billedkunstneren Salvador Dali, er et kritisk
metodisk valg, til
”et nødvendigt træk ved arkitekturen. Hvor paranoiaen til at begynde med bliver lanceret som en kritisk attitude, ender den
med at blive præsenteret som en uundgåelig lidelse for den moderne arkitekt…”19
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Gilles Deleuze: Forhandlinger 1972-1990, p. 152.
Det vil sige en udvidet skalaforståelse, der gør brug af flere og andre skalaer end kartografiske, proportionale og metriske
skalaer.
18
Rasmus Rune Nielsen, 2+1: Rem Koolhaas. Learning from Manhattan, Arkitektskolens Forlag, 1. udgave Århus 2004, p. 64 og 62.
19
Ibid., p. 65.
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Der er altså tale om et relationsforhold, som arkitekten selv er en uløselig del af, og som hun/han må
arbejde opmærksomt med.
Den udførendes egen deltagelse har flere forskningsgrupper i Danmark, Sverige og Norge, som
internationalt, fra midten af nittenhalvfemserne fokuseret på, for at kvalificere det skabende, den
arkitektoniske/kunstneriske genererings rolle som refleksionssystem i forhold til samfundsudvikling.20
Som tidligere nævnt, kan afhandlingen ses som bestående af to konceptionsplaner.
Første konceptionsplan hænger sammen med, at, der, bag afhandlingen, ligger et arbejde med tre spor – et
fysisk, et teoretisk og et erkendelsesmæssigt, der samler sig i ét refleksivt frembringende arkitektonisk projekt.21
Projektets ’eksperimentelle rum’

Diskurs
Metoder,
tilgange
og
teori

Dynamisk landskabssyn
Projekt, afhandling

4

Syn
6

1

3

5

1
7

Landskab
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4
6

6

3

5
7

2

2
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Der er foretaget en række undersøgelser i både fysiske landskaber/rum og i tænkningens og genereringens
abstrakte rum/landskab. Sideløbende, er teorier inden for det filosofiske og billedkunstneriske domæne
studeret i forhold til relationelt og genererende arbejde.22 Disse to spor indvirker på hinanden og danner
det tredje spor: erkendelsen, konceptionen af, hvad, der frembringes, både angående syn og måde
gennem undersøgelserne stimuleret af teorien, og omvendt undersøgelsernes stimulering af teoretiske
fokuseringer. Metoderne, hvormed undersøgelserne foretages, beskrives i Montage I - Montage IV/V
Bevægelserne, relationerne mellem undersøgelser og teori, er blevet undersøgt løbende gennem
diagrammatisk arbejde. Diagrammerne på modsatte side er eksempler på løbende ændring af
undersøgelseselementer under hvert spor og vurdering og revurdering af relationerne gennem
overskrivninger på diagrammerne, så nye diagrammer opstår.
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Dette uddybes i Åbningskapitlet.
Projekt kommer fra latin latin projectum ), perf.ptc. af projicere ’fremkaste’ som er dannet af pro- + jacere ’kaste’ . Projekt er altså
en handling der kaster noget frem - bringer noget frem. Politikens Nudansk Ordbog med etymologi.
22
Dansk, svensk, norsk, engelsk og tysk litteratur er læst, herunder tysk og fransk litteratur i dansk og tysk oversættelse (jeg
læser ikke fransk). Der citeres på dansk, svensk, norsk og engelsk i henhold til den enkelte litteraturs sprog. Citater fra den tyske
litteratur er oversat til dansk med det tyske originale citat placeret i fodnote. Dette er valgt, da det formodes at dansk, svensk norsk
og engelsk er bredt tilgængeligt for målgruppen, hvorimod tysk er vanskeligt for flere.
21
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Opgavens scenografi, A: undersøgelser, B: teoretisk ståsted, C: beskrivelse/analyser
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Det diagrammatiske arbejde gør det klart, at selviagttagelse er et vigtigt træk ved det tredje spor, og et
vigtigt omdrejningspunkt i genererende arbejde.
Da projektet er udviklet i en periode på tre år mellem 2004 og 2009, repræsenterer forskellige
undersøgelser en optik og indsigt på det gældende tidspunkt, som siden bliver udvidet eller ikke
føres videre. Et eksempel er samstilling af statistiske kort fra Landsplanredegørelsen 2003 og
pendlingsudviklingen 1982-2002 i Montage I, der peger på tilstandstemaer og fænomener om landskabet,
som senere undersøgelser, for de førstes vedkommende, udvider, men, hvor dele af fænomenerne
følger med og andre ikke. Indsigt revideres, hvormed én indsigt overskrider en tidligere indsigt.
Projektet, som helhed, indeholder en tilblivelsestid, med hvilken projektet er blevet til gennem det
overskridende, overlejrende arbejdet med undersøgelser og teoretiske studier. På denne måde, opstilles der
forskningsspørgsmål, som så overskrides, hvormed nye spørgsmål opstår. Tilblivelsen betyder, at resultatet
ikke er kendt på forhånd, da spørgsmålene ændrer sig med undersøgelserne, kendt er ej heller en fast
rækkefølge af undersøgelser eller karakteren af undersøgelser.
”Tilblivelsen er som maskinen: Den er tilstede på forskellig vis i hver eneste montage, men går fra den ene til den anden,
åbner den ene mod den anden, uafhængigt af en fastlagt orden eller en bestemt rækkefølge.” 23
Hver undersøgelse genererer retninger, der enten vælges fra eller vælges til angående både struktur,
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handlemåde og fokus. Projektet er, derved, en søgning efter og en foranderlig bevægelse - træk der findes
ved alt skabende arbejde.
Montager
Montagen er metoden. Montagen rummer og sætter sving i sammenhænge mellem adskilte, for sig
selv definerede dele. Den rummer begivenheden, hvor noget bliver til, gennem sig selv. Hvert spor og
hver undersøgelse i projektet er monterede dele i en samling - en montage af monterede synsvinkler,
handlinger og frembringelser, som samler sig i en stor relationel knude. Montagen skaber bevægelse og
tilblivelse ved at
”det som blev komponeret i en montage, det som stadig kun var komponeret, bliver komponerende i en ny montage.”24
Selv/genindskrivning - selviagttagelse er altså en del af montagens væsen.
Det andet konceptionsplan i afhandlingen hænger sammen med, at der er forskel på forskningsprojektets og
afhandlingens bevægelser og struktur. Konception og bevidstheden om konception er to forskellige ting.
Den første samler, den anden adskiller. Et cirkulære spiralforløb er mere udbredt i projektarbejdets forløb,
modsat en mere lineær struktur i afhandlingens struktur, der ikke kan vise og udfolde de mange foldninger
og loops, der er sket mellem teorier, undersøgelser og skrivearbejde, når den, for en læser, skal klarlægge,
hvad, der er undersøgt og fremkommet. Der er dog fælles træk, hvorfor montagen både er metode og
undersøgelsesaspekt for afhandlingen. Montagen, som undersøgelsesobjekt, markerer også selviagttagelsen
som undersøgelsesobjekt, da montagen monterer dele, mindre montager, som jeg har frembragt, og som
jeg, via afhandlingen, kobler på ny. Jeg søger at kvalificere metoden gennem anvendelse og iagttagelse
af anvendelsen. Dette andet konceptionsplan får frembragt generelle træk ved arkitekturtænkningens
genererende arbejde - det vil sige, en generering, der skaber, producerer viden. Udgangspunktet for en
sådan produktion er at problematisere og relativere problemerne, som sætter en anderledes tænkning i
gang, der ikke giver eksakte løsninger, men producerer fornyet viden om relationer mellem landskabssyn
og konception, og ikke kun nye landskaber eller nye redskaber.

Montage af montager
Afhandlingen er overordnet metodisk én montage af en række montager. Projektarbejdets
konceptionsplan af monterede undersøgelser og teoretiske studier er montager i afhandlingens
konceptionsplan. Specifikt, er hvert kapitel en montage af dele, som driver den fremad mod en tænkning
og en skabelse: ’fund’, der drives videre over i (en) efterfølgende montage(r). Denne bevægelse og
sammensætning mellem kapitlerne samler afhandlingen som én montage.
Afhandlingens montage opererer på to planer: et teoretisk og et empirisk. Hvor det teoretiske plan
undersøger konstruktive metodiske og begrebslige aspekter af relationen mellem landskabssyn og
konception, eksperimenterer det empiriske plan med netop dette tankesæts konstruktive aspekter i forhold
til projektets undersøgelser af fysisk landskab og teori. Overlejringerne, foldningen af de to planer danner

24
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det tredje spor: erkendelsen, konceptionen af hvad, der frembringes både angående landskabssyn og
måden at arbejde med konstruktion af et sådan syn.
Overordnet, karakteriserer montagerne en række operationer i afhandlingen, der samlet frembringer og
illustrerer måder at arbejde med landskab og måder at udvikle et dynamisk landskabssyn.
Montagerne udfolder, hvordan landskabssyn og erkendelses- og konceptionsoperationer udvikles, iagttages
og belyses. Montagerne er sammensætninger, koblinger af tanker over og med teorier og teoretikere og
tanker over og med undersøgelser. Montagerne beskriver ikke kun undersøgelserne, men er i sig selv
genererende undersøgelser. Montagerne er, visse steder, processuelle og beskriver, hvad, der gøres, andre
steder et produkt, og beskriver, hvad, der er fremkommet. Hver montage er en montering af en række
handlemåder, skabelser/syn, på sammen måde som, at hver montage er én handlemåde i afhandlingens
montage. Montagerne i afhandlingen bliver til en række forskellige abstrakte steder (forskellige nonsites)25, i det konceptionsrum, jeg monterer, teoretiserer over og producerer med afhandlingen. Gennem at
fokusere på operationer og tilblivelser i eget arbejde, åbner og belyser jeg konceptionsprocesser i arbejdet
med et nyt syn på landskabet, ligeledes, at det kræver operationer på og mellem to konceptionsplaner.
Sådanne ’foldede’ operationer sker i et samspil mellem induktive forløb (fra specifikt til generelt) og
deduktive forløb (fra generelt og specifikt) og abduktive gæt (spring).26 I Montage III og IV/V, viser
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og beskriver jeg induktive og deduktive forløb og abduktive gæt, samt, hvordan de fungerer sammen i
vekselvirkninger i konceptionsoperationer. Samspil mellem disse forløb kendetegner hver af montagerne,
ligesom de hver især er et deduktivt eller induktivt forløb i afhandlingens montage.
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Non-site er inspireret af Robert Smithson’s Non-site teori. Robert Smithson: The Collected Writings, Jack Flam (ed.), University of
California Press, Berkeley, Los Angeles, London 1996.
26
Charles S. Peirce er manden bag abduktion. Abduktion kan forstås som slutningsform byggende på lige dele intuition og
regelkendskab. Man skaber en hypotese eller konklusion på baggrund af ukendte eller få præmisser. Det abduktive element
er, når man har oplevelsen af at vide mere, end man kan forklare. Man har viden, selvom den ikke kan rekonstruere præcist
efter bestemte regler. Abduktion ligger ’mellem’ deduktion og induktion. Arbejder man deduktivt, slutter man ud fra generelle
principper til forhold om enkeltsager. Arbejder man derimod induktivt, slutter man ud fra enkelte tilfælde om det generelle og
almene. Abduktion må således være en mediering af deduktion og induktion: en vekselvirkning mellem de to i ’slutningen’ til et
eller andet forhold, http://www.sociologiskforum.dk.
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Montagerne fremskriver, derfor, både nye teoretiske og metodiske anskuelser og nye anskuelser om
landskabssyn og rum.
Begivenheden i afhandlingen overskrider ’det subjektive’ ved forskningsprojektets begivenhed gennem
at frembringe generelle træk ved subjektiv erfaring, konception. Det generelle ved det subjektive
er netop konceptionens begivenhed, relationen mellem tilblivelse og operation - en relation, som
forskningsprojektet og afhandlingen har indbyrdes til fælles. Adskillelsen/forbindelsen mellem projekt
og afhandling er udtryk for selviagttagelse. Afhandlingen glider, dermed, over i en iagttagelsesform,
der overskrider subjektets betydning (i forståelsen den udførende som omdrejningspunkt) i søgning
efter at vægte den udførendes iagttagelse af egen iagttagelse og gøren, som fundament for generering/
formgivning, der kan styrke andres (brugerens, modtagerens) stimulering af selviagttagelse.

Selviagttagelse - iagttagelsens iagttagelse
For at kunne udlede viden om syn og handlemåde, mens man arbejder, må man foretage iagttagelser af
eget arbejde. Selviagttagelsen i mit arbejde har fokuseret på konceptionsoperationer og skabelser for at
kunne udlede viden, der kan styrke det selv samme arbejde med relationer mellem syn, handlemåde og
konception.
Ved at koble Philippe Boudons arkitekturologi – videnskaben om arkitekturtænkningens abstrakte
rum – med Charles Peirces digrammatik og diagramtransformationer, udvikler jeg en skabelses- og
operationsmodel. Selviagttagelsen og åbningen af koblingen mellem undersøgelser og teori sker gennem
denne model. Modellen er, i sig selv, en montage, som den enkelte montage og den samlede afhandling
afspejler. Selviagttagelsen foregår altså på flere niveauer.
Selviagttagelse er central for afhandlingen af den simple årsag, at arkitekter arbejder på, tegner oven på,
bygger videre på deres tegninger og modeller. De kommunikerer med egne skabelser i udviklingen af
ide, form og argument. Modeller og tegninger er ikke kun repræsentationer af og kommunikation til
omverdenen om en færdig ide, et færdigt koncept, bygning eller landskab. De er redskaber til egen dialog,
egen kommunikation, iagttagelse af egen iagttagelse af verden. Desværre, er viden om, hvordan dette
foregår en ’tavs viden’, indlejret i praksis overleveret gennem mesterlære, hverken eksplicit beskrevet i
forhold til faget selv eller over for andre.
En anden årsag til vægtningen af selviagttagelse er, at jeg mener, forsøget på at beskrive det, er afgørende
for arkitekturens rolle i samfundet. Den tyske systemteoretiker og sociolog, Niklas Luhmann, har udviklet
problematikken og paradokset om ’iagttagelsens iagttagelse’ med inspiration og udgangspunkt i Husserls
fænomenologi. Luhmann beskriver denne ’mulighed’ - iagttagelsens paradoks - som et spørgsmål om
at tænke selektionen forud – selviagttagelsen - iagttagelsen af iagttagelse forud for selektioner, som den
sidste ud af en orden på tre27, der er klar over kommunikationens omvendte dobbelthed. Udgangspunktet
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Niklas Luhmann; Iagttagelse og paradoks. Essays om autopoietiske systemer. Moderne tænkere, Gyldendalske Boghandel, Nordisk
Forlag A/S, København 1997, p. 115. Oversat fra tysk efter ’Probleme mit operativer Schliessung’ from Soziologische Aufklärung
6, Die Soziologie der Mensch, Westdeutscher Verlag, Opladen 1995. ’Das Begriff der Geschellschaft’, ’The individuallity of the
Individual: Historical Meanings and Contemporary Problems’ from Essays on Self-Reference, Colombia University Press, New York
1990. ‘Das medium der Kunst’ from Delfin. Eine deutsche Zeistschrift für Konstruktion, Analyse und Kritik. 4. årg., December 1986. Die
ausdifferentierung des Kunstsystems, Bentili Verlag, Wien 1994. ‘Risiko ned Gefahr’ from Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistisches
Perspektive, Westdeutscher Verlag, Opladen 1990. ‘Zeichen als Form’ from Dirk Baecker (red.) Probleme der Form, Suhrkamp,
Frankfurt am Main 1993.
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for Luhmann er kommunikation mellem personer, der samme er det for Lars Qvortrup28, der udfolder
Luhmanns tænkning i forhold til det nutidige samfund. Begge beskriver et kommunikationssystem, der
kan overføres på forskellige fagområder, institutioner med videre, og at disse opererer ud fra specifikke
koder: økonomiens kode (genererer det penge?), videnskabens (er det sandt/falsk?), politikkens (er der
flertal/mindretal?), moralens (er det etisk?) – og så kunstens koder som de begge er særligt interesserede
i. Traditionelt, er kunstens kode identificeret som den, der differentierer iagttagelserne i forhold til koden
om skønhed, men
”kunst er et af de vigtigste funktionssystemer i samfundet til at reflektere over den nye tids vilkår og dermed for at skabe
begreber om disse vilkår.”29
Og underforstået ikke om den er sand, falsk eller smuk. Så kunst skal, ifølge Qvortrup, yderligere forstås
som en kode til at kommunikere iagttagelser med. Han skriver samtidig, at der er en tendens til, at, der, i
kunsten i det hyperkomplekse samfund
”… medfølger et ideal om ’at kommunikere det ukommunikérbare’30 [og] ”…at kommunikere det der ikke kan
kommunikeres er – som man siger – en overordentlig vanskelig kunst, som kræver uhyre arbejde.” (…) [og] ”det kræver
gode kunstnere og gode iagttagere.”31
Luhmann og Qvortrup understreger, at selviagttagelse ikke skal tilskrives en forståelse af subjektet som
centrum for verden (og i forlængelse heraf, dermed, heller ikke generende, kreativt arbejde som noget
rent subjektivt, mener jeg), men som et alment aspekt, hvormed, hvorigennem forskellige områder/fag
i samfundet kommunikerer gennem et sammenligneligt system og, derigennem, opretholder og udvikler
systemet.
”… man kunne gå så langt som til at sige at kommunikationen kommunikerer, og at de personer der indgår i
kommunikationen så at sige ’indtræder’ i og forstyrrer dens altid allerede fastlagte grundmønstre.”32

28

Lars Qvortrup: Det hyberkomplekse samfund. 14 fortællinger om informationssamfundet. Gyldendal, København 1998, 2000. 2. udgave, 4.
oplag 2003.
29
Ibid p. 123.
30
Ibid.
31
Ibid p. 129.
32
Ibid. p. 163.
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								Iagttagelsens iagttagelse

I landskabs- og bygningskunstens verden, er denne kommunikation arkitektoniske frembringelser, hvor
personer er erstattet af tegninger og modeller. Erstattes personer med skabelser, i forståelsen tegninger og
modeller, er ovenstående beskrivelse sammenlignelig med de forløb, der beskrives i Montage III og IV/V.
Det beskrevne kommunikationssystems struktur og relationer, mellem en første, en anden og en
tredje orden og måde at operere og fungere på, har ligheder med den skabelses- og operationsmodel,
jeg udvikler. Netop relationer mellem selektioner og selviagttagelse, som selektionens forud, er
sammenlignelig.
Som landskabsarkitekt under feltet Landskabskunst på Den Kongelige Danske Kunstakademi,
Kunstakademiets Arkitektskole, ser jeg det som en del af afhandlingens ramme og som et centralt fokus at
kvalificere landskabskunstens kode som en del af ” et af de vigtigste funktionssystemer i samfundet til at reflektere
over den nye tids vilkår og dermed for at skabe begreber om disse vilkår.”33

33

Ibid p. 123
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Struktur
Afhandlingen er struktureret i otte kapitler: én indgang, én åbning, fire undersøgelsesmontager og to
udgange og fem overgangstekster. Strukturen afspejler kroppens bevægelse i landskab/rum.
De fire undersøgelsesmontager kan læses hver for sig eller i en sammenhæng. Hver af dem er en
eksperimentel undersøgelse, som teksten og tegningerne er en bevægelse gennem, og samler angående
handlemåde og skabelse af syn. Montagerne kan ligeledes læses i en sammenhæng, som et større
samlende argument om konstruktion af landskabssyn gennem skridt mellem handlemåder og skabelser:
konceptionsoperationer. Kilder og begreber udfoldes hver for sig i de fire montager. Sammen med
åbningsafsnittet og de to udgange understøtter strukturen en bevægelse over at anskue/se anderledes, at
finde via anskuelsen/’det sete’, og fundere det fundne til et transformeret syn, fremkommet gennem netop
anskuelsen/’det sete’, dens fund og funderingen af fundet.

I

II

IV (Ia)

III

Tænke og arbejde relationelt
- anskue

´Handlemåde /anskuelse afsøges
- finde via anskuelse

Handlemåde prøves/udvides
- fundere det fundne

Åbning

Afsøgning

Fundering

Måde perspektiveres
transformere syn via fremkommet
anskuelse, måde og fund
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Strukturen søger at holde fast i disse cirkulære bevægelser ved undersøgelserne og vise overgange og
viderebringelser gennem fem overgangstekster. De er led mellem montagerne i afhandlingen, peger på,
hvad fokus er for den enkelte montage, samler op på, hvad, der er fundet og føres videre som fundament
for den videre undersøgelse:
”Man gør en flosset mængde i stedet for at definere den flossede mængde ud fra de konsistens- og konsolideringsoperationer der
vedrører den. For det er det væsentlige: en flosset mængde, en syntese af forskelligartede elementer, kan kun defineres ud fra
den konsistensgrad der lige netop gør det muligt at skelne de forskelligartede elementer den består af (skelnelighed).
(…)
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Det drejer sig altså snarere om de perceptionstærskler eller skelnelighedstærskler der tilhører en given montage.” 34
Afhandlingen er delt i fire dele:
Del 1 (Åbning og Montage I) etablerer henholdsvis et felt og en kritisk tænkning, samt etablerer en
bestemt optik.
Del 2 (Montage II og III) beskæftiger sig på forskellig vis med det synlige og ikke-synlige i landskabers
konstruktion. Anskuelsen/’det sete’ fra Montage I bruges som afsøgning af syn og særlige måder at
handle på.
Del 3 (Montage IV/V) afprøver og udvider det metodiske apparat, som er udviklet i Montage I-III, særligt
skabelses- og operationsmodellen i Montage III. Rumlige parametre angående syn og måde præsenteres.
Del 4 (Udgang 1 og Udgang 2) er afhandlingens samlende del, der afprøver udvalgte landskaber for
fundne rumlige parametre som rumlig gøren, begivenhed og kropslig begivenhed, og udvikler disse som
fundament for nye åbninger og perspektiver i arbejdet med landskabets konstruktion i formgivning og
planlægning.

Del 1
Afhandlingen indledes med et Åbningskapitel, der præsenterer en topologisk tænkning, der åbner for
forståelse af og arbejde med relationen mellem menneske og verden. Det fokuserer på, at der, i dele af
den nutidige bygningsarkitektur, kan spores en dynamisk tænkning og formgivning, som vægter kroppen
og det at sanse og opleve rum, hvor arkitektur, ud over form og materialitet, især handler om at skabe rum
for andres sansning, andres kropslige nærværelse.35 Afhandlingen søger at udvikle dette fokus i forhold
til arbejde med landskab og sansning og oplevelse af større landskabelige sammenhænge. Ligeledes,
går det tættere på, hvad, der synes at kendetegne en sådan tilgang og tænkning og inddrager teoretiske
positioner inden for en topologisk, relationel tænkning, det ’at tænke anderledes’.36 David Leatherbarrows
latente horisonter og Philippe Boudons skalarelationer og konceptionsoperationer introduceres. Dernæst,
sammenstilles denne tænkning med en kritisk læsning af metoder til landskabsanalyse og kortlægning
beskrevet af Kevin Lynch, Per Stahlschmidt, James Corner og Stan Allen.
Den samlede sammenstilling diskuterer modernismens fokus på det fysisk synlige, objektet/genstanden
og funktion som et syn, der fordrer adskillelse, zoner og regler, og som ikke rummer forskelle og overlap,
selvom det opstår, på trods af adskillelse og regler. Et sådan syn repræsenterer en synsvinkel, der ser
subjektet som en udenforstående suverænitet. Diskussionen peger på, at denne subjekt-betragtning ikke
er tidssvarende, at subjektet selv er et objekt, der må indgå i betragtningen, og at forskelle og overlap
netop finder sted. Det ikke-synlige i menneskets omgang med verden og ikke-synlige træk ved landskab

34

Gilles Deleuze, Félix Guattari: Tusinde Plateauer, p. 441 og p. 445.
Kropslig nærværelse er opmærksom refleksion over betydningen, effekten af det, man gør gennem kropsligt nærvær – er
opmærksom på hånden, der griber om bordpladens kant.
36
Gilles Deleuze: Foucault, p. 132.
35
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som relationen mellem objekter/genstande frem for arbejde med objektet/genstanden selv, er det,
der skal undersøges, arbejdes med. Modsætningen ligger grundlæggende også i, at begge syn præger
formgivningen og planlægningen af landskaber. En bevidsthed om forskelle, som indlejret mekanisme,
fordrer andre måder at handle på for at skabe andre landskaber. Det ikke-synlige i arkitektur, operationer
forstået som generelle træk ved genererende arkitektonisk arbejde, åbner afsnittet med diskussionen
mellem måder at kortlægge og målsætte verden på og menneskets omgang med og eksistens gennem
verden.
Montage I er første indledende undersøgelse angående det danske landskab og belyser optik og metoder
bag dets nuværende udtryk. Statistisk materiale og landsplanredegørelser fra 2001-2009 analyseres som
optik på det danske landskab og som søgning efter ikke-synlige fænomener og temaer i den gældende
diskurs, som diskursen og optikken selv skygger for, for eksempel kendetegn ved landskabet som ikke er
fysisk synligt og/eller, derfor, ikke synligt i repræsentation af landskabet/nuværende diskurs om landskab.
Jeg søger på den måde ’at tænke anderledes’ og afsøge et dynamisk syn på det danske landskab – et syn,
der søger at forstå og arbejde med folden mellem menneske og verden, som mennesket selv er med til at
forme.
Samlet etablerer Åbningskapitlet og Montage 1 en ramme for en relationel anskuelsesform og relationel
fremgangsmåde, der styrker arbejde med landskab som en konstruktion – en ramme som afhandlingens
følgende afsnit udfylder.
Del 2
Montage II undersøger om de erfarede ikke-synlige fænomener og temaer fra Montage I kan sanses,
opleves og erfares i det fysiske landskab inden for to arbejdsfelter, henholdsvis på tværs af Jylland og ned
over Sjælland. Krop, sansning og bevægelse belyses som skalaer i forhold til konstruktion af landskab i
relation til Gernot Böhmes atmosfæretilgang, Situationisternes dérive teori og Robert Smithsons Non-site
teori. Fokus på det fysisk synlige, det man ser med øjnene, udvides med det ikke-synlige i sansningen og
omsætningen af sansning til oplevelse. Forståelse af verden gennem subjektets søgen er central i kreative
processer, hvorfor jeg søger at belyse bevægelsens betydning gennem sammenstilling af det i landskabet
sanset og oplevet og gennem kritisk læsning af Gernot Böhmes atmosfæretilgang. Der er en sammenhæng
mellem kroppens bevægelse og de rum, den er med til at skabe. Forankring gennem kropslig nærværelse
er et alment aspekt ved menneskets eksistens og omgang og væren i verden. Den subjektive handling er
indlejret i os alle. Det er igennem kroppen at verden bliver til for os. Den er ikke i sig selv.
Montage III arbejder videre med de omsatte oplevelser fra Montage II og omsætter oplevelserne til
erfaring (konception) gennem kortlægning. Montagen diskuterer, i den forlængelse, forskelle i at se
kort som repræsentation, billede og diagram, og om diagrammatisk arbejde kan ses som erfaringens
abstrakte maskine via diagrammerne, som tankens og erkendelsens ’billeder’ og redskaber. Kort og
kortlægning belyses som kropslig nærværelse og relationel ageren og tænkning gennem Situationisternes
psykogeografiske/mentale kort og teori om detournement (omkørsel). Robert Smithsons non-site, der
har fokus på relationen mellem værk og processen med skabelsen af værket, introduceres i forhold til
kortlægningens frembringelser og i relation til Stan Allen og James Corners beskrivelser af kortlægning
som notationer og spekulative og imaginære operationer. Gennem Charles Peirces, Michel Foucaults
(via Deleuze) og Gilles Deleuzes og Félix Guattaris arbejde med diagrammer, belyses kortlægning som
diagrammatisk tænkning og diagrammer som tænkningens ’billeder’, maskine. Philippe Boudons definering
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af arkitekturens rum bestående af skabelsesproces og konceptionsoperationer udvides med en læsning af
Peirces teori (via Frederik Stjernfelt) om tegnrelationer som en beskrivelse af diagramtransformationer. På
baggrund af Philippe Boudons beskrivelser af konceptionens operationer og skabelser og Charles Peirces
diagrammatiske tænkning, udvikler jeg en operations- og skabelsesmodel, som viser og styrker glidning
mellem sansning, oplevelse og erkendelse, som jeg bruger til at åbne koblingen mellem undersøgelser og
teori.
Del 3
I Montage IV/V, bevæger jeg mig ind i en større abstraktion end i Montage III, hvor der ikke
nødvendigvis er reference til det fysiske, som i Montage III’s todimensionale diagrammer, men hvor
arbejdet foregår i et endnu mere abstrakt niveau, i et ’non-site-site’. I Montage IV/V kvalificerer jeg
Boudons konceptionsrum gennem at udvide Smithson’s non-site teori med et nyt ’non-site-site’ lag og
’in-visu-situ’ handling for, via den vej, at kvalificere relationen mellem fysisk rum og arkitekturens abstrakte
rum – genereringen af forslag til ændringer i det fysiske. Jeg anviser, dermed, nye rum og handlemåder
(skabelser og operationer) i konceptionsarbejdet, og jeg får, via disse greb og tænkning, vendt definitionen
af landskabstyper fra administrativ og brugsmæssig funktion til en definition af landskabers rumlige
begivenhed, hvordan de ’gør’ rumligt. Sansning i fysisk rum udvides med sansning i abstrakt, tænkt
rum. Montagen IV/V samler en række rumlige parametre vedrørende syn og måde, som er relevante at
inddrage i styrkelsen af konceptionsarbejde i forhold til at opnå et dynamisk landskabssyn.
Del 4
I Udgang 1 afprøves i otte udvalgte landskaber anskuelsen og handlemåden, der er fundet og funderet
gennem Montage I-IV/V. Anskuelsen: et syn på landskabssyn som rumlig gøren, rumlig begivenhed
og handlemåden: konceptionsglidninger gennem skabelser og skalaglidninger transformeres, det vil
sige, afprøves, omformes og udvides gennem, at jeg anvender det igen på det fysiske landskab. Udgang
1 er først en transformerende afprøvning, der perspektiverer synet og handlemåden fremkommet i
afhandlingen. Dernæst, er Udgang 1 en opsamling på de mulige parametre afhandlingen frembringer.
Udgang 1 viser og beskriver, hvordan man kan udvide og bygge videre på det gængse syn bestemt af
brugsbestemt funktion, hvor et landskab ses som et objekt. Gennem at koble optikken på funktion og
objekt med tilstandskarakter, hvor området undersøges som en dynamisk tilstandstype, og, derefter,
undersøges som rumlig tilstandsbegivenhed, hvor et område undersøges som rumlig gøren, der påvirker
kropslig begivenhed, anvises og beskrives en tolkning og vurdering af det gængse syn.
Udgang 2 samler op på de parametre afhandlingen frembringer vedrørende et dynamisk relationelt
landskabssyn og diagrammatisk konceptionsarbejde. Dernæst, perspektiverer Udgang 2 på de frembragte
parametre angående syn og handlemåde og peger på, hvordan disse parametre anviser nye åbninger,
nye indgange. Dermed, peger udgangen på, hvordan rumlig begivenhed og kropslig begivenhed kan
indgå i og udvikles til yderligere styrkelse af arbejde med rums rumlige gøren og kropslig påvirkning,
sammenhængen mellem transformationer og begivenheder i landskabssyn, landskabskonception
og landskabsrum. Dernæst, peger udgangen på relevansen af disse parametre i undervisningen af
arkitekter og planlæggere; i formgivningen og planlægningen af landskaber i praksis på tegnestuer og i
rådgivningsfirmaer, samt i statslig, regional og kommunal forvaltning.
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ÅBNING
Afhandlingens landskab

Ankomst
Denne åbning beskriver feltet, afhandlingen åbner, handler i og konstruerer. I forskningsprojektet har det
været en nødvendig handling at spørge kritisk til, overskrive og lægge til mit faglige ’landskab’ gennem det
filosofiske felt og det billedkunstneriske felt, for ad den vej belyse og udvikle et udvidet syn og en udvidet
handlemåde.
Når afhandlingens titel anvender ’landskab’ som begreb på flere niveauer, er det for at antyde en række
niveauer, som indvirker på hinanden. Titlen Landskabets transformation refererer til transformation forstået
som forandring, omformning, af fysisk landskab1 og transformation af det bagvedliggende ’landskab’
af syn, metoder og optik i landskabsarkitekturen. Undertitlen Begivenhed i landskabssyn, landskabskonception
og landskabsrum indrammer, at landskabssyn, landskabskonception og landskabsrum er noget, der hver
især genereres og skabes, og at de er interagerende konstruktioner.2 Arbejder man med forandringer i
fysiske landskabelige rum, er der en sammenhæng med forandringer i syn på landskaber og forandringer
i konception af landskabet, der foregår med det selvsamme transformerende arbejde. Landskab
bruges samtidig som et abstrakt strukturelt begreb i dette kapitels undertitlen Afhandlingens landskab,
da afhandlingen netop er et ’landskab’ sammensat af relationelle dele: undersøgelse af og mellem
landskabssyn, landskabskonception og fysiske landskabelige rum.

Felt
Afhandlingen og forskningsprojektet udspringer oprindeligt af en forundring over, hvordan forholdet
mellem by og det åbne land samt byzone og landzone har forandret sig de sidste 50 år, hvordan det flyder
sammen til landskabelige situationer3 af forskellige tætheder. Denne forundring styrkes, når det erfares, at
planlove og planer samtidig er karakteriseret af fokus på adskillelse i zoner, bestemmelser for specifikke

1

Med landskab mener jeg her fysiske sammensatte situationer, tilstande af forskellige tætheder, som hele tiden forandres gennem
vores fysiske brug og indgreb. Landskab er ikke noget før kommende, men skabes med menneskers omgang med og i landskabet,
et landskab, der omgiver mennesket, et landskab, mennesket dermed selv er en del af. Landskaber formes af mange forskellige
skalaer, som blandt andet økonomiske, kulturelle, sociale, rumlige og kropslige skalaer. Forskellige skalaer vægtes forskelligt til
forskellige tider, og nye skalaer kommer til, som for eksempel internettet og digitale medier, hvilket konstant fordrer fornyet
stillingtagen til, hvad det betyder for verden og forankring i verden.
2
Landskabssyn er formet af samfundsmæssige og menneskelige anskuelses- og handlemåder på et givent tidspunkt, hvor
landskabskonception er hvordan anskuelses- og handlemåder sammensættes til nye syn og handlinger, nyt landskabssyn, som så
sætter rammer for, hvordan landskabsrum/ landskaber fysisk planlægges, formgives og kommer til at se ud.
3
Situation: sammenfaldende omstændigheder, som sammen udgør en tilstand, da mennesket påvirker og påvirkes af landskaber.
Politikens nudansk ordbog med etymologi. 3. udgave, 1. oplag @ 2005 JP/Politikens Forlagshus A/S.
Situationers dynamiske karakter som tilstand understreger vores eksistens’ historiske og uigennemskuelige karakter, samt den
klassiske objektivismes umulighed, fordi vi altid er i en situation, og oftest uden selv at være herre over det faktum eller over
situationens parametre. Situationer som dynamisk tilstand kan også ses som en begivenhed.
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områder og tanker om et lige samfund med lige vilkår for alle. De landskabelige flydende og sammensatte
situationer undviger den orden, som planredskaberne har søgt at oprette for at håndtere virkelighedens
kaos. Planlovene repræsenterer et metrisk, stribet rum,4 styret af zoner, matrikler, besiddelser, mål,
proportioner og entydig brugsfunktion. Landskaber som sammensatte situationer består, derfor, af
adskilte og indadvendte funktionszoner, karakteriseret af et spænd mellem voksende udstrækning og
faldende volumen, som eksempel landbrugsområder, og voksende udstrækning og voksende volumen,
som eksempel parcelhusområder, når man ser på arealforbrug (af bygning og beplantning) i forhold til
tæthed.
Udgangspunktet for forskningsprojektet og afhandlingen er min undren over, hvordan man arkitektonisk,
det vil sige inden for en rumlig praksis med fokus på rum og rums virkning, kan forholde sig til
udviklingen, udtrykket af og måden, der arbejdes med landskab på. Jeg peger, med baggrund i en kritisk
holdning overfor zonelovens tredeling, på behovet for større indsigt i, og hvordan vi målsætter og
skaber verden, når der både er gråzoner og indadvendt adskillelse mellem zoner. Bag zoneloven ligger et
dualistisk landskabssyn og en funktionalistisk tænkning, som projektet reagerer imod ved at pege på og
undersøge et relationelt og dynamisk landskabssyn og -tænkning.
Forskningsprojektet søger at udvide fokus på optikkens og handlemådernes rumlige og fysiske effekt
i forhold til netværksstyring og netværksledelse, som den nuværende planlægningens bagvedliggende
handlemåde og optik. Terminologien, som knytter sig til netværkstænkning, fastholder tilsyneladende
et generelt overordnet fokus på helheder. Ønsket med afhandlingen er at åbne netværkstænkningens
tendens til at betragte handlinger og syn på et generelt niveau mod, hvordan aktører opererer på mere
elementære niveauer. Der er, for eksempel, forskelle på ingeniørens statiske beregninger - som indgår som
aktører i arkitektens projektudvikling - og arkitektens tegninger og modeller, der er arkitektens skabelser,
som spiller en rolle i flere faser. Både ingeniørens beregninger og arkitektens tegninger og modeller, der
anvender ingeniørens input, kan ses som aktører, men der er forskel på, om og hvordan de indgår som
redskab eller som handling. Netværkstænkning og netværksteori opererer på et mere generelt niveau, hvor
evnen til at se helheden af mange dele er stærk, mens det er sværere at nå længere ind i den erkendelse,
den erfaring eller konception, der dannes på mere elementære niveauer inden for forskellige områder,
forskellige aktørnetværk i et større netværk.5
Gennem forskningsprojektet er jeg især interesseret i at åbne arkitektens, planlæggerens6 netværk gennem
undersøgelse af konception og konceptionsoperationer. Projektet ser derfor aktør-netværk
teorien7 som baggrundsoptik, hvor et skift til konception og konceptionsoperationer peger
på mere elementære og specifikke niveauer mellem delene. Via undersøgelser af arkitektens

4

Gilles Deleuze og Félix Guattari: ’Det glatte og det stribede’, Tusinde Plateauer, Det Kongelige Danske Kunstakademiet
Billedkunstskoler 2005. Oversat fra fransk efter MILLE PLATEAUX. Capitalisme et Schizophrénie 2, Les Editions de Minuit,
Paris 1980.
5
Refleksionerne om netværksstyring og ledelse her og senere i kapitlet bygger på erfaringer fra kommunal ansættelse som
projektleder på større udviklingsprojekter, blandt andet et i 2001-2004, der som det ene fokus udviklede, undersøgte og afprøvede
netværksstyring i praksis i forhold til fysisk planlægning. Dele af projektets erfaringer er publiceret i videnbladene nr. 8.1-3 og nr.
3.1-44 fra 2002 og 2004 i Forskningscenteret Skov & Landskabs serie af videnblade om planlægning.
6
Afhandlingen har fokus på den genererende arkitekt på tegnestuer og den genererende arkitekt som planlægger i offentlig regi.
Her bør det genererende og arkitektoniske aspekt ikke være mindre bevidst eller repræsenteret. I offentligt regi arbejder der mange
fagfelter under stillingen, funktionen, planlægger, men kun arkitekter arbejder med genereringen af fysisk rum.
7
Actor-network theory se Bruno Latour: Reassembling the social: an introduction to Actor-network theory, Ney York, Oxford: University
Press 2005.
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konceptionsoperationer i arkitektonisk genererende arbejde, søger afhandlingen og projektet at beskrive
dimensioner, planlægningens processer kan styrkes af, dimensioner, som kan styrke arkitekturens
arbejde med at skabe rum for mennesker og mulighed for, gennem rum, at erkende sig selv og tilegne
sig verden. Planlægningens og arkitekturens almenmenneskelige etiske rolle kan dermed styrkes. Jeg
fokuserer særligt på den del af planlægningen, der indeholder det arkitektoniske udviklingsarbejde, hvor
analyser konkretiserer sig til syn, strategier og konkrete bud på landskaber/rum. Efter at have foretaget en
traditionel landskabsanalyse, hvor en lang række fakta om et sted fra kort, statistik og registrering på stedet
er indsamlet, sker der en idéudvikling, hvis omsætning ofte foregår uden en bevidst indsigt i omsætningens
operationer. I forhold til omsætningens operationer er den udførendes rolle vigtig. I en sådan proces er
der mere på færd, end bare det, øjet ser og indsamler, som bevidstheden er trænet til at sammensætte.
Dette ’mere’ – mellem det, der iagttages og den, der iagttager, kan beskrives og formidles. Bevidst arbejde
med landskabelige transformationer kan ikke nøjes med troen på grundig ’informationsindsamling’ og på
anvendelse og beskrivelse af feltarbejde, eller den udførende arkitekts, planlæggers ’særlige kreative’ evner,
for hvad er det?
Ud over indsigt i og arbejde med processtyring og netværksledelse i kommunal planlægning, er
projektets og afhandlingens arbejde funderet i en infrastrukturel, dynamisk og procesussel tilgang
inden for landskabsarkitekturen og arkitekturen, national som internationalt de sidste 10-15 år. I dansk
sammenhæng, er der, inden for den akademiske landskabstradition gennem 80 år, arbejdet med stærke
forbindelser til kunstens arbejde med samfundsspørgsmål og foranderlighed og dynamik i arbejdet med
plantematerialer og landskaber. Her i er min interesse i landskabsarkitekturens rolle i samfundet funderet.
Jeg er interesseret i en kunstnerisk tilgang, der har fokus på hvordan viden (arkitektur, kunst) skabes,
frem for, hvad viden (arkitektur, kunst) er. Det vil sige, kunst mere som præsentation end repræsentation,
med inspiration fra både den amerikanske arkitekt Stan Allen og den amerikanske landskabsarkitekt
James Corner. De har begge, gennem deres praksis og teoretiske produktion, bidraget til et ændret syn
på samspil mellem verden, den der forandrer og redskaberne, der bruges til at forandre med. Jeg er
skolet af disse danske og internationale strømninger, hvorfor processuel tænkning, forandringer over tid,
træghed, dynamik og opmærksomhed på det sårbare og stærke i små nuancer/forskelle er underliggende
og medfølgende optik. Samtidig er det optik, som jeg med forskningsprojektet ønsker at forstå bedre,
og derfor undersøger og lægger nye forståelser til. Gennem flere års ansættelse som plankonsulent i
kommunalt regi er nye aspekter, nye skalaer af et genererende arbejde blevet udvidet i samarbejder med
forskellige faggrupper, som ikke mindst har krævet eller påvirket en konstant og nødvendig spørgen til
og refleksion over arkitektens, planlæggerens rolle, arkitektoniske kompetencer og redskaber i forhold til
planlægning og ikke mindst formgivning i landskabelig skala.
Det videnskabsteoretiske startpunkt for mit arbejde er derfor funderet i en interesseret og nødvendig
relation mellem arkitekturfagets traditionelle praksistradition: at tegne, lave modeller og bygge, og
anden viden der trækkes på uden for faget, som økonomi, politik, dialog, styring og igangsættelse af
dialogprocesser, tids- bemandings- og budgetplaner. Den arkitektoniske generering bliver ofte klemt, da
arkitekturfagets identitet på samme tid er stærk og svag. Traditionelt er viden af faktuel karakter i forhold
til det byggede blevet fremhævet, men afdækning af, hvordan viden i faget skabes, er mangelfuld. Det
betyder, at der mangler et samtidigt fokus på videnproduktion i forhold til, hvordan arkitekten arbejder,
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forstået som den erkendelsesdialog, der foregår mellem arkitekt, redskaber og verden. Arkitektens arbejde
ses derfor stadigvæk ofte som gode ideer ’der rystes ud af ærmet’ via arkitektens særlige ’kreative evner’ et syn og en forståelse, faget selv indirekte bidrager til, da faget ikke eksplicit har formidlet, hvordan viden
produceres og bruges i arkitektens genererende proces.

Feltkonstruktion
Skabes landskab af optik og anskuelseskonstruktioner, hvordan anskues og arbejdes der så med noget, der
forandrer sig gennem selve arbejdet?
For at belyse, at landskab og landskabssyn er konstruktioner, etablerer afhandlingen og forskningsprojektet
en konstruktion via undersøgelse af det danske landskabs forandring i forhold til gældende diskurs,
konceptionens rolle for dannelse af et nyt landskabssyn gennem karakteren af konceptionsoperationer
samt virkningen af en sådan tænkning og ageren på konkrete landskaber. Centrale spørgsmål er:
Hvad sætter dagsordenen for det fysiske rum? Hvilke dominerende syn påvirker vores opfattelse og slår
ud som kendetegn ved det nutidige landskab? Hvilke konstruktive træk og måder kan anvise andre veje til
at forstå og arbejde med landskabet? Om det, der sker i de fysiske rum, har noget at gøre med måden, der
arbejdes med rummene på? Eller formuleret på en anden måde, går overvejelsen på, om den generative
proces, som en kontinuerlig, refleksiv og frembringende praksis, har at gøre med forholdet mellem
begivenhed i rum og begivenhed i konceptionen8 af rum? Og om beskrivelse af en sådan tilgang kan
hjælpe med at skærpe arkitektens og planlæggerens værktøjer?
Afhandlingens og projektets konstruktion er initieret af to antagelser. Den første er landskab som rumlige
tilstande. Landskab er det rum, der omgiver os, et rum hvori elementer er indeholdt og samtidig er med
til at skabe rummet/landskabet. Elementer er både byer, veje, marker som huse, træer og mennesker.
Danmark kan ses som ét landskab af byggede og ikke-byggede strukturer, af historiske bycentre,
’forstadsbælter’, industriområder, motorveje, landeveje, parkeringspladser, skove, jordbrugsbygninger,
grusgrave, broer, vindmøller, højspændingsledninger…, som sammen tegner bestemte landskabstyper.
Typerne repræsenterer det møde, hvor de byggede og ikke-byggede strukturer optager og reflekterer
sociale, kulturelle og økonomiske strukturer og processer.9 Typerne overlapper og er relationelle,
rumligt som brugsmæssigt. Typerne ændrer udstrækning, form og udtryk i takt med sociale, kulturelle
og økonomiske ændringer. Det peger på, at typerne mere skal vægtes som tilstande dannet af relationer
mellem elementer end primært karakteriseret af de enkelte elementer.
På den måde er landskabet i Danmark situationer af rumlige tilstande blivende til via menneskers

8

Begivenhed i rum er den virkning rum eller landskaber har gennem vores sansning, oplevelse og erfaring af dem. Fokus på
begivenhed er en opmærksomhed på, hvordan landskaber, for at stimulere dette aspekt ved rum, hænger sammen med arkitektens
evne til at arbejde med egen sansning, oplevelse og erfaring af både fysiske rum og mentale rum, og forandringen mellem dem,
som noget der foregår, noget der sættes sammen i konception - en begivenhed i konception. Konception er noget, der bliver til, er
konstruktioner via menneskers handlinger, interagerende konstruktioner i fysiske rum/landskaber og mentale rum.
9
Jens Kvorning; ’Udveksling’, Udveksling – landskabets by, Afdeling 1, Arkitektur, By og landskab, Kunstakademiets Arkitektskole,
København 2001, p. 9.
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oplevelse og deltagelse og gennem optik vi ser og agerer med, politik, som er i konstant forandring i takt
med det fysiske samfunds forandringer. På samme måde, skal mennesket ikke betragtes som et objekt,
da det så betragtes udefra. Mennesket skal betragtes relationelt, det vil sige, arbejder jeg med landskabets
transformation, er jeg selv deltagende i en erfaringsproces, og min rolle som sansende væsen med en krop
må undersøges. Kroppen, bevægelse og kropslig nærværelse er derfor centrale skalaer10 i arbejdet med
landskab.
”Hvis det er sandt at arkitektur gestalter rum, så må man for at kunne vurdere disse rum begive sig ind i dem. Man må
være kropslig nærværende.”11
Kropslig nærværelse ses som en refleksiv tilstand i forhold til en naturlig tilstand af kropsligt nærvær, hvor
man er tilstede her og nu, opmærksom på hvad man gør med kroppen: strækker armen frem, griber om
koppen med fingrene. Den kropslige nærværelse er en samtidig og medfølgende refleksion over hvad det
kropslige nærvær betyder, fører med sig; at man opmærksomt rækker ud efter og løfter koppen.
Den refleksive kropslige nærværelse og det naturlige kropslige nærvær hænger altså sammen, men det er
vigtigt at være opmærksom på forskellen.12
Refleksion over kropsligt nærvær: kropslig nærværelse, bruges til at skabe rum for andre menneskers
kropslige nærværelse, det vil sige arkitektur, der stimulerer andres refleksion over deres gøren og
tilstedeværelse i verden. Arkitektur kan dermed ses som en kropslig kunstart mere end en visuel
kunstart. Forskningsprojektet og afhandlingen har særligt fokus på kvalificering af kropslig nærværelse i
arkitekturens generering.
Den anden antagelse, med udgangspunkt i den første, handler om, at gængse analysemetoder, der adskiller
for at klarlægge og skabe orden i den komplekse verden, må udvides med en mere kompleks og relationel
tilgang, der netop går ind i dette begivenhedens krydsfelt mellem verden og menneske og forsøger at få
skabelserne og deres relativitet og kompleksitet i tale. Der er noget mere at finde ved at arbejde bevidst
med sammenhæng mellem det fysiske udtryk og optik, tankerne om verden, da verden skabes her og
nu med vores egen deltagelse og ikke alene repræsenterer noget før kommende. Skabes verden med
vores deltagelse, er det ikke nok at udskille og kategorisere hver enkelt identitet, type. Sammenstødene,
overlappene mellem hver type peger på forskelle som en relation.

10

En skala er et redskab til at målsætte verden med. Kroppen giver mål på én måde - perspektivet og proportionsforhold på én
anden måde, men historisk har opmærksomheden på proportionsforhold givet anledning til glemsel af netop målsætningen – og
af at virkeligheden består af mange skalaer – til fordel fra en homogenisering af virkelighedens skalaer.
11
”Wenn er wahr ist, dass Architectur Räume gestaltet, so muss man, um sie zu beurteilen, sich in diese Räume hineinbegeben. Man muss lieblich
anwesend sein”. Gernot Böhme: Architektur und Armosphäre, Wilhelm Fink Verlag, München 2006, p. 111. Böhme belyser i bogen
blandt andet arkitektur som kropslig kunstart og bevægelsens rolle i forhold til kropslig nærværelse som atmosfæren ved rum.
12
Refleksiv kropslig nærværelse og naturligt kropsligt nærvær er inspireret af Edmund Husserls (1859-1938) transcendental
filosofi, hvor intentionalitet er det, hvormed subjektivitet bestemmes. Husserl peger på at relationen ”mellem to anskuelsesmodi, den
naturlige indstilling [subjektiv selverfaring] og den refleksive filosofiske situation [’objektiv’/videnskabelig selverfaring] er den transcendentalt
reflekterende.” Ligeledes at der er en dobbelthed, en spaltning, i ét hvert menneske, som er forskellen mellem det naturlige og
det refleksive subjekt, en samtidig både subjektiv og ’objektiv’ refleksiv selvbetragtning. Skellet mellem de to hos Husserl er det
videnskabelige, det metodiske, som det den refleksive, transcendentale reflekterende person benytter sig af, gør. I 1913 benævner
han dette en absolut subjektiv videnskab, hvor subjektiv skal forstås som både subjektiv og ’objektiv’/refleksiv. http://da.wikipedia.
org.
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Ud fra ovenstående synes det vigtigt at stille sig kritisk overfor en sådan vægtning af logikkens og
intellektets forrang, perceptionen af det fysisk synlige, typificeringer og kategoriseringer ud fra hierarkisk
og dialektisk orden. Det er handlinger og optik, der ikke udvikler samfundet og landskabet til at rumme
fremtiden, men hænger fast i fortidens/nutidens strukturer. Det fastholder en asymmetri mellem
bagvedliggende forståelsesrammer, og så hvordan landskabet opleves og erfares.
Som introduceret i indgangskapitlet, kvalificerer afhandlingen og forskningsprojektet relationer
mellem forståelsesrammer, og hvordan landskabet opleves og erfares i en gensidig skabelse. Målet for
forskningsprojektet og afhandlingen er at generere et dynamisk landskabssyn gennem at vise og beskrive
anvendelsen af en række skalaer og konceptionsoperationer, samt at kvalificere og perspektivere disse
teoretisk gennem tanker af David Leatherbarrow, Gilles Deleuze og Félix Guattari, Philip Boudon,
Charles Peirce og Gernot Böhme, samt James Corner, Stan Allen, Robert Smithson og Willy Ørskov, hvor
de sidstnævnte har en både teoretisk og praksisbaseret produktion.
Det er vigtigt, i stedet for at arbejde med landskab som genstand, at arbejde med det som et felt, der
skabes af flere forskellige og samtidige skalaer, som for eksempel elementer i rummet og perception,
konception13 i og af rum/elementer. Skala er i den forståelse både faste elementer, fakta, som optik, syn
og tilgange.14 Og det er vigtigt at forstå og arbejde med landskab og projektarbejde som iscenesættelse
af tilblivelser15, den udførende selv er en del af gennem brug af forskellige og selvgenererede skalaer.
Afhandlingen viser og beskriver, at sådanne tilblivelser er visuel og sproglig skabelse på en gang, at
konstruktion af landskab, landskabssyn og konstruktion af mennesker sker gennem konstruktion af
sproglige og visuelle og rumlige skabelser.16
Projektet og afhandlingen indskriver sig, gennem spørgsmålet om, hvordan man gennem genererende
arkitektonisk arbejde skaber viden, i et arbejde med kvalificering af arkitektonisk udviklingsarbejde, som
der i international sammenhæng har været et øget fokus på fra midten af nittenhalvfemserne. På Det
Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Arkitektskolen i Århus og universiteterne i Danmark
har grupper af forskere og arkitekter, i samspil med forskere i de øvrige nordiske lande, arbejdet med
at kvalificere arkitekturens rolle i samfundet gennem arbejde i spændingsfeltet mellem arkitekturens
generende og skabende handlinger og arkitekturteoretiske og filosofiske refleksioner og perspektiver.
Arbejdet har, særligt i Danmark, samlet sig under temaet kunstnerisk udviklingsarbejde, hvor fokus har været:
”Instead of raising the – important – question of how artistic development work can meet general research criteria, the
journal [Nordisk arkitekturforskning 3, 2005] asks how intensified reflections concerning the ways of working with
architecture can contribute to the development of architectural research.” 17
I Sverige opstod der i 2002 et tværgående samarbejde mellem forskere i fem forskningsmiljøer inden
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Perception er sansning, oplevelse af det fysiske, og indgår i konceptionen, erkendelsen, erfaringen af verden vi har på baggrund
af perceptionen. Perception er en skala i konceptionens konstruktion.
14
På denne måde benytter arkitekten både konkrete, metriske og abstrakte, tænkte skalaer i genererende arbejde.
15
Tilblivelser – tilblivelses tid – begivenhed har alt sammen at gøre med at noget sker, når noget sættes sammen, mennesket bliver
til gennem dets handlinger med at forstå verden og det selv gennem verden, som det konstruerer gennem sine iagttagelser.
16
De landskaber, metoder, optikker og lovgivning og politikker, som jeg med afhandlingen er kritisk overfor, er jeg altså selv
formet af, og kan skygge for indsigt i.
17
Claus Peder Pedersen: ’The Autonomy of Architecture?’, Nordisk Arkitekturforskning - Nordic Journal of Architectural Research, vol.
18, nr. 3, 2005, Nordisk Forening for Arkitekturforskning, p. 5. Se også Nordisk Arkitekturforskning,- Nordic Journal of Architectural
Research, vol. 16, nr. 1, 2003, Nordisk Forening for Arkitekturforskning,
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for filosofi og arkitektur. Gruppen har udviklet perspektivrig forskning om arkitektur gennem dialog
mellem filosofi og arkitektur i projektet En utforskande arkitektur. I projektet var ”ambitionen (…) at fonya
våre begreppsliga och kulturteoretiske förhållningssätt till arkitektur; arkitektur som projekt och sitiuation, arkitektur
som en kulturkritisk aktivitet...” (…) ”Arkitektur är inte endast en kunskap om form, menar vi, utan framförallt en
kunskapsform, ett sätt att nå kunssskap och nya insikter, såväl i gestaltande praktik som i vetenskaplig forskning.”18
Gruppens arbejde er i 2007 udmøntet i antologien Utforskande arkitektur. Situationer i nutida arkitektur, som
præsenterer resultaterne fra det tværfaglige arbejde, og ”nya begreppliga persepktiv på arkitektur och stadsbyggande
gennom ett gransöverskridande arbete i spänningsfältet mellan gestaltande handling, arkitekturtetoretiska refleksioner och
filosofiska perspektiv.”19
I Norge har man siden 1995 gennem de forskerstuderendes forskellige skabende og udøvende baggrund
søgt at professionalisere forskning i skabende og udøvende fag. Under konceptet ”making disciplines”20
blev en fælles intellektuel platform og identitet understøttet. ”Making disciplines” er knyttet til begrebet
”making professions”, der hænger sammen med det engelske ”making knowledge” - en ”hvordan-kunnskap”,
der omfatter ”den kunnskap som fremmer, og ofte definerer, profesionskompetanse.”21 Flere forskerstuderende
ved Arkitektskolen i Oslo har startet deres phd-projekter ”… ut fra faglig nysgjerrighet overfor egne erfaringer,
[og de har] arbeidet for å tilføre sitt eget fag den nuvundne kunnskap…[gennem deres projekter]. Flere av de
deltagende er praktiserende kunstnere innen sitt eget fagfelt, som gjennom hele dr. studieperioden har forsøkt – tross dr.
gradssystemets klare standpunkt mot dette – å integrere sin kunstneriske virksomhet inn i sit dr. projekt.”22 Nogle har
gjort dette ved at lave udstillinger af egen kunst, andre gennem ”å føre en nær dialog med kunsten i den skriftlige
avhandlingen.” For eksempel gennem at undersøge ”… om och hur det inom ramen för en konstfacklig diskurs
kan vara mögligt att kombinera konstnärens subjektiva position med forskarens teoretiske perspektiv [og dette gennem]
… en vetenskapsfilosofisk/teoretiskrefleksion över ’den egna erfarenhetens position och projektets metodiska infallsvinkle
(deltagande observation).”23
I europæisk sammenhæng kan det nævnes, at der i 2005 blev afholdt et international to-dags kollokvium
The Unthinkable Doctorate i Bruxelles, der belyste forskningsarbejder “into other sciences ‘of architecture’, where
architecture becomes the object of investigation [and which] produce a specifically architectural reasoning, from within
architecture rather than form its numerous neighbour disciplines and furnish tools or constituent elements of a contemporary,
historically-situated architecture.”24
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Sten Gromark: ’Kraftspel i urban och samhällelig förändring. En utforskande arkitektur’, Miljöforskning, Februari 2003. P. 2-3.
http://miljoforkning.formas.se/sv/Nummer/Februari-2003.
19
Information om bogen Utforskande Arkitektur. Situationer i nutida arkitektur, Gronmark, Steen, Nilsson Frederik (red.), Forlaget
Axl Books, Stockholm 2007. www.axlbooks.com.
20
Halina Dunin-Woyseth: ’A Continuum from Scientific Research to creative practice? Noen tanker omkring forskning i skapende
og utøvende fag’, Nordisk Arkitekturforskning,- Nordic Journal of Architectural Research, vol. 16, nr. 1, 2003, Nordisk Forening for
Arkitekturforskning, p. 26.
21
Ibid., p. 26, 27.
22
Halina Dunin-Woyseth: ’Faglig relevans vs. Akademisk intersubjektivitet. Et møte med fem forskare fra skapende og
utøvende fag’, Nordisk Arkitekturforskning,- Nordic Journal of Architectural Research, vol. 16, nr. 1, 2003, Nordisk Forening for
Arkitekturforskning, p. 41, 42.
23
Ibid., p. 43.
24
Kollokviuminvitation: The Unthinkable Doctorate, Bruxelles, Belgien 2005, p. 3. http://www.architecture.com.au/emailnews/
UNTHINKABLE_DOCTORATE.pdf.
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Ligeledes afholdte RWTH Aachen University, Aachen, Tyskland november 2009 den internationale
konference Construction Knowlegde/ Der Wissen der Arkitektur, hvor ”the types of knowledge specific to architecture
[belyses, og]”examples of ways to generate and write about, represent and communicate architectural knowledge” søges.25
Afhandlingen og forskningsprojektet indskriver sig altså gennem måden at arbejde og gennem
problematikken om videnskabelse i arkitekturen i et mangeårigt og aktuelt fokus indenfor arkitekturen.

Dynamisk syn på (det danske) landskab – ’at tænke anderledes’
Åbningen er en montage af de skalaer, afhandlingen søger at diskutere i relation til hinanden, og som
den netop monterer for at konstruerer et felt og undersøge denne feltkonstruktion. En montage forstås
som en sammensætning af en række skalaer, der indvirker på hinanden og frembringer en ny horisont. På
denne måde forstås horisont som en dimension, en måde at opfatte eller anskue tingene på, som når man
får fornyet indsigt gennem en ny dimension i tilværelsen.26 Åbningskapitlet præsenterer ’det at anskue/at
se’, som en opmærksom på egen forandring i og med ’anskuelsen/det sete’ som et eksisterende dynamisk
grundlag i afhandlingen.
Som baggrund for en anderledes tænkning ligger en bevidsthed om indlejrede relationer som
usamtidigheder, det vil sige forståelsesrammer, der i princippet kan ses som hørende forskellige tider til,
men som lapper ind over hinanden, og som påvirker tænkning og handling samtidig. En sådan væsentlig
usamtidighed er subjektets vægtning i forhold til samfund som social orden, hvordan menneskelig
iagttagelse og kommunikation opfattes, og hvordan kunsten som iagttagelseskonstruktion bidrager til at
reducere kompleksiteten ved verden. Lars Qvortrup27 (1950-) opdeler mellem deocentrisme (gud som det
universelle observations- og kommunikationsformat), antropocentrisme (mennesket som det universelle
observations- og kommunikationsformat) og i polycentrisme (iagttagelser af verden kan ikke fuldt ud
kommunikeres). Det er tre forskellige måder, forholdet mellem samfund og menneske kan betragtes på, og
hvordan kunsten søger at håndtere disse forhold i forskellige perioder:

Konferenceinvitation: Construction Knowlegde/ Der Wissen der Arkitektur, Fakultät für Arkitektur, Lehr- und forschungsgebiet
Arkitekturhistorie, RWTH Aachen University, Aachen, Tyskland, 2008, p. 2. www.theorie.arch.rwth-aachen.de. Hentet 2. juni 2009.
26
Politikens nudansk ordbog med etymologi.
27
Lars Qvortrup, Det hyperkomplekse samfund. 14 fortællinger om informationssamfundet, Gyldendal København 1998, 2000, 2. udgave, 4.
oplæg 2003, p. 133.
25
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Men disse opfattelser og handlemåder blander sig med hinanden; det ene afløser ikke det andet ved rene
skift, men lapper indover hinanden. I mit arbejde med arkitektur som kunst, i forståelsen generativ rumlig
praksis via iagttagelseskonstruktioner, er der forståelse for, at subjektets position på forskellige tider er
vigtig, da det har betydning for landskabskunstens og bygningskunstens måder at arbejde på. I mange af
de vedtagne og brugte metoder inden for fagfelterne er der rester af tidligere syn og handlemåder, som
ubevidst føres med. Samtidig er det væsentligt, at der inden for arkitekturen er forskel på hvilke skalaer,
der arbejdes med i design af termokander og design af land- og byområder. Fælles er måske derimod,
hvordan skalaerne bringes i spil, og at arkitekten bruger sig selv som redskab i frembringelsen til andre fælles er hvordan arkitekter arbejder.

Spring mellem skalaer
Som tidligere nævnt, er der to centrale aspekter i arbejdet med landskab som konstruktion og
konstruktionen af et felt for denne afhandling. Det første er spring mellem skalaer.
Skala kan, med inspiration fra musikken, forstås som en trinvis ordnet række som en række af toner
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inden for en oktav.28 Jeg forstår, på den baggrund, skala som trin i en inddeling, som bruges til at
vurdere, sammenligne eller måle noget med. På den måde er skala mere end en målestok, der viser
størrelsesforholdet mellem en genstand og afbildningen af den, for eksempel 1: 2000. Skala er også
en størrelse relativ i forhold til et bestemt system, og ikke bare en proportionalitets faktor i et metrisk
system, med subjektet som udenforstående centrum. På altertavler bliver jomfru Maria, for eksempel, ofte
afbilledet større end englene omkring hende, hvilket understreger hendes betydning inden for et bestemt
system: den kristne tro.
En sådan brug af skalaer er en opmærksomhed på, at noget ikke er det samme, at der er relationsforhold,
som ikke bestemmes af proportionalitet, men af et syn, en optik, en opfattelse.
”Size determines an object, but scale determines art.”29
Jeg sammenligner, sammenstiller i forskningsprojektet og afhandlingen, altså på en særlig måde; det vil
sige, at jeg handler, agerer, foretager mig noget med en særlig opmærksomhed inden for et særligt system.
Arkitekter oplæres i skalaglidning: i at kunne veksle, zoome ind og ud mellem 1:1, noget i fuld størrelse
og 1: 5000, noget formindsket i forhold til fuld størrelse. Glidningen foretages med afsæt i en kropslig
bevidsthed og erfaring af kropslig stimulering. Den kropslige erfaring bliver, blandt andet, tilegnet gennem
studieture i den virkelige verden, men hvordan der ses, sanses, opleves og hvordan det, som en samlet
begivenhed er medvirkende til, giver input til genereringen af rum efterfølgende, er ikke artikuleret og er
en ofte ubevidst indlært viden30 hos den udførende.
Skalaglidning foregår/foretages både som proportional målsætning og som kropslig målsætning – men
det sidste står svagt, på trods af, at vi gør det, hvilket kan skyldes, at krop ses som genstand i rum, kontra
at det er kroppen, der strukturerer rummet gennem en særlig opmærksomhed. Målsætning kan, med
den opmærksomhed, derimod ses som noget, der foregår med hele kroppen - både med hjernen, som
tænkning og med arme, ben, øjne, øre og næse, som sansning, perception og konception i en indbyders
vekselvirkning. Det er derfor ikke muligt at løsrive sig fra den verden, man, som udførende, målsætter.
Målsætning, der kun benytter logiske og metriske og målbare parametre til at forstå og skabe verden med,
og hvor den udførende ikke betragtes som en del af det, der målsættes, må kvalificeres til at være på højde
med de mennesker og den verden, den anvendes i forhold til.

Horisonter og skalaer - og deres mulige relation?
I det følgende vil jeg forsøge at udvide horisont og skalabegrebet ved at se på deres relation.

28

Politikens nudansk ordbog med etymologi.
Billedkunstner Robert Smithson om størrelse, skala og system. Robert Smithson: ‘The Spiral Jetty (1972)’, Robert Smithson: The
Collected Writings, Jack Flam (ed.) University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 1996, p. 147.
30
Ubevidst indlært viden kan ses som en intuitiv evne til umiddelbart at opfatte og bedømme en situation eller sammenhænge
uden at være bevidst om alle aspekter af den. Denne evne styrkes som metode i undervisningen af arkitekter gennem arbejdet
med visuelle medier.
29
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“One of the consequences of surveying sites is the unintended discovery of the horizon that gives rise to the figures one
sees, knows, and measures, even though these nameless and recondite aspects of the terrain never submit themselves to such
surveys.”31
Gennem tiderne har teoretikere og praktikere været opmærksomme på forskellen mellem en persons
oplevelse af et sted og selve stedet. Leon Battista Alberti (1404-1472)32 oplevede ’området’ mellem
øjenpunktet og elementerne, man ser på, og blev opmærksom på, at det man måler og ser, ikke er der
alene og uafhængigt, men at man måler i forhold til noget; nemlig sig selv, den der målsætter, og den
indsigt man selv, hun/han besidder. Det ser jeg som en latent mellemgrund, en horisont karakteriseret af
et relationsforhold mellem en person, der betragter, og elementer, der træder frem og forstås gennem dette
relationsforhold. Alberti udviklede aldrig en forståelse af horisont som latent mellemgrund eller noget
andet end linjen, hvor land møder vand, eller hvor øjepunkt og forsvindingspunkter falder sammen i den
perspektiviske konstruktionstegning, som han er ophavsmand til.
Interessen for at udvikle en forståelse af horisont accelererede parallelt med, at perspektivet mistede sin
position som den eneste sande måde at måle verden på. Det kan ses som en nedskrivning af metrisk og
proportionalt syn, hvor relationsforhold forstås med en geometrisk og matematisk proportionalitet, der
forlænger, forstørrer, afkorter og formindsker ting, så de rigtige størrelsesforhold fastholdes i forhold til
afstanden, tingene er placeret på. Det er en måde at betragte, hvor subjektet, der betragter, står udenfor.
Man har at gøre med et syn, der ikke har øje for menneskets medvirkende rolle for forståelsen af verden
og indvirkning på verdens opbygning. På trods af denne opmærksomhed, har metrisk og proportionalt
syn og et udenforstående subjekt stadig stor indflydelse på vores gældende tænkning. En fænomenologisk
tænkning og tilgang medvirker til svækkelse af perspektivet og subjekts særlige rolle som uden for
det, der iagttages. Fænomenologien forsøger, med fokus på den kropslige perception33, at ændre det
manglende fokus på det ikke-visuelle - på mellemgrundens latente potentiale. Men forskellige forståelser
af fænomenologi, alle med et primært fokus på perceptionen af fysiske objekter, får ikke ordentlig fat
i det latente mellem noget fysisk og noget sanset og noget erkendt i forhold til at skabe verden og ikke
blot iagttage den. ’Kevin Lynch metoden’34 som bliver brugt som metode til at undersøge, registrere og
analysere steder, kan ses som præget af denne tænkning. Lynch udvikler heller ikke en forståelse for
relationen mellem kroppens perceptioner af det enkelte sted og så den perciperendes konception og
forståelse af stedet på baggrund af bearbejdningen af perceptionen.
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David Leatherbarrow: ‘Introduction: Architecture and its horizons’, Uncommon Ground: Architecture, Technology, and Topography,
MIT Press, Cambrigde, MA 2000, p. 24. David Leatherbarrow er kunsthistoriker og professor på University of Pennsylvania,
Graduate School of Fine Arts, USA. Han har skrevet flere bøger om relationen mellem kunsthistorie og arkitektur historie,
tektonisk forståelse og fokus i arkitekturen, samt havekunstens og landskabsarkitekturens rolle i arkitektur og samfund.
32
Alberti skrev i 1435 den første indflydelsesrige bog om principperne for perspektivtegning og udviklede en række
målsætningsredskaber til at beregne afstand og dermed gengive placeringer perspektivisk. Gennem det arbejde udviklede
han teoretisk og praktisk viden om perspektivet på baggrund af perspektiviske love fremsat og udviklet af arkitekten Filippo
Brunelleschi’ (1377 -1446).
33
Perception: vi forstår gennem perception – gennem syns- høre- og lugtesansen – gennem os selv og vores præferencer og
holdninger. Politikens nudansk ordbog med etymologi. Traditionelt ses perception at dække hele erkendelsens konstruktion.
Afhandlingen søger at vise, at det er mere nuanceret, og at perception er en skala i konceptionen.
34
Kevin Lynch: Image of the City, MIT Press, Cambridge, MA, 1960.
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Horisont
“Our preoccupation with objects, images, and data restricts our grasp of latency. (..) Latent aspects of things continually
keep themselves withdrawn; what they give of themselves to perception is never adequate to what might yet appear. Every
surface is a surface of something, and that something is what matters in topography.”35
Fokus på sådan en latens kan forstås som en anerkendelse af, at metriske dimensioner ikke er i stand til
at rumme, at rum består og dannes af mange skalaer - at der er noget ved rum, som undslipper metrisk
og proportional målsætning. Jeg mener, at David Leatherbarrow har øje for en måde at håndtere dette
slip på, gennem at arbejde opmærksomt med relationer mellem ting og perception af en horisont, i
stedet for kun metrisk at målsætte afstande mellem ting. I denne henseende skal horisont forstås som
et specifikt syn, en bestemt synsvinkel, som ikke er tilstede på forhånd, og som udvikles i relation til det
iagttagede, som en anden målsætning end den metriske. Det kan ses som, at Leatherbarrow er kritisk over
for horisont kun forstået som det fysiske fænomen - den imaginære linje hvor vand/land møder himmel,
metrisk konstrueret gennem perspektivet. Han løfter horisont og rumlighed fra at være geometriske
målsætningsaspekter til at være aspekter ved perceptionen i en fænomenologisk kontekst. Det virker dog
som om horisont, for ham, er forbundet med en anden dimension, sådan at forstå, at det ikke kun handler
om det latente, én horisont kan generere gennem relationen mellem en ting og perceptionen af tingen,
men at det også handler om en latens mellem den horisont og en anden horisont, forskellig fra den første.
Der er tale om et fokus på relationer mellem flere horisonter, hvilket jeg mener Leatherbarrow beskriver
som en topologisk måde at tænke og arbejde med verden og samfundet, vi lever i: en tilgang og måde der
arbejder med horisonters skabelse, som gennem deres relationer har en indbygget latens eller potentialitet
for at frembringe nyt. Leatherbarrows latens kan ses som fremhævning af andre dimensioner ved rum
end perceptionen af det fysisk synlige. Hvad disse dimensioner er, og hvilke forbindelser de har til
konstruktionen af horisonter, er ikke udfoldet. En forståelse af disse andre dimensioner synes dog yderst
relevante for at komme tættere på, hvordan fysiske rum dannes.

Skala – og konceptionsrum
Den franske arkitekt og teoretiker Philippe Boudon36 trækker skalaer frem som centrale for målsætning
af steder og afgørende for forståelsen af arkitekturens videnskabelige og kreative processer, hvorfor
jeg bringer i mente, at målsætning og skala ikke bare skal forstås som meterangivelser i et proportionalt
relationsforhold. Boudon definerer også skala som forskellige måder at agere på og som aspekter af
formgivning og produktion af synspunkter. Han påpeger, at forskellige skalaer influerer på arkitektens
sansning af et sted og at arkitekten skifter mellem en række skalaer og producerer skalaer i frembringelse
af et design for et sted, rum eller objekt. I en sådan optik er bevægelse og at køre gennem landskabet
skalaer ved sansning, hvor krop og bil, som skalaer ved bevægelse, er hjælperedskaber, der påvirker
sansningen og dannelsen af en forståelse af landskabet for den iagttagende. At kortlægge, tegne og bygge
modeller er andre skalaer, i forståelsen måder at handle, via skalaredskaberne kort, tegning og model,
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David Leatherbarrow: ‘Conclusion: Ethics of the Dust’, Topographical Stories: Studies in Landscape and Architecture, University of
Pennsylvania Press, Philadelphia 2004, p. 250.
36
Philippe Boudon (1941-) har udviklet teori om konception og behovet og rollen for en videnskab om konception i arkitektur:
arkitekturologi. Boudon er professor på Arkitekturskolen i Paris-la-Villette.
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som arkitekten benytter til at forstå sit arbejdsobjekt, hvad enten det er en stol eller en bebyggelsesplan
til 50.000 nye boliger. Det vil sige, at det er væsentligt at forstå, at skalaer er meget præcise; det er ikke
bevægelse, men den valgte form for bevægelse, (kørende, gående) og den valgte form for redskab: tegning,
model… (tusch, computer, ler) som er skalaen. Det vil sige, at den overordnede skala kan være nærmest
uendeligt opdelt. Vigtigt er at være bevidst om, hvilket niveau man taler om.
Gennem skalaer skabes en ny forståelse, der både rummer og repræsenterer det nuværende aktuelle
sted, landskab (for eksempel åbne landområder med høje poppelrækker), der samtidig anviser træk og
antydninger af det fremtidige landskabs organisering og indretning (antydninger af hvordan huse, veje
og landskab kan organiseres og virke). Denne glidning eller foldning handler om en bevægelse mellem
metriske skalaer – men også om skalaer i den konceptionsdannelse, hvor man bevæger sig fra det
eksisterende og over i det fremtidige – og nye, og hvori det eksisterende er medtænkt. Det er en både
bagudrettet og fremadrettet repræsentation; gennem for eksempel en tegning, der udgør en ny realitet, en
skala blandt flere, som repræsenterer et udtryk og en ageren, som præsenterer - gør træk nærværende, som der
arbejdes videre ud fra/med.37
“The architect, indeed, has to deal with reality, which he appropriates (as does the client) and which is dependent on his
representations of the same reality. And it is onto the - represented – reality that he is going to “shift” the design.”38
Denne bevægelse virker sammenlignelig med Leatherbarrows beskrivelse af at “every surface is a surface of
something”39 i forhold til horisont. Horisont og skala kan altså ses som to relaterede målsætningsværktøjer,
mener jeg, men skala er noget andet end horisont. Boudon er interesseret i en anden type latens end
Leatherbarrow. Han er interesseret i latens gennem brug af flere skalaer og ikke kun proportionelle og
metriske skalaer, som for eksempel, når badekarets proportioner giver mål til badeværelsets størrelse
og form. Han beskriver skalaer som vektorer, heterogene og uens, som, for eksempel, hvordan lyset fra
vinduet vil opleves i loftet, når man ligger i badekaret, og vinduets åbningssystem som en anden skala med
indvirkning på oplevelsen af rummet. Et andet eksempel kan være bilkørsel som en diakron skala samtidig
med en synkron skala via fotos taget under kørslen, (se Montage II) og en efterfølgende kortlægning af
sansningerne på turen som en tredje skala, hvor en række skalaer, diagrammer relaterer sig og influerer på
hinanden (se Montage III). Vores konception har at gøre med sådanne skalaer, og hvor Leatherbarrow
fokuserer på horisonter og relationer mellem dem i forhold til perception af det fysisk synlige, kan
Boudon bruges til at øget fokus på relationer mellem skalaer og hvordan de sammensættes og omsættes
mellem hinanden i et konceptionsrum. Boudon er gennem brug af skalaer interesseret i hvad der genererer
fysisk rum/form, og definerer det som en relation mellem et konceptionsrum og realt fysisk rum.
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Repræsentationen viser noget allerede kendt på ny, på en ny måde, og præsentationen gør noget nærværende her og nu, i
forståelsen noget nyt. Afhandlingen og projektet søger at pointere denne dobbelte karakter, der frembringer af noget nyt frem
for den traditionelle vægtning af repræsentation af noget allerede kendt. Repræsentation kommer fra latin repraesentãre egl. ’vise
sig på ny’ dannet af re- + praesentãre. Præsentation kommer fra latin praesentãre ’gøre nærværende’ afl. af praesens (jf. præsens, præsent).
Politikens nudansk ordbog med etymologi.
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Philippe Boudon: ‘The Point of View of Measurement in Architectural Conception: From the question of scale to scale
as question’, Nordisk Arkitekturforskning - Nordic Journal of Architectural Research, vol. 12, nr. 1, 1999, Nordisk Forening for
Arkitekturforskning 1999, p. 10.
39
David Leatherbarrow: ‘Ethics of the Dust’, Topographical Stories: Studies in Landscape and Architecture, p. 250.
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Han er samtidig interesseret i at definere dette konceptionsrum videnskabeligt, hvorfor han har udviklet
en arkitekturologi om generelle træk ved konceptionsoperationer.
”The space of conception can be defined here as a theoretical concept resulting from the shifting of the architectural space
toward conception, and its operations, out of which the architectural space results. Such operations necessarily imply
measurement and it is thus that the resulting complexity provides a research programme constituting architecturology.”40
En dybere indsigt i arkitekturens konceptionsrum, mener jeg kan bruges til at åbne det, der foregår i
arkitektens genererende arbejde. Jeg er derfor mere interesseret i hvordan, man genererer fysisk rum/form, og
ikke kun i hvad, der genererer.

Boudons ønske om videnskabelig redelighed gør, at særligt hans senere arbejde desværre får et bagudrettet
blik. Det vil sige, at eksisterende fysiske steder, arkitektur, undersøges for skalaer, der kan sige noget om
hvordan de/det er genereret. I hans tidligere arbejde, men også gemt i hans nutidige arbejde, finder jeg
dog afgørende træk i forhold til et fremadrettet blik, det vil sige, et blik der er særligt interesseret i hvordan
fysiske steder, rum, objekter genereres. Forenklet kan det ses som forskel i opmærksomhed på at iagttage
konceptionsoperationer, iagttage produktionen af form, være opmærksom på at der er en relation mellem
operation og proces, og så opmærksomhed på at stimulere konceptionsoperationer og at producere form og
viden, samt hvordan relationen mellem operation og proces foregår.
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Philippe Boudon: ‘Project and conception: setting aside the finality for the architecturological approach’, ikke udgivet
oplægsnotat fra DKAD Master class i Århus, juni 2009, p.2.
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Arkitektens konceptionsrum kan ses som et netværk, men en dybere indsigt i og mulighed for at danne
et sprog om, hvordan det foregår, er det, projektet og afhandlingen kan bruge Boudon til. Boudon gør
mig opmærksom på, at der inden for arkitekturen er flere rum: det fysiske rum, arkitekten arbejder i, i
forhold til og hen i mod, og så et rum for den skabelse af viden arkitekten genererer og inden for hvilke
genereringen foregår.
Boudon er i sit senere arbejde primært interesseret i konceptionsoperationen frem for
konceptionsprocessen, da han mener den første kan videnskabeliggøres, den anden ikke, da det er kunst,
og det kan han ikke tale videnskabeligt om. Men netop relationen mellem konceptionsoperationerne og
konceptionsprocessen, konceptionens skabelse, er helt afgørende, mener jeg, når sigtet som her er at skabe
en viden om fremadrettet genererende arbejde. Boudons egne defineringer hjælper på vej.
Boudon karakteriserer arkitekturens rum som bestående af to rum: ét abstrakt rum,
arkitekturvidenskabens arkitekturologiske rum og så ét realt fysisk rum, arkitektonisk rum. Det abstrakte
rum er konceptionens rum og det andet rum er perceptionens og anvendelsens rum.41
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Philippe Bondon: ‘The point of View of Measurement in Architectural Conception: From the Question of Scale to Scale as
Question’, p. 8, 14.
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Konceptionens rum består ligeledes af to rum: et operationsrum og et skabelsesrum:
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Operationsrummet er formet af konceptionsoperationer som brug af og refleksion over forskellige
skalaer (den indsigt og fremadrettet refleksion og frembringelse jeg har med kortlægninger, modeller
og teori i projektet, se særligt Montage III). Det andet rum i konceptionens rum, skabelsesrummet,
producerer frembringelser, resultater gennem refleksion og tænkning over processerne i operationsrummet
(jævnfør mine kortlægninger og modeller som sådanne resultater, se Montage IV/V).
I forhold til formdannelse og frembringelse af ny forståelse, er der en vigtig relation mellem de to
rum. Gennem dette fokus på Boudon, kan jeg forsøge at nærme mig et bud på, hvordan viden bliver
produceret, hvordan det generative aspekt ved et konceptionens rum i arkitektonisk genererende arbejde
kan forstås og fungerer. Skalaspring som overgange, der udskiller/adskiller sig fra det ’rum’ det kommer af
og samler det andet ’rum’ 42 - er centralt for undersøgelsen.
Fokus primært på kroppen og perception i fænomenologien (som hos Leatherbarrow) kan for Boudon ses
som en reduktion, da øje og perception for Boudon er skalaer i en række af skalaer. Ved at pointere, at der
er flere skalaer end øjet og perceptionen, fremhæver Boudon andre aspekter ved rum, end visuelt synlige
objekter og ting, samt at der er skabelsesprocesser og abstrakte bevægelser tilstede i fysisk som abstrakt
rum. Sådanne ikke-synlige og abstrakte aspekter er skalaer i tilblivelsen af verden på lige fod med skalaer
som målsætningsredskaberne kort, planer og 3D-visualisering.
Boudons vægtning af det generelle, ved måden skalaer indvirker på hinanden i forhold til
konceptionsrummet, gør, at forståelse af konceptionsrum kan bruges på flere niveauer. På ledelses- og
styringsniveauer skal rum forstås som en ramme, noget er inden i eller imellem, i hvilke noget sker, og
hvor konceptionsrummet for et større projekt er påvirket af flere skalaer på forskellige niveauer.
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“…massstäblichkeit grundsätzlich als eine Funktion des Übergangs von einem Raum, welcher Art auch immer, in einen anderen Raum definieren,
wobei wir annehmen, dass es sich hierbei sowohl um gedachte wie um wirkliche Raüme handeln kann.” Philippe Boudon: Der architectonischen
Raum. Über das Verhältnis von Bauen und Erkennen, Birkhäuser Verlag Basel, Berlin, Boston 1991, p. 88. Oversat fra fransk: ”Sur
l’espace architectural. Essai d’épistémologie de l’architecture”,BORDAS, Paris 1971.
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Et samlet konceptionsrum for et udviklingsprojekt påvirkes af flere konceptionsrum, koblet til forskelle
professioners rum. Det betyder, at flere konceptionsrum interagerer, selv om deres ’projekt’, fokus, ikke er
det samme:

Forstås konceptionsrum som netværk, er Boudons tænkning sammenlignelig med aktør-netværk
teorien. Begge teorier er brugbare på projekt ’governance’ niveauet, det vil sige projektstyrings- og
projektledelsesniveauet.

Arkitektens rolle i et netværk er afhængig af de andre aktørers indsigt og forståelse af arkitekturens
rum, og dermed relationen mellem konceptionsrum og fysisk rum, mellem konceptionsoperationer og
skabelser.

46

Åbning

Indsigt i relationen mellem konceptionsoperationer og skabelser synes derfor mere brugbare på et
projektudviklingsniveau, det vil sige hvordan, inden for arkitektens konceptionsrum, foregår samspillet
mellem operationer og skabelser i genereringens frembringelse: hvordan andre professioners viden og
input er skalaer, arkitekten bruger sammen med skalaer, han/hun producerer via de importerede skalaer
og egne producerede skalaer.

Horisont som skalamontage
På trods af forskellen mellem horisont og skala, hvor horisont er en synsmåde, og skala er en af flere
handlemåder, hvormed en horisont dannes, kan begge betragtningsmåder ses som interesserede i at udvide
fænomenologien med metoder til at indfange den kreative tænknings latens og potentialitet i arkitekturens
rum. Jeg mener, der er en overgang mellem horisont og skala.
“One aspect of the full tenor of the term “scale” is that of designating the variety of references that will enter into play in
conception.”43
Relationen mellem flere skalaer kan ses som konstituerende og genererende for skabelsen af horisonter;
en horisont kan ses som en montage af skalarelationer – som et forløb af spring mellem skalaer.
Hvor Leatherbarrow udpeger vigtigheden af horisonter, at horisonter skal forstås som latente og
relationelle, og hvor Boudon forsøger at forklare denne latente og relationelle karakter, kobler jeg det til,
hvordan horisonter dannes gennem brug af både skala som værktøj og som handlemåde i en montage. Og
ikke mindst, ser jeg det som, at Boudon beskriver en montage mellem den reale verden, en abstrakt tænkt
verden i konceptionen og en mulig fremtidig verden, der indskriver konceptionen i skabende arbejde som
et videnskabeligt felt og vigtig brik i arbejdet med det virkelige fysiske rum. Denne mulige udvidelse af
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Philippe Boudon,’ The Point of View of Measurement in Architectural Conception: From the question of scale to scale as
question’, p. 10
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Boudons skalabegreb undersøges i Montage III og IV/V.
Leatherbarrows fokus på topografi som et arbejde med relationer mellem horisonter kan, i lyset af
Boudon, udvides til en forståelse af horisontrelationer som brug af og skabelser med konkrete og
abstrakte skalamontager, som får fat i det latente ved samspillet mellem kendt fysisk rum, abstrakt
konceptionsrum og nyt fysisk rum.
Én ting er at vægte variationen af skalareferencer i forhold til konceptionen; et andet vigtigt fokus er at
vægte relationen mellem konceptionsoperationer og skabelser, mener jeg. Det er ærgerligt, at Boudons
krav til sig selv om en positivistisk videnskabelighed afskærer det, set med mine øjne, der kan ændre
en almindelig generel reduktion i angelsaksisk design teori, hvor en primær opmærksomhed på proces
fører til et endimensionalt fokus på produktion og instrumentalisering. Det samme kan ses i forhold
til administrationen af fysisk planlægning i Danmark, hvor netværksdiskursen, nævnt tidligere, bliver
til en fast instrumentalisering. Fokus på proces og instrumentalisering fjerner fokus fra det virkelige
fysiske rum og fra, hvordan rum, byer og landskaber rumligt gør, virker og derigennem påvirker
mennesker. Koblingen mellem æstetik og etik, som i Danmark har fulgtes sammen siden midten af det
19. århundrede, bliver reduceret til love, regler, manualer og tjeklister, hvor bevidstheden om at sådanne
skaber konsekvenser for kroppen/mennesket er forsvundet, og mangler som dimensioner, skalaer, der
styrker forandring. Instrumentaliseringen fjerner dermed arkitekturen og planlægningsadministrationen fra
en almen problematik, der vedrører alle og dermed burde være i højsæde. Skabelserne, som indlejret del
af konceptionsoperationer og omdrejningspunkt i en transformerende skabelse/iagttagelse, undersøger
forskningsprojektet og afhandlingen.
Landskabsanalysemetode
Den ovenstående beskrevne latens og relationelle synsmåde indeholder en udvidelse af den
grundlæggende landskabsanalyse. Den bygger på tilegnelse af et sted foretaget gennem registrering og
analyse, set som en sammenhængende, nærmest objektiv, handling. I registreringsfasen indsamler og
opstiller arkitekten registre, oversigter, kort med data med mere for et område. Fysisk synlige objekter
registreres og kategoriseres, eventuelt i typer. Med til indsigt i et områdes rumlige opbygning hører mange
tematiske undersøgelser af, for eksempel, geologiske forhold som jordbundsopbygning, historiske forhold,
love og vedtægter og videnskabelige, kulturelle, erhvervsmæssige og rekreative interesser.
Imidlertid kan virkningen af den rumlige opbygning nemt drukne i de mange lag af informationer, man
indhenter og oplever på stedet i en forståelse af registrering og analyse som objektiv iagttagelse af det,
man fysisk kan se. Måden, hvorpå informationer undersøges, har en transformationseffekt indbygget.
Landskabsarkitekt Per Stahlschmidt (1943-) beskriver i bogen Metoder til landskabsanalyse. Kortlægning af
stedets karakter og potentiale44 fem kilder til landskabsanalyse: sansning, indhentning af viden, egne målinger,
beregninger og vurderinger, hvor
”... sansning og indhentning af viden er måder at registrere på, mens beregning og vurdering er måder at analysere på.”45
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Per Stahlschmidt: Metoder til landskabsanalyse. Kortlægning af stedets karakter og potentiale, Forlaget Grønt Miljø, Frederiksberg 2001.
Bogen er skrevet i hans forskningstid som lektor ved Den KongeligeVeterinær- og landbohøjskole og med baggrund i kompendiet
”Seks slags landskabsanalyser” fra 1992. Bog og kompendie har været brugt i undervisningen om kort- og landskabsanalyse,
landskabsplanlægning- og forvaltning på KVL, KU Life og KA i en årrække.
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Ibid., p. 11.
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Stahlschmidt deler bogen op i en række forskellige analyser: historisk, rumlig, område-, værdi-,
lokaliserings-, og konsekvensanalyse. Bogen er en af de eneste danske kilder til beskrivelse af
landskabsanalysemetoder.
Landskabsanalysen har to forskellige formål, henholdsvis at give analytikeren, som Stahlschmidt
benævner den udførende, erkendelse og indsigt i det pågældende sted, og, for det andet, at præsentere
stedet for andre. Stahlschmidt kommer ikke nærmere ind på, hvilken rolle repræsentationer spiller som
analyseværktøj, procesværktøj og dialogværktøj mellem sted, udøver og et senere forslag. Han påpeger
dog, at sansningen af landskabet er den primære kilde, når det er landskabet, der er analysens objekt, og
at repræsentationer af landskabet, som kort og tegninger, er de primære kilder, når de er objekter for
analysen. Formuleringen antyder, at han ser kort og tegninger, vel at mærke eksisterende kort og tegninger,
som objektive udsagn for, hvordan landskabet er, ser ud. Analysens rolle som analytikerens (arkitektens
redskab) til at få kontakt med og stimulere egen erkendelse er stort set ikke behandlet. Han undgår at
tage stilling til repræsentationer, som redskab for den udførende, ved at sige, at landskabsanalysen er et
vigtigt grundlag, og så refererer andre for kritik af, når analysen alene danner afsæt for forslagsstillelsen
uden eksempelvis, intuition som metode.46 Stahlschmidt adskiller klart mellem analyse og forslag og ser
landskabsanalyse, som noget, der kommer før udpegning af forbedringsmuligheder i en forslagsfase:
”Derimod betragter jeg forbedringsmuligheder, som en del af forslagsfasen, og ikke analysen.”47
Stahlschmidt får samtidig stillet forskelle op mellem arkitekten, der benytter ’intuitionens ustrukturerede
og ulogiske metode’ til at ’finde’ sit svar, op over for planlæggeren, analytikeren der via nødvendige logiske,
objektive analyser må ’vælge’ sit svar.
”Den klassiske metode kan sammenlignes med et struktureret interview, som afvikles efter en på forhånd tilrettelagt
plan. Spiralmetoden svarer derimod til en samtale, hvor dialogen mellem to parter fører uventede steder hen.”48
Det er særligt vigtigt ikke at adskille arkitekten og planlæggerens tilgange på denne måde, da planlæggeren
(som ofte er arkitekt) jo også arbejder med forslag til den konkrete verden, og lige som arkitekten via
erkendelser og forståelser præger formgivningen af verden. Stahlschmidt beskriver ellers på inspirerende
vis forskellene mellem den klassiske metode og så ’spiralmetoden’ som landskabsarkitekt, professor SvenIngvar Andersson (1927-2007) benævner den, og refereres for af Stahlschmidt.
Som metodiske principper, indgår de begge i planlægningsforløb, der spænder over konkrete projekter,
som et nyt boligområde, til abstrakte strategiplaner for planlægning og administration i en kommune.
Den klassiske metode har både induktive og deduktive træk. Ved induktiv metode, tager man
udgangspunkt i den konkrete verden, som registreres og danner baggrund for en løsning, der
efterfølgende anskues via teori og generel viden. I deduktiv metode, tager man i planlægningsprocessen
udgangspunkt i generelle modeller og teorier, og når gennem dem frem til en konkret løsning.
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Ibid. p. 23. Stahlsmith refererer blandt andet Tom Turner, lærer ved University of Greenwich, London, der kalder den
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Spiralmetoden har derimod fællestræk med abduktiv metode, hvor man, forenklet sagt, tager
udgangspunkt i en hypotese, som man afprøver og gennem afprøvningerne bearbejder og ændrer.49
Spiralmetoden beskriver en kreativ proces, hvor den udførende også arbejder med sin erfaring/konception
under afprøvningerne, dog ofte ubevidst og erfaringsbaseret. En sådan forståelse af spiralmetoden, som
bevidst arbejder med erfaring/konception, uddyber og udvikler jeg i Montage III.
Stahlschmidt pointerer, at det er hensigtsmæssigt at anvende begge tilgange, men afvejet ud fra hvilken
fase man er i. Grænsen mellem registrering, at indsamle data, og analyse, at bearbejde og vurdere data,
er flydende, og registrering kan ses som mere objektiv end analyse. Analysen skal dog være holdbar og
underbygget. Grænsen mellem at lave analyser og udarbejde forslag er heller ikke skarp. Analysen kan
have større eller mindre indvirkning på et forslag, og analysemetoden kan ”ikke fratage analytikeren fra at
skulle vurdere og træffe valg”50, skriver Stahlschmidt. Da analyseprocessen og registreringsfasen begge består
af en række valg, kan tilegnelse af et sted vanskeligt ses som objektiv. Det, at den analyserende persons
rolle ikke belyses, og derved, at spiralmetoden ikke belyses bedre i bogen, er en svaghed ved Stahlschmidts
argumentation. Han skriver uklart om, at klassisk analyse (induktion, deduktion) og spiralmetoden
(abduktion) skal vægtes lige:
”Kun i sjældne tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at vælge mellem spiralmetoden og den klassiske metode i deres rene
former. I forskellige former kan hovedvægten ligge på den ene eller den anden af de to metoder, men også her i mere eller
mindre modificeret form.”51
Men bogen handler stort set kun om den klassiske metode, med induktive og deduktive faser og det
fysisk synlige. Hans manglende stillingtagen til intuition, spiralmetoden og abduktiv metode efterlader
afgørende spørgsmål om, hvordan samspillet mellem den klassiske metode og spiralmetoden, er. Det
vil sige, hvordan induktion, deduktion og abduktion er en række relative operationer som er indbygget i
metoderne, hvilket gør at de ikke kan adskilles, at registrering, analyse og forslagsstillelse hænger sammen,
at der træffes valg i alla faserne og at nærmere indsigt i disse forhold kan belyse, hvordan erfaring samler
sig til et syn, en vision, et forslag.
Stahlschmidt bruger som hovedeksempel på rumlig analyse ’Kevin Lynch-analyse’ og virker tydelig
inspireret af Lynch. Begge arbejder med en kategorisering og afkodning af det fysisk synlige. De beskriver
analyser som noget, der siger noget om et sted, men ikke at de også er et redskab til stimulering af den
udførendes refleksion, erkendelse og frembringelse af ideer.
Den amerikanske arkitekt Kevin Lynch og hans bog The Image of the City fra 196052 har været vigtig for
måden at lave by- og landskabsanalyser på. Kevin Lynch (1918-1984) revolutionerede byplanlægningens
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felt med udgivelsen. Bogen er bygget op over mentale kort, som beboere i en række amerikanske grid-byer
har lavet på opfordring af Lynch. Han var interesseret i at finde ud, af hvordan folk navigerede, fandt
rundt i disse flade, næsten uendelige byer. På baggrund af kortene udviklede han et notationssystem med
fem elementer og symboler:
path, flows, - spor, stier, veje, jernbaner, færdselsinfrastruktur
edge - kant, grænse, barriere, perciperede som mure, bygninger og kystlinjer
nodes – udveklinger/udvekslingspunkter, evt. trafikale
districts – relativt stort område af byen med en sammenhængende karakter
landmark - markant område, orienteringspunkt, nemt aflæseligt objekt = referencepunkt

Path			

Edge		

Node		

District		

Landmark

Udgangspunktet for ’Lynch analysen’ er kort og luftfoto, som bruges som underlag for det kort, man
tegner frem ved hjælp af elementernes symboler. Bagefter går man ud i landskabet og ’retter’ kortet til i
forhold til, hvordan man opfatter den rumlige struktur. De fem elementer kan modificeres og nye tilføjes.
Metoden er brugbar på alle skalatrin: København, Københavns Rådhusplads og Københavns Rådhus er
for eksempel nodes på henholdsvis Danmarkskortet, Københavnskortet, og kort over Rådhuspladsen,
sådan som Stahlschmidt også eksemplificerer det. For Lynch er det oplevelsen, navigeringen mellem
fysiske strukturer, det handler om, en måde at kategorisere fysisk synlige elementer, vi er omgivet af, så vi
kan finde rundt.
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Stahlschmidt skriver om rumlig analyse:
”Rumlig analyse er beslægtet med visuel analyse. Visuel analyse handler om hvordan landskabet ser ud (fremtrædelsesform).
Rumlig analyse handler om hvordan landskaber er (opbygning).”53
Men Lynch er tilsyneladende interesseret i noget mere end en ”how to do”- liste over udseende og
opbygninh. Lynch ser noget interessant i hvilken rolle, de producerede ’billeder’ og kort spiller:
”We needed to develop and test the idea of imageability, and also by a comparison of image with visual reality to learn what
forms make for strong images and thus to suggest some principles for urban design.”54
(…)
“In the development of the image, education in seeing will be quite as important as the reshaping of what is seen. Indeed,
they together form a circular, or hopefully a spiral, process: visual education impelling the citizen to act upon his visual world,
and this action causing him to see even more acutely.”55
Når Lynch bliver opmærksom på billedet, bliver han opmærksom på, at når vi ser for at forandre
omgivelserne, må vi også se på relationen, mellem os og kort og billeder. Vi skal ikke kun se fysisk synlige
objekter, men også det ikke-synlige mellem objekter og den, der iagttager. Sådan at billeder og kort bliver
til erkendelsesredskaber. Lynch perspektiverer og fremhæver betydning af studier i ‘billedliggørelsen’ af
komplekse, foranderlige og voksende mønster, strukturer. Han peger på vigtigheden af at kunne justere
vores billede af de konstante forandringer, i hans tilfælde i byen:
”The constant rebuilding of the city causes an allied problem: the adjustment of the image to external change.
(…)
This refers us again to the fact that the image is not solely the result of external characteristics but is a product of the
observer as well.”56
Lynch bliver opmærksom på dette forhold, men ønske om klarhed og læsbarhed skygger for videre
undersøgelse og skabelse af kropslige og sanselige input og erfaring. Vi ønsker ikke kun nemt
at kunne finde rundt og komme fra a til b, vi ønsker også, at de rumlige forhold påvirker vores
befindende. Metoden og tilgangen taler ikke om sansning som forudgående for produktionen af kort
og billeder og heller ikke om skabelse af rum for kropslig befindende, nærværelse. Lynch ser dog
selviagttagelsesaspektets latens til slut i bogen, hvilket Stahlschmidt desværre ikke udfolder i lærebogen
eller landskabsanalyser.
Både Lynch og Stahlschmidt starter deres undersøgelse af den konkrete fysiske verden med at registrere
fra et eksisterende kort. Dermed har den udførende allerede taget nogle valg, som via de nye kort bringes
med ud i landskabet. Relationen mellem kort og billeder og den udførende er altså allerede indlejret i deres
metoder og tilgange, de ser det også, men de lader det stå tilbage uudfoldet.
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Selviagttagelse
Et andet centralt aspekt i arbejdet med landskab som konstruktion, og bag konstruktionen af et felt for
denne afhandling, er derfor selviagttagelse. Centralt, i dette arbejde, er hvordan arkitekten indarbejder
muligheden for brugerens sansning af sig selv - iagttagelsen af egen sansning, gennem arkitektens egen
selviagttagelse. Selviagttagelse, som arbejde med en række skalaer og produktion af en række skalaer
stimulerende arkitektens fremadrettede konception, kan ses som det ’ikke-kommunikerbare’ i arkitekturen,
ved arkitektens arbejde med andres kort og billeder såvel som dem han, hun selv skaber.
Arkitektens konceptionsarbejde kan ses som en dobbeltbundet begivenhed mellem fysisk virkelighed og
en bearbejdning af forståelsen af virkeligheden til nye bud, som så giver mulighed for nye forståelser af
virkeligheden for andre. Til indkredsning af forandringsarbejde som et dobbelt begivenhedsarbejde, hvor
selviagttagelse indgår, sammenstiller og inspireres afhandlingen af kunstnergruppen Situationisternes
’Dérive’ og ’Detournement’ teori og psykogeografiske kort fra nittentresserne, fra samme tid den
amerikanske billedkunstner Robert Smithsons non-site teori og det tyske filosofiprofessor Gernot Böhmes
atmosfæretilgang fra vores århunderede. Dernæst sammenstilles den danske billedkunstner Willy Ørskovs
objektteori med de franske teoretikere Gilles Deleuzes og Félix Guattaris ideer om relation mellem
abstrakte maskiner (diagram) og konkrete maskiner (fysisk virkelighed), mellem ’glat rum’ og ’stribet
rum’. På den måde belyses bevægelse i og imellem fysisk og abstrakt rum som centralt i arkitektens,
planlæggerens arbejde. Den amerikanske landskabsarkitekt James Corners beskrivelser af spekulative og
imaginære (eidetic) operationer og den amerikanske arkitekt Stan Allens notationer, som det ”at kortlægge
det ikke kortlægningsbare”57 inddrages som væsentlige tilgange i forhold til bevægelse i abstrakt rum, en
udvidet form for landskabsanalyse. Den tilgang søges efterfølgende udvidet med sammenstilling af
Philippe Boudons konceptionsrum og konceptionsoperationer ud af hvilket arkitektonisk rum, fysisk
rum opstår, med semiotikeren Charles Peirces diagramtransformationer i forhold til at komme nærmere
relationer mellem operationer og skabelser i et konceptionsrum.

Kropslig nærværelse - den fjerde dimension ved rum
Når vi skaber verden/rum og bliver til gennem denne gøren, kan det ses som arbejde med et selvforhold.
Et arbejde, der foregår via skalaglidninger, som spring mellem handlemåder, med særlig opmærksomhed
på et kropsligt nærvær: at vi bliver til i verden gennem en opmærksomhed med kroppen, gennem
bevægelse af kroppen, gennem følesansen, synet, hørelsen og lugtesansen. Styrkelse af kropsligt nærvær
har med styrkelse af æstetisk oplevelse at gøre, hvor man tilegner sig og skaber sansestimulans gennem en
sansende praksis. Æstetisk oplevelse kan forstås som kropslig nærværelse, evnen til at iagttage og reflektere
over eget kropslige nærvær, en opmærksomhed på de stimuleringer, rummet - fysisk som abstrakt rum
- man er i, sætter i kroppen. Æstetisk oplevelse som evnen til kropslig nærværelse er derfor vigtig for
stimulering af forankring i verden.
Fokus på brugerens kropslige tilegnelse gennem arkitektur eller kunstinstallationer ses i dele af den
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Udsagnet er hentet med inspiration fra Stan Allens kapitel med titlen ‘Mapping the ummappable: on notation’, Practise:
Architecture, Theory and Representation, Routledge, Abingdon, Oxon 2000, pp. 31-47.
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nutidige bygningsarkitektur og billedkunst. Eksempler herpå er arbejder af Saana, arkitekterne Kazuyo
Sejima (1956-) og Ryue Nishizawa (1966-), arkitekt Peter Eisenman (1932-) og billedkunstner Olafur
Eliasson (1967-). De repræsenterer alle en eksplicit tilgang til det udførte steds, bygnings eller installations
muligheder for at påvirke brugeren, den besøgende, der ikke bare betragter, men interagerer med værket
og derigennem får stimuleret indsigt i egen erfaring. Det, denne tilgang arbejder med, kan kaldes den
fjerde dimension ved rum58 og kan beskrives som stimulering af kropslig nærværelse hos den besøgende
gennem bevægelse. Jeg er interesseret i at komme bag om brugerens stimulering, i forståelsen, nærme mig
den udførendes brug af kropslig nærværelse for at skabe rammer, der styrker andres selviagttagelse.
Via en kort gennemgang af Peter Eisenmans jødiske monument Denkmal i Berlin 2005, Sanaas 21st Century
Museum of Contemporary Art i Kanazawa 2005 og Olafur Eliassons total installation The Light Setup i Malmø
Kunsthal 2006, ridses et fokus og en tilgang op, som er interessant at udvikle i forhold til landskabssyn og
landskabskonception i arbejdet med landskab.
De tre projekter er bevidst valgt, da de repræsenterer et spænd og et sammenfald mellem at være by/
byrumsstruktur, bygningsstruktur og ruminstallation, hvor en række temaer vedrørende landskab går igen.
Eliassons og Eisenmans projekter er ligeledes besøgt, oplevet.
Overordnet er der, mellem projekterne, forskelle på, om det er eksisterende rum, der iscenesættes, eller om
rum etableres via elementer. Eliasson belyser to rum med henholdsvis gult og hvidt lys, og manipulerer
med den besøgendes syn, sådan at den besøgende ved bevægelse opdager ellers ikke-synlige nuancer.
Sanaa og Eisenman arbejder med skabelse af rum gennem elementer, henholdsvis rum i forskellige
størrelser som klodser sat sammen i en tæt struktur indskrevet af et cirkelformet plateau og tag og
i grundplan med klodser med forskellig højde og hældninger i et fast gridnet. Eisenmans elementer
er placeret med samme tætte afstand, hvorimod Sanaas elementer er af forskellig størrelse placeret i
forskellige afstande. Eliassons installation opererer med det mest rendyrkede fokus på kropslig nærværelse
uden andre lag af funktion og betydning, sådan som Eisenmans mindesmærke og Sanaas museum gør.
Ligheder mellem projekterne fremkommer i virkningen af rummene, hvor man er omsluttet af et
landskab, da man bevæger sig mellem rum og i rum. Dermed er der også lighed i brug af bevægelse for
oplevelsen af rummet; bevægelse er tænkt ind som en skala ved rummet. Det betyder, at man ved at
bevæge sig gennem landskabet - installationen, museet, mindesmærket får indsigt i begivenheden mellem
rum og en selv, at man påvirker oplevelsen via sin egen deltagelse, som er forskellig fra på afstand at være
iagttager af objekter. På den måde arbejder de alle med den besøgendes iagttagelse af egen iagttagelse
gennem bevægelse.
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En dimension, der med de tre rumlige dimensioner højde, bredde og længde, udskyder den tidslige dimension. Benævnes
dimension i afhandlingen for at indgå i dialog med den gængse benævnelse af rumlige dimensioner, selv om det kan ses som en
skala.
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Peter Eisenman: Denkmal, monument for Europas jøder, Berlin.

				 Kazuyo Sejima og Ryue Nishizawa: Saana: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa.

		

							
Olafur Eliasson: The Light Setup i Malmø Kunsthal 2006
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Alle tre projekter arbejder med dimensionen skalaglidning. Hos Eisenman glider den besøgendes oplevelse
mellem at se elementerne som mennesker, gravsten eller bygning sammen med en vævning af mennesker,
fortid og nutid, som kun aktiveres her og nu af den, der i bevægelse, oplever monumentet, stedet. Hos
Sanaa er størrelser og udstrækning af de enkelte elementer og den samlede struktur umulig at opfatte,
ligesom, at der er en skalaglidning mellem blandt andet massivt og gennemsigtigt, åbent og lukket. Begge
benytter sig af lange perspektiviske kig, der styrker oplevelsen af forbindelse til noget andet, en anden
verden, noget større udenfor, andre skalaer. Eliasson benytter også lange kig, da rummet er helt tomt.
Elementerne er andre besøgende, som man bevæger sig sammen med, i mellem og omkring, og hvor ikke
kun egen skabelse af farvenuancer opleves.
Eisenman arbejder med tyngde og stoflighed i beton, som gennemgående materiale. Alle elementer er
i samme grå beton og, i grundplanen, éns sten i gridnet. Grundplanets og elementernes topplan har
varierende højde, og de mange ens elementer har små variationer i højde såvel som hældning. Projektet
rummer relationer ud over det konkrete matrikelareal. Det etablerer relationer mellem historie og nutid,
mellem det aktuelle sted og historiske steder og personer, livets ende og evigheden gennem helhedens
enhed og den store variation delene imellem. Det etablerer relation mellem et billede på byen og et billede
på kirkegården, mellem at være en tidslomme for minder og et fysisk sted i byen, en overgangszone - en
passage, en park eller plads i Berlins net, en struktur, et system, der passer ind, kobler sig med eksisterende
strukturer, systemer, livet og evigheden. Det er et landskab, som omslutter en, som man kan forsvinde i
for en stund for så at vende tilbage på sin videre færd i byen. Det rummer en række af lag, der ansporer
til driveri og kobling/forbindelse, aktivering af kropslig nærværelse – oplevelse af alle de ovennævnte
betydninger i en individuel kropslig oplevelse.
“In this monument there is no goal, no end, no working one’s way in or out. The duration of an individual’s experience of it
grants no further understanding, since understanding is impossible. The time of the monument, its duration from top surface
to ground, is disjoined from the time of experience. In this context, there is no nostalgia, no memory of the past, only the
living memory of the individual experience.”59
Sanaa arbejder med gennemsigtighed – kig fra det ene til det andet rum gennem korridorer, gårdhaver,
mellemrum og mellem de enkelte rum til omgivelserne uden for. Bygningen er en gennemsigtig horisontal
et-plans struktur af kubiske elementer. Systemet af gallerier og korridorer skaber et landskab, hvor man
kigger gennem lag og får kontakt med nye lag på den anden side. Passager, mellemrum, som glidende
overgange, er væsentlige hos Sanaa, og kan iagttages som centrale i værket, eller som noget man haster
igennem uden, at iagttage eller være opmærksom på. Museet er samtidig et offentligt rum, en infrastruktur
i byens net, som man bare kan passere igennem.
Der er ikke en bestemt vej rundt i bygningen; besøgende kan drive rundt og opleve de ’ukendte’ verdener i
gallerierne. Vinduer i gallerierne skaber forbindelser mellem korridorer og mellemrum og er ’vejvisere’ for
de besøgende, hvor de kan se ud og ind mellem de forskellige verdener, samt iagttage andre. Det kræver en
konstant re-orientering, hvor man justerer sin position og placering i et rum.
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I den proces bliver man opmærksom på relationsforholdet mellem rummet og en selv, modsat ikke at se
eller opleve noget i et rum. Rummet kræver en opmærksomhed af en.
”On the other hand, it would be boring if one could understand it without experiencing it.”60
Rummene er åbne for forskellig brug, ligesom at brugere ikke skal opføre eller bevæge sig på en bestemt
måde – andet end at drive rundt, åbne for det ukendte, vel at mærke. Der er med bygningen derfor ikke
så meget fokus på funktion, som på den rumlige virkning, en rumlig og kropslig virkning. Samlet, er
bygningen et nøgent flydende rum, ved at rum af forskellige størrelser flyder mellem hinanden. Gennem
dette træk, glider man rundt mellem et lille og lukket galleri, den frit placerede butik og landskabet,
bygningen er i. Det understøtter en drivende bevægelse, hvor det handler om at se ens egen deltagelse i
rummet, som det ikke-synlige og, derigennem, få forståelse og oplevelse af sig selv i verden.
Eliassons installation kan slet ikke opleves og forstås, uden at man interagerer med den, bevæger sig rundt
i installationen. Malmøs Kunsthal er delt i et stort og et lille rum, hvor nogle vægge og dele af loftet er
beklædt med projiceringslærred. Man går gennem det store rum for at komme ind i det lille rum, hvor der
kun er gult lys, så alle farver forsvinder og alt står frem i sort, gråt og hvidt. Der er en hård kontrast, hvor
alt står knivskarpt, da øjet ikke skal forholde sig til så mange informationer. Langsomt kompenserer øjet
for de manglende farver.61 Går man derefter ind i det hvide rum, hvor lyset svinger svagt frem og tilbage
mellem både kunstige og naturlige lyskilder, er det pludseligt tydeligere, at hvidt ikke bare er hvidt, men at
der er en række nuancer i hele farvespektrummet, som man selv skaber. Ved at bevæge sig fra det ene til
det andet rum, bliver det tydeligt, at effekten fra det ene rum gør, at oplevelsen i det andet rum både er en
reaktion og en konstruktion af oplevelsen og de nye omgivelser. Oplevelsen af selv at være medskabende,
gennem at bevæge sig og se på sig selv og andre, hvor farver kommer og går, er en ultimativ oplevelse af
”at se sig selv sanse.”62
Det store rum er helt tomt med et langt kig, der giver én oplevelsen af at være i et stort landskab og
opleve lysets skiften gennem dagen. Rummet styrker på den måde skalaglidning, da det forbinder til
oplevelser, skalaer uden for rummet.
Det tre projekters fælles nøgenhed og skalaglidning styrker gennem bevægelse muligheden for at etablere
forståelser af flere niveauer i oplevelsen og dermed ro til at stimulere kropslig nærværelse.
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Bevægelsens rolle i fysisk og abstrakt rum
Kropslig nærværelse, som en tilgang og omgang med verden, kan belyses med inspiration fra Gernot
Böhmes atmosfære tilgang.63 Her er bevægelse og kroppen vigtige skalaer i forhold til arkitektur. Hvis
Böhmes tænkning udvides til ikke kun at handle om oplevelsen af udført arkitektur, men til også at
omfatte den, der skal skabe og udføre arkitektur, kan bevægelse og krop udvides til skalaer i konception.
Jeg mener, Böhmes tilgang er særdeles brugbar til at kvalificere arkitektens arbejde, hvorfor jeg ser det
som en tilgang til at forandre og skabe, mere end en teori og et begreb til at forklare arkitektur. Böhme
(1937-) inspirerer til undersøgelse af bevægelse i fysisk rum som i abstrakt, tænkt rum, konceptionsrum, se
Montage II.
Bevægelsens rolle på et fysisk plan og på et abstrakt plan ser jeg ligeledes indlejret hos kunstnergruppen
Situationisterne, der via deres teorier om Dérive og Detournement og brug af psykogeografiske kort foretager
’omkørsler’, forandringer af det eksisterende samfund på baggrund af sansninger drivende gennem byen.
De psykogeografiske kort er redskaber til at foretage en bevægelse, en forandring, men hvordan disse
’kort’ ’virker’, bruges; hvordan man ’bevæger’ sig mellem flere af dem, er ikke udtrykt. Kortene bliver til
repræsentationer, billeder på en ny by, men deres potentiale som tankeredskaber med hvilke en mental
bevægelse foregår, er ikke gjort eksplicit.
Bevægelse har også en vigtig rolle hos den amerikanske billedkunstner Robert Smithson (1938-1973)
der, som Situationisterne, ville etablere nye forståelser af steder med udgangspunkt i sansning gennem
bevægelse. Robert Smithsons ’non-site’ teori er en tilgang, der opererer med non-sites, hvor det sansede
og indsamlede, jævnfør landskabsanalyse (kort, luftfoto, fotos m.m.) og fysiske elementer (sten, jord)
fra stedet, udstilles i et galleri. Smithsons ’non-site’ teori etablerer tredimensionelle non-sites, det vil sige
steder, der ikke er det fysiske sted; men er en abstraktion af stedet, der refererer til, repræsenterer stedet.64
Det udstillede materialet er dermed samtidig en præsentation af noget nyt. Smithson taler kun ganske lidt
om selviagttagelsen i arbejdet med non-sites. Man kan spørge om Spiral Jetty projektet fra slutningen af
nittentresserne rummer brug af selviagttagelse for at Smithson kan agere som site-maker65, og det via et
forløb med bevægelsen i fysisk rum over non-sites, som abstrakte rum, til indgreb i det fysiske. Smithson
siger:
“…I think the artist is important, too, and what he does, the way he thinks, is valuable, whether or not there is any tangible
result. You mainly follow a lot of blind alleys, but these blind alleys are interesting.
(…)
…the major issue now in art is what are the boundaries ...
(…)
…to expose the fact that it is a system, therefore taking away the vaulted mystery that is supposed to reside in it
(…)
“I want to de-mythify things.” 66
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Det er som om, der, i non-site teorien, er et system af usynlige spring og ’rum’, som Smithson må benytte
sig af, men ikke gør eksplicit. Et sådant system kan tilsyneladende åbnes gennem en udvidet forståelse af
kort som diagram, med hvilke tankeeksperimenter kan stimuleres.

Kortlægning: spekulative og imaginære operationer for den udførende
Både Situationisternes og Smithsons tilgange og handlemåder gør fænomenologiens projekt om
perceptionen handlingsorienteret. Et fornyet fokus på kortlægningsteknikker i nittenhalvfemserne, med
særligt udgangspunkt i USA, bringer kortlægning på banen som instrument til at inddrage en lang række
faktorer/skalaer, der indvirker på et sted. Det peger på en række relationelle skalaer i forandringsarbejde.
Smithson taler om, at skala afhænger af evnen til at være bevidst om perceptionens aktualiteter:
“Scale depends on one’s capacity to be conscious of the actualities of perception. When one refuses to release scale from size,
one is left with an object or language, that ‘appears’ to be certain. For me scale operates by uncertainty.”67
Uvished over for, hvad perceptionen, sansningen, er med til at frembringe, som Smithson er inde på, kan
ses som en interesse i, at verden skabes. Forandringsarbejde indebærer en indbygget uvished i form af
begivenheden, tilblivelsen i koblingen mellem fysisk sted og abstrakt sted - uvished over, hvad man som
udøver, via perception, får frembragt tanke- og idemæssigt. Denne uvished er begivenhed, at noget sker,
som vi deltager i, og som stimulerer andre til at deltage.
Den fornyede opmærksomhed i USA på kortlægning inden for arkitektur og landskabsarkitektur som
praksisformer repræsenteres blandt andet af Stan Allen, amerikansk arkitekt og James Corner (1961), amerikansk landskabsarkitekt. De taler om kortlægning, henholdsvis som notationer af ’det ikkekortlægningsbare’ og som spekulative og imaginære operationer. Hos James Corner og Stan Allen, ser jeg
en tilnærmelse til Lynchs forudsigelser om fremtidens fokus på billedets rolle for den udførendes arbejde.
De indarbejder og forholder sig til, blandt andet, designpotentialet i billeder som et redskab for dialogen
mellem arkitekten, planlæggeren og en voksende kompleks verden.
Corner og Allen peger på operationalisering af synsindtryk og de peger på det operationelle i en
frembringende og forandrende arkitektur:
”Not what a building, a text or a drawing means, but what it can do: how it operates in – and on – the world.” 68
- hvordan en sådan arkitektur agerer, mere end hvordan den ser ud:
“… a diagram architecture is an architecture that behaves like a diagram, indifferent to the specific means of its
realization. It is an architecture that establishes a loose fit of program and form, a directed field within which multiple
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activities unfold, channelled but not constrained by the architecture envelope.” 69
- gennem brug af imaginære og spekulative operationer som konstruerer forestillinger om og konstruerer,
frembringer nye bygninger, rum, landskaber:
“…eidetic operations – specific ideational techniques for construing (imagining) and constructing (projecting) new landscapes.
(…)
Eidetic here refer to a mental conception that may be picturable but may be acoustic, tactile, cognitive, or intuitive. Thus,
unlike the pure retinal impression of pictures, eidetic images contain range of ideas that lie at the core of human activity.
Consequently, how one ‘images’ the world literally conditions how reality is both conceptualized and shaped.”70
De er, om nogle, med til at sætte dagsordenen for spørgsmålet om, hvordan arkitektur virker, i stedet
for hvad arkitektur er. Det har i dag ført til stor vægtning af hvordan, hvormed kortlægningsteknikker
samtidig er blevet instrumentaliseret og forfladiget. Med et kritisk blik, er ’mapping teknikker’ eller
kortlægningsteknikker og kort en række instrumenter, der bliver brugt som kalkeringsredskaber uden
at tænkning og refleksion aktiveres, jævnfør kritikken af landskabsanalyse. På denne måde, er det blevet
til en udvidet ’Kevin Lynch analyse’, hvor der, i et væk, kortlægges mængder af information og data
og produceres en række kort/diagrammer, men hvor vigtige pointer ved kortlægning og diagrammer
er glemt: spørgsmålet om hvad og hvorfor? Det er næsten blevet forbudte spørgsmål med ’mapping
teknikkernes’ indtog. Spørgsmålet, om hvad eller hvorfor kortlægning, er dog centralt. Ud fra Corner og
Allen kan spørgsmålet foldes til spørgsmålet om, hvordan arkitektur er arkitektur? Det vil sige, det ikke er
et spørgsmål om arkitektur er kunst eller byggeteknik, men om hvordan arkitekturen som både kunst,
byggeteknik og andet er en tilgang, en måde at arbejde på, en måde at forholde sig til verden på, en
måde at bidrage til verden på: hvordan den opererer i og på verden, som Stan Allen siger i citatet forrige
side. Det vil også sige, at det ikke er repræsentative træk, der har Corners og Allens fokus, men mere
præsentative eller operationelle træk.
Et opmærksomt arbejde med diagrammer rummer repræsentative træk og præsentative eller operationelle
træk. James Corner benævner det finding as founding71, som en bevægelse fra indlejrede træk i det konkrete
til forslagsændringer af det konkrete. Han antyder, men nævner ikke, konceptionsoperationer i forhold til
denne bevægelse, og det på trods af hans brugbare beskrivelser af ’imaginære operationer og imaginære
‘billeder’’. Corner bevæger sig senere over i medstiftelsen af retningen Landscape Urbanism, hvilket fører til
en række ”how to do beskrivelser”, der gør at Corners tilgang kommer til at virke instrumentel eller særligt
er blevet anvendt sådan. ‘How to do beskrivelserne’ er opdelt i fire emner: “Horizontality”, “Infrastructures”,
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“Forms of Process” og “Techniques” 72 som retningslinjer for “how to see”, ”how to play”, “how to tell” og “how to
act.”73
Det kan føre til en måde at agere, en instrumentalitet, hvor der ikke er etableret kontakt til det
kropslige nærværsrum, jævnfør Böhme, med opmærksomhed på, hvordan bevægelserne mellem det
faktiske sted og ens refleksion og konception om og til stedet foregår. Corner og Allen giver vigtige
beskrivelser af kortlægning og diagrammer som redskaber til at håndtere fysiske steders kompleksitet,
med en fornemmelse for, hvordan diagrammer som imaginære ‘billeder’ stimulerer idégenereringer.
Allen og Corner henviser til Deleuzes og Guattaris arbejde med diagrammer som abstrakte maskiner.
For at omforme kortlægning fra instrumentalisering til opmærksomt arbejde med konception,
dykker afhandlingen ned i Deleuzes og Guattaris arbejde med diagrammer og Charles Peirces
diagramtransformationer.

Kortlægning: konceptionsoperationer
Afhandlingen kan ses som liggende i forlængelse af en konceptionsforskning, der ser på videnskaben
om omverdenen set ud fra subjektets egen synsvinkel. Det er en forlængelse af tankerne om, at dele
af konceptionsforskning undersøger viden som et spørgsmål om kunnen; sproglig og anden ”specifik
menneskelig kunnen” forbundet med intim kunnen gennem kropsligheden, hvilket ”peger på såvel nonverbale
kommunikationsformer (…), som på evner (…) forbundne med senso-motoriske systemer.”74 Afhandlingen har dermed
fokus på, hvordan konception er en frembringende kunnen, frem for udtryk for biologiske mekanismer.
Frembringende kunnen og relationer mellem verden og mennesker interesserer de franske filosoffer
Michel Foucault (1926-84), Gilles Deleuze (1925-1995) og Félix Guattari (1930-1992). De er interesserede
i at vide hvordan – det vil sige, hvordan handle i en verden af sociale normer og vaner, formål og
personlige projekter gennem brug af forskellige værktøjer. Deleuzes og Guattaris hvordan giver sig udslag
i, at de i stedet for, som semiotikeren Charles Sanders Peirce (1839-1914) at se på synmoludsagn og
symboludsigelse, taler om udsagnsform og udsigelsesform, samt årsag og effekt.
Peirce taler om diagrammer som både symbol og ikon. Symbol og ikon smelter sammen til ’symbolsk’
repræsentation og frembringer et ikonografisk indhold. Et diagram er her en anden type ikon end det
kendte ikon, der som billede ligner det, det repræsenterer. Denne anden type – diagrammet som indeks
- visualiserer funktion og præsenterer træk fra/ved ikonet, træk der kobler og samler sig til/med ny
betydning, ny substans, til et nyt symbolikon, der fungerer som et indeks og er forskelligt fra udspringsikonet.75 Det kan ses som en præsentationens akt, hvor der ikke kun er tale om en afbildning, repræsentation
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af noget kommende før, men om frembringelse af et nyt ’billede’, og en samtidig præsentationens
nærværende akt.76 Diagrammet er, som symbolikon, et indeks, der rummer to handlinger, som henholdsvis
repræsenterer, frembringer nyt og samtidig synliggør denne præsentationens hvordan. Denne sidste
handling og funktionalitet ved diagrammet har særligt Foucaults, Deleuzes og Guattaris fokus. De prøver
at udvikle en diagramtænkning fra sprogvidenskaben over i filosofi og samfundsvidenskab.
Foucault, Deleuze og Guattari bringer diagrammet ind i diskussionen om tilblivelsen af samfundets
og verdens indretninger, herunder subjektiviteten. Når Foucault definerer diagrammet, er det ud
fra undersøgelsen af samfundets og individets dannelse i tæt forening. Foucaults undersøgelse af
panoptikonfængsler peger på, at indretningen af rum er et udtryk for samfundets menneskesyn, en
funktionalitet, der har en kraft, som påvirker individet så
”at se uden at blive set er udvidet” [og bliver til] ”at pålægge en given menneskelig mangfoldighed en given adfærd” [som
er grebet i en rumlig afgrænsning og] ”at pålæggelsen af en adfærdsform har karakter af rumlig inddeling. To
variabler (…) uadskilleligt forbundet med hinanden.”77
Foucaults beskrivelse af subjektivitetens dannelse gennem ovenstående afhængighedsforhold er særlig
interessant. Den uformelle dimension, som foretager tre dobbelte bindinger mellem rum og selvrefleksion,
kalder Foucault diagram og en abstrakt maskine:
”Den defineres af funktioner og uformelt stof, og den definerer enhver distinktion mellem formens indhold og formens udtryk.
(…)
Diagrammet er grundlæggende ustabilt eller fluktuerende, konstant i færd med at sammenbrygge stof og funktioner på en
måde, der giver anledning til nye mutationer. Og endelig er ethvert diagram intersocialt og i sin vorden. Det fungerer aldrig
som en måde at repræsentere en allerede eksisterende verden, det fremstiller derimod en ny slags realitet…
(…)
Diagrammet fordobler historien i form af tilblivelse.
(…)
Den abstrakte maskine fungerer som årsagen til de konkrete indretninger, der udvirker relationerne; og disse kraftrelationer
krydser ’ikke hen over’, men gennem og nede i selve indretningernes væv, som de [diagrammerne] for deres vedkommende
frembringer.”78
Denne årsag og effekt mekanisme er interessant, da det ikke fungerer som med originalen og kopien,
at der ligger noget bagved kopien, en original, som er årsag til kopien. Diagrammet, eller den abstrakte
maskine, er årsagen til det aktuelle, et redskab, der producerer den aktuelle verden, hvor der foregår en
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afstemning og er en gensidig forudsætning mellem årsagen og effekten mellem den abstrakte maskine og
de konkrete indretninger.
Et relevante spørgsmål er, om diagrammer og diagrammatik derfor kan ses som en måde at ’målsætte’
aktiviteten, intelligensen i en sådan operativ tilblivelsesproces? Er diagrammer både momentet, der
opsætter rammerne for ’måling’ af intelligensen, rammerne selv og samtidig den intelligens, som
stimulerer og aktiverer? Det undersøger forskningsprojektet og afhandlingen gennem at folde og udvikle
kapaciteten og ideerne om diagrammer og diagrammatik i Montage III og IV/V.
Deleuze og Guattari vægter diagrammet, og den abstrakte maskines funktionelle del, og distancerer sig
bevidst fra Peirces symbolikon, som de mener skygger for forståelsen af diagrammet, som et relationsfelt
mere end et billede:
”En abstrakt maskine er i sig selv ikke mere fysisk og legemlig end den er semiotisk; den er diagrammatisk (den ser også
bort fra distinktionen mellem det kunstige og det naturlige).
(…)
Den abstrakte maskine er den rene Funktions-Materie – Diagrammet som er uafhængigt af de former og substanser og
indholds- og udtrykselementer som den distribuerer.”79
Afhandlingen har derfor fokus på diagrammet som relationsfelt, på at forstå, hvordan dets funktion
og virkning kan bearbejdes bevidst frem for dets betydning. Fokus er frembringelser som diagrammer,
deres udsigelse mere end udsagn, hvad de siger mere end hvad de viser: billeder som repræsentative
og symbolske. Diagrammet kan forstås som indeks og notation og som både tankens instrument og
dens spejl. Det er et ikon eller et ’skematisk billede’, der indlejret i sig har sit objekts betydning, og
hvor det interessante ikke er selve diagrammet, men det at det opererer som et værktøj, en maskine
for transformativ og produktiv argumentation og tænkning. Det foregår med kontinuerlige eller endda
uendelige påvirkninger, ændringer og omrokeringer, som etablerer en rytme af undersøgelser i et
punktuelt relationsforhold. (Montage III og IV/V belyser en sådan rytme af undersøgelser i et punktuelt
relationsforhold.)
En eventuel kritik af Deleuzes og Guattaris arbejde angående abstrakte maskiner kan være, at de primært
interesserer sig for det instrumentelle, det funktionelle. Som ovenfor citeret, skriver de, at diagrammet som
funktions-materie er uafhængigt af de former og udtryk, som det distribuerer. Det vil sige, at diagrammet
ikke formes af de former og udtryk, det er med til at generere, men ikke at diagrammet og de former og
udtryk, det producerer, ikke påvirker indretningerne. Den abstrakte maskine er generel for alt generativt
arbejde. Diagrammet er abstrakt, er en maskine der bruges i konceptionsrummet, hvorved det ikke er lig
virkeligheden, men påvirker virkeligheden. Det kan ses som en klar afstand til ikon arkitektur. De tidligere
nævnte projekter kan ses som en diagrammatisk arkitektur, der sætter rammer for andres selviagttagelse,
modsat en ikon arkitektur, der repræsenterer en forsimplet selviagttagelse fastholdt i et funktionelt
objektorienteret syn.
Når diagrammet/den abstrakte maskine fungerer som årsagen til de konkrete indretninger, og maskinens
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kraftrelationer bevæger sig nede i indretningernes væv (her forstået som tilstandenes karakter), er årsagen
indlejret. Effekten, de konkrete indretninger aktualiserer, integrerer og differentierer den indlejrede årsag,
kraftrelationerne i diagrammerne.80 Effekten, kraftrelationerne kan altså aflæses i indretningerne, de fysiske
omgivelser, de fysiske rum og situationer, vi er i.
På denne måde, bliver diagrammer og diagrammatik en måde at se, en måde at tænke og en måde
at handle på, der skaber og frembringer verden. Der er tale om et forhold på den ene side mellem
årsag, relationer og funktion og på den anden side effekter, aktualisering og betydning, der danner et
relationsforhold i frembringende arbejde.
I billedkunst er det særligt tydeligt med dette dobbelte fokus på selve værket og samtidig processen med
værket. Robert Smithsons Asphalt Rundown fra 1969 er et eksempel på formgivning af synligt stof og de
udsigelige funktioner i processen med værkets tilblivelse.

				
Robert Smithson: Asphalt Rundown, 1969

Der er forskel mellem, for eksempel, skulptørens arbejde med mejslen og granitten, Smithsons asfalt og
bakke og arkitektens arbejde, hvor der ikke arbejdes direkte med fysisk stof, direkte i den fysiske verden,
da arkitekten arbejder i arkitekturens abstrakte rum, jævnfør Boudon. Arbejdet udføres efterfølgende,
sammen med andre, som effekter i det fysiske rum.
I både kunsten og arkitekturen kan det ses som, at der arbejdes med gennemsigtighed i formgivningen af
materie/stof. Arkitekten genererer sine byggerier i krydsfeltet mellem operationer (kræfter) og tilblivelser
(processer), som andre gestalter malerier eller musik. En bygning bliver til, i arkitektens bevidste omgang
med den og verden, og skal ifølge Böhme, derfor ses som en skulptur. På dette punkt kan Böhme relateres
til den danske billedekunstner Willy Ørskovs udvidede objektteori. Böhme mener dog, at arkitekter skal
være opmærksomme på, at arkitekturen ikke så meget gestalter materie/stof, som den gestalter rum, og
det i dobbelt betydning rum til at opholde sig i og rum til at være kropsligt nærværende i, et erfaringsrum/
konceptionsrum, som jeg forstår det. Det er der, hvor den kropslige dimension kobles med det fysiske
rum og tænkningens rum. Og det er her, diagrammer kommer ind. Diagrammet har en dobbelt rolle i
forholdet mellem aktualisering i de konkrete indretninger og aktualisering i tænkningens indretning, der
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samtidig hver især har dette dobbelte forhold indlejret. Dermed kobles skabelsen af viden (tænkningen)
med skabelsen af konkrete omgivelser, og omgivelsernes indretninger kobles med skabelsen af de
abstrakte indretninger: tænkningens indretninger eller rum.

Konception: diagramtransformationer
Den danske billedkunstner Willy Ørskov (1920-1990) udviklede en objektteori i 1966, og udvidede den
i 1972, hvor en retvinklet trekant antyder et forhold mellem vertikale funktioner af træk, kræfter og en
horisontal dannelse af form.
Den relation kan karakteriseres som et immanensforhold, der er dobbelt, eller foregår i to aktualiseringer:
det synliges form (horisontalt) og det udsigeliges form (vertikal), mellem udtryksform og indholdsform
og udtrykstræk og indholdstræk, eller værk og proces. Det kan ses, som at Ørskov i slutningen af
nittentresserne beskriver diagrammet i frembringende arbejde, uden dog at navngive det som sådan. Hans
objektteori kan derfor ses, ikke bare som en teori om et skulpturelt blik, men om kunstens (arkitekturens)
abstrakte årsagsrum præget af operationer (kræfter) og tilblivelser (processer) som Deleuze med Foucault
bogen i 1986 og Boudon med bogen Der architectonischen Raum. Über das Verhältnis von Bauen und Erkennen i
1971 er inde på.
Willy Ørskov bringer forskningsprojektet på sporet af begivenhed ved at tale om at
”et objekt kan sammenlignes med en begivenhed. En begivenhed er et objekt i udfoldelse, i tilbliven. Et objekt er en stivnet
eller fikseret begivenhed.”81
Ørskov udvider objektteorien til at kunne anvendes på alle objekter, hvor objekt forstås som et dokument,
der kan aflæses. Ørskov beskriver også teorien som en skulpturteori og som et udtryk for et skulpturelt
blik, der ser på relationer mellem objekter, mellem objekt og subjekt og mellem objekt og samfund.
Det kan ses som en begivenhed, en tilblivelsesrelation, forstået som én åbning ud af objektbindingen.
Objektteorien kan derfor med fordel ses som en begivenhedsteori, som en teoretisk beskrivelse af
begivenheden at frembringe ’objekter’, tilblivelser. Ørskovs teori kan styrkes gennem en sammenligning
med Gilles Deleuzes og Félix Guattaris beskrivelser af begivenhed og relationer/forskelle mellem stribet
og glat rum. De skriver at stribet rum er
”… formede og opfattelige ting, et rum af målinger og besiddelser, hvorimod glat rum i langt højere grad er fyldt af
begivenheder end af formede og opfattede rum.”82
Glat rum er konceptionsrum. Brugbart er det ligeledes at tegne det diagram over begivenheden hvor
”et objekt bliver til i tid, af tid”83
- som Ørskov beskriver og tegner, og som kan ses som et diagram over en tilblivelse. Han beskriver at
form bliver til over tid gennem en række kræfter; gennem vertikale kræfter og horisontal tilblivelses-tid:
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Aflæsning - vertikal
Kræfter – aktiv

Tidsakse

Villen

bliven

signifikation

Form (materiale)
Tydning - horisontal

Væren
Artikulation

Tid

bevægelsesakse

Funktionsprincip (funktion)

Struktur (form)
Kræfter - aktiv

Til sammenligning beskriver Deleuze og Guattari at
”… den kontinuerte variation, det er den fortsatte udvikling af formen (…)… den rene tegning af en diagonal, tværs
gennem den lodrette og den vandrette linje.”84
Stribet rum bliver gennem glat rum til (nyt) stribet rum.
Aflæsning - vertikal
Kræfter – aktiv
Funktionsprincip (funktion)

Stribet rum

Væren
Artikulation

bliven

signifikation

Villen

Tidsakse

Glat rum

Tid

bevægelsesakse

Nyt stribet rum

Struktur (form)
Kræfter - aktiv
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Tydning - horisontal
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Det glatte rum er som en tilblivelse af tid mellem relationelt virkende kræfter i en samlet tilblivelses-tid:
det abstrakte rum/konceptionsrum, hvorigennem et fysisk rum ændrer sig til et andet fysisk rum.
Mere konkret rumligt, taler Ørskov om rumligt funktionsprincip og praktisk funktion, hvor praktisk
funktion for eksempel er, at en sukkerskål holder på sukkeret, og at skålen som en skal, er formen, det
rumlige funktionsprincip, hvormed sukkeret holdes inde. Ørskov eksemplificerer dette forhold yderligere
ved hjælp af disse to tragte:

Kræfter i tilblivelsen gør, at tragten til højre har en anden form end den rationelt funktionelle tragt til
venstre. Det udtrykker et rumligt funktionsprincip, at der rumligt, formgivningsmæssigt er flere måder at
opfylde funktionen tragt: at lede væske eller andet materiale.
Samme foldede beskrivelse af begivenhed som hos Ørskov, Deleuze og Guattari gælder for arbejde med
diagramtransformationer hos Charles Peirce. Peirce beskriver, at der er to former for diagrammatisk
arbejde, henholdsvis arbejde med diagrammet ud fra udgangsfænomenet/ikonet som objektet og arbejde
på diagrammet, hvor diagrammet selv bliver objektet.

Afgang
Rumlig og kropslig begivenhed: måde at kvalificerer den fysiske planlægning?
’At kommunikere det ikke-kommunikerbare’, og ’at kortlægge det ikke-kortlægningsbare’ selviagttagelsens begivenhed - er det afhandlingen, søger at gøre.
Netop spørgsmålet om, hvordan ’tavs viden’, ikke-italesat viden, kan veksle mellem implicit (underforstået)
og eksplicit (klart udtrykt) viden og formidles til andre, er relevant for arkitekturen, ja alle kreative fag, for
bedre at formidle, hvordan videnskabende operationer foregår. Her er diagrammer brugbare.
’Explicit’, ’implicit’ og ’tacit knowledge’ er kendte formuleringer fra læringsfeltet, hvor der er stor vægt på
at viden gøres eksplicit – udtrykkes klart forståeligt. I ønsket om at klarlægge opstår der ofte en forenkling,
der samtidig mister læringens dobbelte foldning, der frembringer ny og ikke før erkendt, konciperet viden
og indsigt.
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Interessen og opmærksomheden for dobbeltheden i den kreative generering er Peirce, Deleuze, Foucault
(Deleuze), Boudon og Smithson alle i nærheden af. I forhold til måder at imødekomme forandringer
er de brugbare i forsøget på at åbne generativt arkitektonisk arbejde op som diagrammatisk arbejde og
tænkning.
En anden dimension, i forhold til at gøre den skabende viden tilgængelig, er indlejret i diagrammaet/
montagen. Gennem dets relationelle karakter er det åbent for dialog, da det præsenterer mulige
forbindelser og dermed muligheden for flere fortolkninger, end kun at repræsentere noget allerede kendt.
Diagrammatisk tænkning og arbejde er dermed ikke subjektiv indadvendt skabelse, men en mulig åbning
af kreativt, intuitiv arbejde. En måde, hvorpå dialogen, om hvordan der frembringes og gives form i
en foranderlig planlægningsproces kan få et sprog, som forhåbentlig kan kvalificere dialog og gensidig
respekt.
Montage I frem til Udgang 1 viser og beskriver hvordan.
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OVERGANG
Montage I
Gennem Montage I undersøges syn på den nugældende udvikling af landskabet i Danmark.
Montagen undersøger hvilke optik, der præger det danske landskabs nuværende opdeling
og udtryk. Undersøgelsen anvender statistisk grafisk materiale som udtryk for den gældende
situation og diskurs, hvor faktorer, som for eksempel huspriser og pendling, sammenlignes for,
at tendenser kan destilleres. Undersøgelsen bruger materialet som et sæt brikker, der, i stedet
for at blive betragtet som adskilte repræsentationer på bestemte tendenser, kan sammensættes
og sammenlignes på tværs. Gennem det statistiske materiale, kan jeg udlede kendetegn ved
det danske landskab, som ikke nødvendigvis er fysisk synligt og/eller derfor ikke synligt i
repræsentation af landskabet i den nuværende diskurs om landskab. På den måde afsøger jeg et
andet og dynamisk syn på det danske landskab. Jeg søger derved ’at tænke anderledes’, at tænke
topologisk, for at bruge den franske filosof Gilles Deleuzes formulering om Michel Foucaults
livslange fokus1, for at forstå relationen mellem mennesket i verden og verden, som mennesket
selv er med til at forme.
I montagen belyses ligeledes betydningen af diskurs om vækst og, sidenhen, bæredygtighed
i Danmark fra 2001 til 2009. Den giver en forståelse for indre forskelle og betydningen af levn,
samt af forskellig optik i den danske Regerings Landsplanredegørelse 2003, 2006 og Landsplanredegørelse
2009 - forslag. Ligeledes inddrages Debatoplæg om den moderne, bæredygtige by, som Miljøministeren har
udsendt, sammen med nedsættelse at Det Bypolitisk Råd i efteråret 2008. Rådet har udarbejdet
fire baggrundsrapporter. Redegørelsen og baggrundsrapporterne skal supplere og uddybe
regeringens Landsplanredegørelse 2009 - forslag i forhold til den bæredygtige by og særligt begrebet
arkitektonisk kvalitet. Den bypolitiske redegørelse samt Landsplanredegørelse 2009 forventes regeringen at
fremlægge i starten af 2010. Montagen inddrager rapport Den tætte by – 10 eksempler, da rapportens
undersøgelse af ti eksempler inddrager virkningen af tæthed i forhold til det liv, der leves
og arkitektonisk kvalitet i forhold til bæredygtighed. Montagen peger særligt på, at begrebet
arkitektonisk kvalitet må kvalificeres, så arkitekturens rolle for skabelse af bæredygtige byer og
landskaber styrkes.

1

Gilles Deleuze: Foucault, Det lille Forlag, Frederiksberg 2004. Oversat fra fransk efter ”Foucault”, Lés Éditions de Minuit, Paris
1986.
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MONTAGE I			
Fra objekter og zoner til tilstande og overgange
Sammenstilling af skalaer – at tænke anderledes

Ankomst
Hvor åbningsafsnittet ’lukker afhandlingen op’, er Montage I starten på forskningsprojektets
undersøgelser. Montagen er de første skridt mod en sammenhæng mellem et komplekst syn på landskabet,
en måde at arbejde med dette syn på og en indsigt, der udvides gennem arbejdet og brugen af et antal
skalaer. Montagen indeholder både et ekstrovert syn på relationer i det fysiske landskab og et introvert syn
på relationer mellem skalaer i arbejdet med frembringelse af ny indsigt.
Disse skalaer er aspekter i forhold til rum, konceptionen af rum og frembringelse af rum. Her i Montage
I er omsætningen af statistiske kort til grafiske repræsentationer én skala, hvormed et nyt syn, en ny
forståelseshorisont, opstår. Jeg udpeger og arbejder med fire handlemåder. 1: sammenstilling af statistiske
kort; 2: omsætning af statistisk materiale til grafiske repræsentationer; 3: dannelse af begreber og
fænomener, udpegning af undersøgelsesfelter.

Første skridt mod 'at tænke anderledes' - tænke og arbejde relationelt
Globalisme og usamtidigheder
Planlægning og arkitektur arbejder med formgivningen af kulturlandskabet i forlængelse af de teorier og
ideologier, verden og samfundet tænkes og forstås ud fra. Når globalisme,1 som ideologi, i disse år præger
den vestlige tankegang og samfundsorganisering, er det for mig interessant at tage udgangspunkt i en
større forståelse af de indbyggede modsætninger i globalismen og globaliseringen. De er begge betingelser
for det nutidige komplekse kulturlandskabs indretning og udtryk, og påvirker dannelsen af nye billeder og
forståelser af indbyggede modsætninger. Senest, er bæredygtighed kommet kraftigt på dagsordenen, som
en del af - og samtidig en modsætning - til globalisering.
En større forståelse af modsætningerne, som en indlejret mekanisme af forskel i samfundet og
kulturlandskabet, kan danne afsæt for nye måder at agere på i landskabet. Vækstdiskursen kan, blandt
andet, ses på statistisk materiale og billeder, som bruges som objektiv viden om samfundets tilstand. Men
selv statistik er udtryk for bestemte syn. Statistikkens udsagn bunder i udregningsmetoder, hvor det træffes

1

globalisme, (lat. global + -isme), stræben efter globalisering (i modsætning til isolationisme). Den store danske. Gyldendals åbne
encyklopædi, www.denstoredanske.dk.
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en række til- og fravalg på baggrund af netop et mere eller mindre bevidst syn og forståelse af verden og
samfund, og dermed af, hvad der kan være interessant at se på og sammenligne.
Den første undersøgelse anvender som udgangspunkt derfor statistiske kort fra regeringens
Landsplanredegørelse 2003. Undersøgelsen foretages ved brug af tre skalaer, der som handlemåder
kombineres, for at jeg kan etablere en horisont.
I det følgende, beskriver jeg undersøgelserne, skala I-III, samt hvordan skala bliver til horisont for
så at blive en ny skala for næste undersøgelse. Skala I genererer en ny horisont, en ny forståelse og
handlemåde: skala II, som jeg arbejder videre med og så fremdeles. Måde og resultat er flettet sammen
og har en relationel karakter. Jeg beskriver, hvordan det ændrer og skaber et syn divergerende fra
måden, verden og samfundet tænkes og forstås ud fra den gængse diskurs om vækst og globalisering.
Jeg belyser diskursen gennem holdningsændringer i den danske regerings Landsplanredegørelse 2003, 2006
og Landsplanredegørelse 2009 - forslag, debatoplæg til bypolitisk redegørelse om den moderne, bæredygtige
by, samt baggrundsrapporten om Den tætte by – 10 eksempler, da bæredygtighed på nogle punkter er en
modsætning til globalisering og vækst, og, på andre punkter, netop kan og skal tænkes sammen.
Globalisering kan overordnet defineres som en stigende grad af afhængighed, samspil og udveksling på
tværs af grænser, kulturer, tid, viden, markeder og økonomi. Globalisering er en konstant udveksling
mellem strukturer og individer, som for altid har rykket ved oplevelsen af vores forbindelser og betydning
for hinanden på tværs af kloden.
Den konkrete og bevidste udbredelse af globaliseringen tog fart inden for økonomien og kapitalens
bevægelser, og har bredt sig hurtigt til at omfatte alle typer af udveksling, for eksempel, bioteknologisk
viden inden for landbrug over terrorudbredelse og rekruttering, til FN fredsbevarelse. Globaliseringen har,
på godt og ondt, betydet, at vi har et globalt fællesskab og forståelsen af den store sammenhæng, ikke bare
inden for økonomi, men også inden for miljø og sammenhængen mellem økonomi og miljø, vokser dag
for dag.
”’Globalisering’ er ikke en samlet proces, den er mangfoldig, og derfor bør man i virkeligheden tale om ’globaliseringer’.” 2
Globaliseringen agerer på et praktisk niveau via handlingsspillerum mellem forskellige netværk. Men den
globale opgaves størrelse bliver afhængig af ideologiske teorier, hvorfor der ikke kun er tale om faktiske
globaliseringer, der bare sker, men om en ’globalisme’ som ide og ideologi. Rüdiger Safranski peger på,
at selv om verden er begyndt at kommunikere i ’real time’ og oplevelsen af samtidighed er nærværende
i hverdagen for mange, især i den vestlige verden, vokser usamtidighederne, og ”der dannes nye tidszoner,
som vel at mærke ikke markerer klokkeslæt, men tidsaldre.”3 Globalismen, som ideologi, vil ikke anerkende
væksten i usamtidigheder og udviklingsforskelle, for eksempel, vestens demokratiske udvikling i forhold
til stigende rivaliseringskrige i, for eksempel, Afrika. Globalismen bliver normdannende for troen på
globaliseringernes positive påvirkning frem mod større vækst og derigennem bedre vilkår.

2
Rüdiger Safranski: Hvor meget globalisering tåler mennesket? Akademisk Forlag, København 2004, p. 18. Oversat fra tysk efter Wiewiel
Globaliserung verträgt der Mensch? Carl Hanser Verlag München Wien 2003. Rüdiger Safranski beskæftiger sig med definering af
globalisering og dens indvirkning på menneskets forståelse af sig selv i til forhold verden, samt menneskets behov i denne
globaliseringernes verden.
3
Ibid. p. 19.

74

Montage I

Globaliseringen kommer til udtryk ved brug af begreber som netværkenes og megalopolisernes Europa,
der antyder forskydninger og overlap i forholdet mellem begreberne nationalstat og EU, nationalstater
indbyrdes, byer og områder i flere nationalstater, byer i én nationalstat og mellem by og land. Fysisk
udvikler stadig flere områder sig til sammenhænge af flere byer, der indgår i et samspil af forskellige
styrker i forhold til andre bysammenhænge. Adskillelse af den ene by fra den anden opleves ikke som en
tydelig overgang, hvad enten materien, der binder det fysisk sammen, er bygninger eller åbent, ubebygget
landskab.
Danmark er, i relation til de globale netværk, en blanding af nationalstat og en region, og en del af flere
regioner inden og uden for egne grænser og Europa, for eksempel, Øresundsregionen og Norden.
Inden for nationalgrænsen, er Danmark på vej til at bestå af flere byregioner, hvor der er store forskelle
i blandt andet befolknings-, erhvervs-, arbejdsplads- og bebyggelsesprocenttilvækst samt procenten
af tilgængelig natur. Der er stor opmærksomhed på spørgsmålet om, hvordan vi udnytter forskellige
områders kompetencer til fortsat styrkelse af væksten og dermed balancen og samspillet internt i
Danmark i konkurrencen (samspil/modspil) med resten af verden.
Globalisering kan altså ses som styrkende et dynamisk handlingsspillerum mellem forskellige aktører,
mens globalisme som ideologi ikke anerkender forskellene, de forskellige aktører ”producerer”.
Globalisme synes at have beslægtede træk med en metrisk opfattelse, der opdeler og fordeler proportionelt
uden skelnen til forskelle. Metrisk opfattelse og geometri opererer med entydig brugsfunktion,
proportionelle størrelser, målsætning fra A til B, besiddelser, for eksempel, opdeling af jord i matrikler og
anvendelseszoner, hvilket fremtræder som en opstribning af jordoverfalden.4 En anden forståelse af vækst
og netværkssammenhænge end globalismens stabiliserende opdeling kan måske danne baggrund for en
mere dynamisk samfundsforståelse og måde at agere på i landskabet.
Bæredygtighed, som inden for de sidste få år har overtaget opmærksomheden, er et aspekt ved
globaliseringen og globalismen, da de globale klimaforandringer er med til at rejse spørgsmål om, hvordan
man agerer bæredygtigt i en globaliseret verden med en globaliseringsdagsorden.5 Bæredygtig tænkning
og handling er, derfor, en indlejret modsætning i globaliseringens fokus på maksimal forandring, der, som
en samtidig reaktion på globaliseringen, peger på behovet for at reducere mobilitet, dynamik, forbrug og
transport. Denne modstilling er en indlejret relation mellem forskelle.
Fokus på bæredygtighed inden for arkitekturen har en tendens til at fokusere på overordnede løsninger
og teknologisk materiale og system maksimering - en systemtænkning, som også kan ses på by og land
niveau/planlægningsniveauet, hvor der arbejdes med fortætning af eksisterende by, som ét system, og
med grøn industrialisering af landbruget, som ét andet system. Det arbejde, der forgår inden for hvert
af systemerne, er utroligt vigtigt, men samspillet mellem systemerne synes ikke at få samme interesse,
og særligt den rumlige virkning af disse maksimeringer, og det, der i daglig tale benævnes arkitektonisk
kvalitet, underlægges den tekniske systemtænkning. Arkitektur som bæredygtig, ud fra, hvordan den

4

Gilles Deleuze og Félix Guattari taler om stribet rum som et rum af besiddelser og målinger, formede og opfattede ting, Det
Glatte og Det Stribede Rum, Tusinde Plateauer, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, København 2005, p. 623.
Oversat fra fransk efter MILLE PLATEAUX. Capitalisme et Schizophrénie 2, Les Editions de Minuit, Paris 1980.
5
Det er skiftet fra industrialisering til globalisering, der giver det altoverskyggende fokus på maksimal forandring inden for
globalismen.
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understøtter menneskers forankring i verden, er en af de mange grene af emnet bæredygtighed, på lige
fod med spørgsmål om social bæredygtighed, økonomisk beæredygtighed, kulturel bæredygtighed med
mere, som kræver en stor variation i, hvad og hvordan bæredygtighed skal tænke og udvikles - ikke mindst
i et samspil systemerne i mellem. I forhold til planlægning og arkitektur, herunder arkitektonisk generering
er der i en styrkelse og kvalificering af, hvad arkitektonisk kvalitet er, måske et fælles aspekt i forhold til
bæredygtighed.
Et internationalt fokus på globalisering og vækst slog i 2003 markant igennem i den danske regerings
landsplanredegørelse. Vækst ses som lige vilkår, der skal opnås med forskellige virkemidler. I 2006
kommer der en ny landsplanredegørelse med fokus på planlægning under nye vilkår. Vækst og
globalisering er stadig i fokus, men lige vilkår er ændret til, at der er forskelle. Der skal være forskel på land
og by, udvikling i hele landet, respekt for naturen, miljøet og landskabet og byernes identitet. Dernæst,
at der er et tæt samspil mellem, at planlægning skal være helhedsorienteret6, og at der er planlægning og
investeringer i infrastruktur.
I 2007 kom miljøministeren med Fingerplan 2007, der i særlig grad er udtryk for helhedsorientering.
For første gang får vi en vedtaget fingerplan, da Fingerplan 2007, som et landsplandirektiv, bygger på
fredningsplanen fra 1947, der i daglig tale omtales Fingerplanen, men som aldrig blev vedtaget som
plangrundlag. Nyheden i den nye fingerplan er mulighed for 100.000 boliger i et 4 km bredt bælte omkring
jernbanelinjer mod Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde og Køge. Samtidig, giver planen mulighed
for fortætning af den eksisterende by samme steder og i de mindre ’fingre’ mod Farum og Ørestad.7
Formålet med Landsplanredegørelse 2009 - forslag8 er at skabe et sammenhængende, grønt og bæredygtigt
Danmark. Redegørelsen tager højde for, at udviklingsbetingelserne i Danmark er meget forskellige;
forskellene anerkendes nu og ses som et potentiale i modsætning til Landsplanredegørelse 2003.
Klimatilpasningstiltag i byer, i landskabet og i landbruget er i fokus, helt i tråd med den globale
opmærksomhed på klimaforandringer. En ting er fortsat, og det er fastholdelsen af en klar grænse mellem
land og by. Det er en fortsat usamtidighed, da virkeligheden ser anderledes ud. Der er overgangszoner
i landskabet og i byernes yderområder, som er områder under forandring, der ofte er funktionelt
endimensionelle og med strukturer, der skaber flydende og upræcise overgange.
Debatoplægget til bypolitiske redegørelse ser særligt på den bæredygtige by. Det bypolitiske råd bag
den bypolitisk redegørelse har arbejdet med bæredygtighed ud fra at se på samspil mellem den tætte,
grønne, blå og sunde by i fire baggrundsrapporter. Rapporten om den tætte by analyserer eksisterende
bebyggelser for sammenhæng mellem tæthed og byliv. Rapporten anviser sammenhæng mellem høj
tæthed, stor variation i funktioner og oplevet kvalitet angående byliv. Redegørelsen opererer med et begreb
om muligheden for ”… at leve et fuldt ud udfoldet hverdagsliv”9 - og, ligeledes, med bebyggelsesprocenter,

6

Landsplanredegørelse 2006: Det nye Danmarkskort - planlægning under nye vilkår, Miljøministeriet2006, http://www.skovognatur.dk/
Udgivelser/2006/Landsplanredegoerelse_2006.htm
7
Fingereplan 2007, http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/2007/Fingerplan2007.htm.
8
Landsplanredegørelse 2009 – forslag, Miljøministeriet, 2009, http://www.blst.dk/Nyheder/landsplanredegorelse2009.htm.
9
Den tætte by – danske eksempler: Center for Byplanlægning, Kunstakademiets Arkitektskole for By- og Landskabsstyrelsen,
Miljøministeriet, 2009, p. 91.
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og anviser at eksisterende erhvervsområder i de københavnske forstadskommuner, der er under
transformation, med stor fordel, kan tænkes som fortættet by med en mangfoldighed af funktioner og en
masse aktivitet. I rapportens del om den bæredygtige tætte by står der ”… vi må stræbe mod fysisk, funktionel
og oplevelsesmæssig tæthed.”10
Det modsatte af aktivitet, ro og fordybelse, kan dog blive trængt mellem disse krav om mangfoldighed af
underholdning og funktioner, hvis fortætningen bliver til proportional opskalering af parcelhusområderne.
Jeg mener, der er en fare for, at vi skaber den samme tæthed og, dermed, samme rumlige effekt som
i parcelhusområder, bare med større elementer. Rapporten pointerer den oplevelsesmæssige tæthed,
men kommer ikke nærmere ind på den, eller på en sammenhæng til bykvalitet, defineret traditionelt
som arkitektonisk kvalitet, og hvad det er. Det er ærgerligt, da rapporten selv fremhæver at ”skærpet
opmærksomhed på det arkitektoniske” [er vigtig] ”..hvis det ikke skal resultere i visuel støj, i stedet for arkitektonisk
kvalitet og oplevelse.”11
Det manglende fokus på rumlig virkning, hvad rum gør, hvilken effekt de har på mennesker, ser jeg som
en usamtidighed, nemlig at modernismens idealer fortsat bringer træk ind, der næste direkte modarbejder
det 21. århundredes udfordringer og fokus på bæredygtighed. Planlægningen mangler at indtænke den
rumlige virkning af, det, der skabes, med, og, dermed, det skabtes effekt på menneskets mulighed for
kropsligt at forankre sig. Planlægningen kan skabe muligheden for både aktivitet og fordybelse, ved at
arbejde med kropslig effekt, styrkelse af kropslig nærværelse, erfaringer af/gennem egen krop – kropsligt
nærvær, gennem muligheden for ’at se sig selv sanse’ og, derigennem, forstå sig selv og verden som et
vigtigt bæredygtighedsaspekt. Det er et vigtig aspekt, der gør (by)landskaber attraktive og bæredygtige,
da folk bliver boende, og hvor arkitektonisk kvalitet og oplevelse har en rolle i at styrke bæredygtigheden
gennem, at folk kan ’leve et fuldt ud udfoldet hverdagsliv’.

Skala I: Sammenstilling af statistiske kort
For at afdække relationer mellem vækstens udslag inden for en række geografiske områder, og
for at danne temaer for landskabets forandring, sammenstilles og omsættes statistiske kort fra
regeringens Landsplanredegørelse 2003. Et Danmark i balance – hvad skal der gøres og statistiske kort over
pendlingsudviklingen 1982-2002 til grafiske repræsentationer. 12 Sammenstillingen af kortene afdækker
sammenhænge og overlap, som ikke umiddelbart ses, når statistiske data holdes adskilt på forskellige kort.
Sammenstillingen af kortene er foretaget for at nye indsigter, og billeder kan ’træder ud’ af konkrete data,
der dokumenterer en allerede faktisk udvikling.

10

Ibid. p. 92
Ibid. p. 93.
12
Landsplanredegørelse 2003. Et Danmark i balance – hvad skal der gøres, Miljøministeriet, Landsplanafdelingen, 2003. Pendlingskort er
gengivet med tilladelse fra forskningsprojektet Byen, vejen og landskabet, der er et samarbejde mellem Ålborg Universitetet, KVL, KU
Life og Vejdirektoratet. www.bvl.aau.dk.
11
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Pendeludvikling 1982-2002(1)

Prisstig. enfamiliehuse 1992-2001(2)

Boligbyggeri 1990-2001 (4,6)

Vækst i arbejdspladser 1996-2001(5,7)

Erhvervsklynger, fødevarer/it 1999(2)

Landbrug over 30 ha (7)

Sammenstillingen giver yderligere indsigt i og samtidig et overordnet billede af kulturlandskabets
kompleksitet, hvilket ses som en fordel, da det er med til, at billeder med klare budskaber træder frem.
At fremhæve det vigtigste og fjerne andet er netop formålet med en repræsentationsmodel. En ulempe
ved kortene kan dog være den nationale skala, hvor lokale og mindre udsving ikke ses.
Kort over pendlingsmønstre, stigning i huspriser, erhvervsklynger, boligbebyggelser, stigning i
arbejdspladser og antal af landbrugsejendomme over 30 ha er valgt ud, da de i relation til hinanden alle
er målestok for stigende og faldende befolkningsvækst. Den valgte rækkefølge skyldes mobilitetens og
bosætningens forudsætning for erhverv og vækst som omdrejningspunkt.
At kortenes data går fra 1982 til 2002 præsenterer ikke de nyeste tal, men giver et samlet faktuelt blik i et
spænd på 20 år, der peger på tendenser op til i dag.
Sammenstilling af kortene foregår ved at kortene trykkes på transparent papir (overhead film) og to og to
lægges oven på hinanden.
Efterfølgende, kan en eller flere af de andre kort suppleres for at udvide og belyse relationer og
kompleksitet. På denne måde, kan man bladre mellem kortene, så overlap træder tydeligere frem, end når
kortene er adskilt.
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Pendlingsudviklingen 1982/2002 og Prisstigning på enfamiliehuse 1992/2001

Sammenstilling af pendlingsudviklingen 1982/2002 og prisstigning på enfamiliehuse 1992/2001 antyder
dannelse af en sammenhængende struktur inden for både pendling og stigende huspriser. Det peger på en
sammenhæng mellem pendlingsafstande og ønske om bolig i nærheden af større byer.
I pendlingsundersøgelsens materiale omtales det, at undersøgelsen ser en tendens i, at folk med lange
uddannelser pendler mest, hvilket understreger relationen mellem de større byer og spredning af boliger
centreret omkring og imellem vækstcentrene.13
Erhvervsklynger, fødevarer/It og Boligbyggeri 1990-2001

Sammenstilles erhvervsklynger, fødevarer/It og boligbyggeri 1990-2001, ses en tydelig sammenhæng og
det ses også, at fødevareerhvervene ikke trækker lige meget i alle egne, og at erhverv ikke er den eneste
faktor for bosætning. Omvendt, peger det på at bosætning og det at erhvervsarbejdskraft har et sted at bo,
er mere og mere afgørende for erhvervene.
Erhvervsklynger, fødevarer/It, Boligbyggeri 1990-2001 og Vækst i arbejdspladser 1996-2002

13

Niels Heiberg; ’På vej mod to regioner’, Byplan NYT nr. 3, Byplanlaboratoriet 2004, hvor projektet ”Byen, vejen og landskabet”
kort præsenteres.
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Sammenstilles erhvervsklynger, fødevarer/It, Boligbyggeri 1990-2001 også med vækst i arbejdspladser
1996-2002, kan man se, at placering og vækst i arbejdspladser har medført størst byggeaktivitet i
Midtjylland og i omegnskommunerne til Ålborg og København. Det senere byggeboom i især København
er ikke tydeligt endnu.
Sammenstilles erhvervsklynger, boligbyggeri og vækst i arbejdspladser også med pendlingsudviklingen
1982-2002 og prisstigning på enfamiliehuse 1992-2001, er det tydeligt, at nogle dele af Danmark
ikke har samme del i væksten i arbejdspladser, stigning i boligbyggeri, prisstigning på enfamiliehuse,
erhvervsklynger og pendling.

Det vil sige, at det er i de tre største byområder, at antallet af arbejdspladser stiger samtidig med en stor
udveksling gennem pendling, hvorimod stigningen i arbejdspladser i omegnen af de større byområder og i
andre egne ikke i samme grad fører til øget udveksling, da pendlingen er lav.

Sammenstilling af Landbrug over 30 ha 2001 og Vækst i arbejdspladser 1996-2002

Sammenstilling af landbrug over 30 ha 2001 og vækst i arbejdspladser 1996-2002 antyder, at der er
en sammenhæng mellem den stigende industrialisering i landbruget, færre arbejdspladser, eventuelle
miljøgener og, dermed, færre mennesker, som tiltrækkes. Den lave koncentration af udveksling og
muligheder holder folk fra at bosætte sig, så de nævnte faktorer forstærker hinanden og er væsentlige
faktorer, for at det er vanskeligt at vende den nedadgående spiral, befolkningsmæssigt.
Der er klare sammenfald mellem flere af de statistiske kort fra 2003 og antydning af en formation, der
peger i retning af en voksende sammenhængende struktur skabt, af mobilitet, pendling, bosætning/
boligbyggeri, stigning i boligpriser og lokalisering af erhverv i det østlige Jylland og på store dele af
Sjælland. Det ser ud til, at tendenserne fra de seneste 10 år med voksende vækst i og omkring de større
byer, vil fortsætte og brede sig ud som en fysisk, urban sammenhæng.
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Samtidig, vil andre dele af landet være omfattet af et voksende industrialiseret landbrugserhverv, lav
pendling, faldende boligbyggeri, bosætning og vækst.
Sammenstillingen af de statistiske kort på transparent papir tegner konturerne af ét større
sammenhængende landskab med indbyggede modsætninger. Sammenstillingen frembringer et sammenfald
af faktorer eller udeblivelse af sammenfald i visse områder, som peger på befolkningsvækstens niveau, og
at det medfører store forskelle mellem Vest og Østjylland og Sjælland og det sydøstlige Danmark.

Vækst og bæredygtighed
Overføres problematikken om globaliseringens globalisme til danske forhold, viser globalismens ideologi
sig i en afvisende holdning til usamtidigheder og udviklingsforskelle mellem områder i Danmark.
Normen bliver fokus på vækst, og konsekvenserne bliver, at det homogene, ensartede og gentagne ses
på tværs af Danmark, som i resten af verden. Der er i store træk ikke forskel på en ’suburb’ i USA og en
dansk forstad, eller på landbrugs- og turismeproduktion i Danmark og Sydspanien, hvad angår rumlig
virkning. Store flader og åbne marker med få læhegn i Danmark er på samme måde som den andalusiske
produktionens plastik landskab/bebyggelse i store flydende formationer ud over det sydspanske landskab,
udtryk for gobaliseringens monokulturelle produktion og homogenisering af store områder. På trods af at
elementerne og udtrykket er vidt forskelligt.

Et andet eksempel er turistindustriens homogenisering, hvad enten det er områder med højhuse ved
solkysten, Malaga eller anlæggelse af sommerhuse i Danmark – begge er en homogenisering til ét formål
for et større område.
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Derimod, er elementer og udtryk mere lig, når det kommer til eksponering af erhvervsfirmaer og vare/
udsalgscentre langs store færdselsåre.

Landskabet, ikke bare i Danmark, er præget af metrisk, ’stribet rum’ af zoner, matrikler, mål, proportioner,
besiddelser og entydig brugsfunktion. Det giver adskilte funktionszoner, med en karakter af både
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voksende udstrækning og faldende volumen (landbrugsområder) og voksende udstrækning og voksende
volumen (parcelhusområder), når man ser på arealforbruget i forhold til tæthed. Men disse adskilte
zoner lapper over hinanden og skaber ’usynlige’ landskaber, som vi ikke ser, da vores syn er trænet i at se
elementerne, typerne hver for sig.
Carsten Juel-Christiansen udtrykker det på følgende måde ”… by og land, fortid og fremtid blandes i et nyt
entropisk landskab.”14 Udsagnet repræsenterer et billede, der her 25 år efter, står tydeligt fysisk som
tankemæssigt, hvor globalismen for alvor har sat sig igennem, godt hjulpet af strukturtænkningen og
dennes medfølgende dialektiske tankegang. De nutidige dialektiske strukturer peger på behovet for et
andet syn, der arbejder med det dynamiske i opdeling i dialektiske fænomener og, i forlængelse deraf,
metoder til at agere i forhold til et sådan andet dynamisk syn.
I debatten om Danmarks fremtid, sætter den borgerlige regeringen i 2003 fokus på vækst uden nærmere
redegørelse for, hvad det betyder for omgivelserne. Landsplanredegørelse 2003. Et Danmark i balance – hvad
skal der gøres? kan ses som en 180 graders vending i forhold til ideen om det danske velfærdssystem og et
lige samfund med lige rettigheder og muligheder for rig og fattig. Målet nu er ikke et lige og ens Danmark,
siger regeringen. Derimod handler det om et Danmark i balance, hvilket betyder ”lige vilkår (…) [med]
forskellige virkemidler. ”15

Vision 2025 om netværkssamfundet med ligeværdige centre

Trafik investeringsplan 2003

I nogle dele af Danmark, er der faldende vækst, hvilket håndteres med tiltag og projekter, der skal
understøtte en voksende vækst inden for alternative erhverv. Nye tiltag begrænses til kun at måtte
gælde for bestemte geografiske områder, for eksempel nye sommerhusbebyggelser i egne med lav
befolkningsmæssig tilvækst, blandt andet Sydfyn. Områderne kan herved opnå en balanceret vækst i
forhold til områder med voksende bosætning og erhverv for eksempel trekantsområdet. Vækst som et lige

14

Carsten Juel-Christiansen, Monument & Niche, Rhodes, København 1985, p. 12. Bogen er en af de vigtige danske bøger om
arkitektur og udviklingen i moderniteten, hvor det 20. århundrede sætter gang i en ikke-hierarkisk og ’horisontal’ samfundsorden.
”Verden opfattes som et netværk af anonyme strukturer eller serier af forløb, der ikke er underordnet et enhedsskabende princip”. Enhedsskabende
princip, som foreksempel, sandhedens, religionens verdensbillede og/eller en metrisk og logisk rationalitet. Men Juel-Christiansen
arbejder med en fænomenologisk kategorisering af det sete/fysiske via et dialektisk fokus.
15
LandsplanNyt 45, Miljøministeriet, marts 2004, http://www.lpa.dk/Topmenuen/Publikationer/LandsplanNyt/
LandsplanNyt45.htm.
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vilkår understøttes mange steder af blandt andet bosætningsstrategier, der har ført til et landskab af røde
tegltage, som gentager sig ud over Danmark. Så, hvorvidt virkemidlerne er forskellige er relativt – og det
kan føre til et ikke bare lige - men ens samfund ’rent fysisk’ i det lange løb.
To af de store dogmer i dansk planlægning, det trafikale H og vækstcentrene, er markante fysiske
bystrukturer i samspil med pendlingsmønstret gennem de sidste 20 år.16 De to dogmer er udtryk for
særlige viljer til at se og styrke landet på en bestemt måde, påvirket af tabet af Slesvig-Holsten og
Hamborg, som tidligere var utrolige vigtige i det danske rige. Tabet af de områder har nok haft stor
indflydelse på, at Jylland nærmest ’blev glemt’. I forbindelse med valget af hvilke byer, man ønskede
at udvikle, med dertil hørende infrastruktur, var der andre planer om et mere fintmasket net og en
hovedjernbane på højderyggen midt ned gennem Jylland. Disse andre syn og planer havde sikkert bragt
andre byer og områder i fokus, end dem vi har i dag.17 Denne forbindelse mellem syn og udtryk går langt
tilbage.
I dag er der tale om en urban struktur, med 3-4 markante fortætninger, genereret af relationen mellem
stigende pendling og de tre store vækstcentre København, Århus og Ålborg.

Pendlingsudvikling 1982-2002		

Befolkningstilvækst 2004-2030, Miljøministeriet 2004

Statistiske tal, kort fra 2004 og kort fra projektet Byen, vejen og landskabet18 peger på forskelle i
adfærdsmønstre i arbejdskraften, at væksten vokser kraftigst i de større byer og fører til ubrudte cirkler
mellem uddannelse af videnarbejdskraft og videnvirksomheder19, samt at udviklingen af vores fysiske
omgivelser går mod andre og mere radikale former og sammenhænge - end man troede. Eller i hvert fald
at det sker så hurtigt.
På trods af ideologien om lige vækstvilkår, giver virkeligheden et andet billede af et samfund med stadig

16

Tidligere sås det store H som en vejstruktur der bandt et net af ligeværdige byer og centre sammen i overensstemmelse med
tanker om netværkssamfundet Danmark. Jævnfør Vision 2025 fra Landsplanredegørelse 2000. Bag H’et ligger et motorvejsnet, et
tidligere jernbanenet og endnu tidligere et landevejsnet.
17
Henrik Dahl: Den usynlige verden, Gyldendal, 2008, pp. 109-115
18
Byen, vejen og landskabet’ er et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Universitet, KVL og Vejdirektoratet, 2004/2005.
19
Videnservice er det hovederhverv der har haft den kraftigste vækst de seneste 10 år. Fra 1993 til 2000 har videnservice stået
for halvdelen af den samlede beskæftigelsesfremgang i Danmark i perioden, hvilket betyder fra 140.000 til 200.000 personer.
Hovedparten af virksomhederne inden for videnservice, som konsulent- og rådgivningsvirksomhed, forskning og udvikling,
softwareudvikling, reklame og markedsføring, lokaliserer sig i universitetsregionerne, hvor der er kort vej til arbejdskraften. cand.
polit. og økonom. Martin Windelin: Hjerneflugt. De kloge hoveder udvandrer fra provinsen. Politiken 10. december 2004.
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voksende forskelle og modsætninger. Forskellige vilkår, som fordele og potentiale i stedet for ulemper,
kunne ses og kvalificeres som den dynamiske faktor, der kunne styrke Danmarks særkende i konkurrencen
med omverdenen.
Skala II: Omsætning af statistisk materiale til grafiske repræsentationer
Sammenstillingen at de statistiske kort på transparent papir (overhead film) tegner, som nævnt under
skala I, konturerne af ét større sammenhængende landskab med indbyggede modsætninger. Kortene
frembringer et sammenfald af faktorer eller udeblivelse af sammenfald i visse områder, som peger på
befolkningsvækstens niveau, hvilket medfører store forskelle mellem Vest - og Østjylland og Sjælland og
det sydøstlige Danmark. Sammenstilling og omsætning er to handlemåder, to skalaer, der er tæt forbundet.
Sammenstillingen siger først rigtig noget, når indsigten derfra tages med over i omsætningsprocessen, skala
II, og de overlap der anes, når kortarkene lægges over hinanden, og tegnes ud på nye transparente ark.
På de sammenstillede og sammenlagte kortark placeres nye transparente ark, hvor de markante
sammenfald tegnes. Arkene flyttes rundt mellem kortarkene for at registrere flere overlap. Afgrænsninger
tegnes med runde upræcise former, der repræsenterer noget der ikke er fast og kan bevæge og udvide sig.
Områder med henholdsvis stigende og faldende befolkningsmæssig vækst træder frem.

Når arkene lægges sammen, fremkommer en sammensat helhed af flere områder med stigende og
faldende vækst liggende tæt op ad og i forbindelse med hinanden. De har ikke klare grænser og kan
forskyde sig mellem hinanden. Alligevel er der antydninger af en opdeling, en linje mellem dem - en
forskydningslinje.
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Kontur af Danmark lægges efterfølgende under for at gøre omsætningen læsbar og sammenlignelig
mellem omsætningsrepræsentationerne. Konturen skaber samtidig relation til det konkrete landskab, steder
og byer, da omridset af Danmark er en repræsentation, vi er fælles om og genkender som formen på
Danmark.

Skala III: Tilstandstemaer og fænomener
Omsætningen til grafiske repræsentationer genererer fornyet indsigt og afdækker betydninger af
sammenhænge, relationer og forskelle mellem områder med vekslende befolkningsvækst. Derigennem,
bliver en række tilstandstemaer og fænomener, forstået som mekanismer, der ligger bag om forståelse
af kulturlandskabet, er værktøj til fornyet forståelse og handling, der forholder sig, er i dialog med et
foranderligt kulturlandskab:
Tilstandsformer
Fast/flydende, opdelt/blandet, orden/uorden, kultur/natur, zoner/netværk, by/land, samlet/spredt,
fyldt/tomt, + vækst/- vækst (+steder/–steder)
Fænomener
Overgange, grænseflader og en forskydningslinie, Overlap af tilstande, hvor der er forskydninger,
svingninger, flydning
Tilstandsformerne peger på, og er et udtryk for, kulturlandskabets mangfoldighed af forskelle. Relationen
forskellene imellem, og spillet mellem hver af forskellene, repræsenterer en overgang, en forskydning, en
flydning af noget foranderligt, en tilstand mere end en fast karakter og udtryk.
På denne måde, afdækker de grafiske repræsentationer tanker og sprog, der bliver beskrivende for en
yderligere forståelse og et udvidet syn på kulturlandskabet, dets sammensætning og mekanismer, end jeg
havde, da jeg startede sammenstillingen.
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Tilstandstemaerne og fænomenerne giver efterfølgende anledning til indkredsning af arbejdsfelter i
Danmark, hvor et dybere studie af temaerne og fænomenerne i relation til konkrete fysiske områder
foretages.

Indre forskelle – usamtidigheder
Motorveje i jyske egne med lav befolkningstæthed, som ligger ’gabende’ tomme, er kendt. ’Lige for alle’
- parolen har gennemsyret dansk politik i mange år, og, i 2004, ser det fortsat ud til, at regeringen ikke
vil ændre kursen, selvom sammenstillingen af det statistiske materiale peger på, at andre principper kan
komme til at gælde for og forme fremtiden.
Planer for sommerhusbebyggelser i områder med lav befolkningsvækst er et forsøg på at gå imod
tendensen til manglende vækst. Spørgsmål om, hvilken type områder, der ønskes, samt om hvilken vækst,
og om hvorvidt økonomisk vækst altid er bestræbelsesværdigt, mangler. Sociolog og samfundsforskeren
Henrik Dahl siger det på denne måde:
”Hvis folk vil bo i tyndt befolkede områder er det da en diskussion værd, om det bør være for egen regning”, [og at]
”balance-retorikken er i hvert fald noget sludder, for hvad består balancen i, hvor ligger balancepunktet, og har det nogen
sinde eksisteret.”20
En lignende holdning kan være, at udviklingen med faldende vækst i visse områder ikke er til at stoppe, og
her tænkes på globaliseringens og vækstens behov for storbyens kontakt til omverdenen, god infrastruktur,
nem adgang til videndeling med mere.
Danmark ser ikke mere ud som i en Morten Koch film; verden og forandringerne har udfordret den på
alle tidspunkter tilstedeværende forståelsesramme21, hvorfor jeg mener at de forandringer, der sker og er
på vej i de kommende år, må mødes ud fra tanken om en udfordring i stedet for et uoverskueligt problem.
En reel omstilling for at acceptere, at der ikke er lige vilkår, at der ikke er vækst alle steder, kan blive svær
og tage år.
Den kommunale strukturreform, der blev vedtaget i 2005, står tydeligt i globaliseringens tegn med et
’indvendigt modsætningsforhold’, i form af sammensmeltning af mindre til større enheder, flere lag af
indflydelse, hvor der er tale om en spredning og samling af magt på en og samme tid via centralt styrede
rammer og spilleregler, der decentralt i kommunerne giver råderum til selvbestemmelse på en række
områder.
De regionale udviklingsplaner, som kommunerne via dialog skal blive enige om for hver region, er et
godt træk frem mod at tænke i større sammenhænge. Planerne er dog også sårbare, hvis egne interesser
slår igennem frem for regional styrke og nationalt og globalt ansvar. Det er samtidig uheldigt, at

20

Henrik Dahl: Festtale til det skæve Danmark, Byplan Nyt 3, Byplanlaboratoriet 2004.
Henrik Dahl er inde på i bogen Mindernes land, at der skete mere i hans mormors tid for 80-90 år siden med den anskuelse og
forståelse, der var gængs på det tidspunkt sammenlignet med i dag. Verden var mindre den gang, da kommunikationen ikke kan
sammenlignes med kommunikation og kommunikationsmidler i dag. Vi er i dag så meget mere oplyste og i stand til at håndtere
forandringer. Henrik Dahl: Mindernes land - Hvordan man gør strenge tider til gode gamle dage, Gyldendal, København, 1. udgave
2005.
21
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udviklingsplanerne ikke skal rumme en fysisk plan, som regionplanerne gjorde, da det, endnu mere
end før, er relevant at kunne arbejde med rum i stor skala, at kunne arbejde med, hvordan Danmark
ser ud arkitektonisk. I det nuværende arbejde i pilotprojekter vedrørende blandt andet regionale
landbrugsstrategier, er fysiske udtryk og rum ikke særligt fremtrædende, og slet ikke i forhold til samspillet
mellem sektorers, områders og zoners samspil, for eksempel mellem landbrugssektoren, landbrugsarealer,
landzone og bosætningssektoren, boligområder og byzone.
Landsplanredegørelse 2006 Det nye Danmarkskort – Planlægning under nye vilkår imødekommer dog mange
af udviklingens vilkår, og reagerer på den forrige landsplanredegørelse ved blandt andet at lægge vægt på
forskellige kvaliteter, og at Danmark ikke skal gøres homogent. Redegørelsen beskriver, at der skal sikres
velbeliggende arealer til erhverv, boliger og fritid i hovedstadsområdet, og velfungerende sammenhæng
mellem byvækst og infrastruktur på Sjælland. Det er vigtigt at udbygge bybåndet Randers – Kolding med
sikring af landskaberne mellem byerne, opbygge bynetværk om vækst og innovation i det centrale Jylland
og Fyn og styrke udviklingen i yderområder og landsbyer via naturgivne kvaliteter.22
Landsplanredegørelse 2009 - forslag fortsætter denne retning og introducerer bæredygtighed, og lægger
særligt vægt på klimatilpasninger.

Levn og optik
”Der skal være forskel på by og land” [og] ”den fysiske planlægning skal være helhedsorienteret ”23 - er klare og
prisværdige udsagn i Landsplanredegørelsen fra 2006, men der er også antydninger af modsætning her.
Forskel på by og land er hægtet på zonelovens opdeling i by, land- og sommerhuszone, men når landbrug
eventuelt skal tænkes som industri, sommerhusområder bruges mere og mere til helårsbeboelse og Århus
og København bliver til turistmagneter, er nedbrydningen af zoner allerede i gang. Nedbrydningen
har, i en forstand, været i gang siden zonelovens indførelse ved sidste kommunalreform i 1970, da
regionplanerne, der opstod i den tid hvert 4 år, udpegede nye byudviklingsarealer, der ’åd’ af det åbne
land. Nu er regionplanerne væk, efter 30 års virke. Imidlertid, kan den nuværende fastholdelse af
zoneloven ses som fastholdelse af et bagudrettet blik, der ikke aktivt rummer og forholder sig til den
faktiske flydning og ændring mellem zonerne. Det samme kan siges om Landsplanredegørelse 2009 - forslag,
når den vil opretholde en klar grænse mellem by og land. Økonomisering, med inddragelse af det åbne
land, kan kun bifaldes, men hvordan områder på grænsen mellem by og land behandles klares ikke kun
ved cementering af en fastholdt grænse. Måder, hvorpå vi funktionelt og rumligt planlægger områder,
er helt afgørende. Det er ikke klaret ved at sige ”at byerne planlægges med så stor omtanke, at der er kvalitet i
vores omgivelser – også uden for byerne og i deres udkant.”24 Arkitektonisk kvalitet - og hvad det er - mangler i
landsplanredegørelserne, der om noget har indvirkning på, hvordan landskabet fysisk transformeres.
Politik er optik, og zoneloven og planlægningen kan ses som en forsinkelse af fænomenologisk tilgang,
der arbejder med det fysisk synlige og kategorisering i typer for at skabe orden. Zonelovens dialektik kan
ses som et forsinket blik, der føres med og præger hele måden, der ses og arbejdes med rum/landskaber
på. Det er et levn fra tidligere samfundssyn og optik, fra modernismen og en funktionalistisk optik. Levn

22

Landsplanredegørelse 2006, ”Det nye Danmarkskort – Planlægning under nye vilkår. Forslag til landsplanredegørelse”, Miljøministeriet
2006, p. 5, http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/2006/Landsplanredegoerelse_2006.htm.
23
Ibid.
24
Landsplanredegørelse 2009 - forslag, Miljøministeriet, p. 17, http://www.blst.dk/ landsplanredegorelse2009.htm.
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vil altid følge med, men det må udfordres, sættes i spil i forhold til nutidige udfordringer og med en
bevidsthed om, at syn skaber omgivelserne. Der er, derfor, behov for syn og arbejdsmåde, der kritisk søger
at nå på højde med de rum/landskaber, vi har i dag, og skal skabe fremover - syn og arbejdsmåder, der er
dynamiske og rummer foranderlighed.
Nye former for bymæssige rum tager over som betydningsbærende gennem daglig brug, vi ser dem bare
ikke endnu som sådan, hvilket har stor betydning for, hvordan de udformes. Eksempler er transportcentre
og storindkøbscentre, som kan ses som værende på vej til at blive ”senmodernitetens bykerne og bypark.”25.
Disse bylandskaber synes derfor centrale at undersøge i forhold til et dynamisk landskabssyn.

Det dyrkede landskab, med marker og gårde er, for mange, grundlæggende det ’rigtige’ Danmark,
det ’andet’, derude i naturen uden for byen. Men der er tale om en samfundsmæssig kontrakt – et
kulturskabt landskab gennem århundredes dyrkningsform. Der synes at være et modsætnings- og
afhængighedsforhold mellem kultur og natur, som i dag hele tiden dukker op, men i takt med udviklingen,
vender rundt på grundlaget for menneskets eksistens.26 Teori om en opdeling mellem en 1., 2. og 3.
natur27, og dens betydning for vores forståelse af os selv i dag, illustrerer fint disse forhold. Hvor kultur,
i form af samfundet og byfællesskabet, blev etableret som værn mod kaos, en farlig vild natur (1. natur),
’det andet’ uden for fællesskabet, bymuren, er kulturen og mennesket selv i dag blevet det kaotiske, vilde
og farlige, som vi skal beskytte os i mod. Safranski udtrykker det på denne måde:
”Vores livsverden er ikke længere et sted, hvor vi kan søge tilflugt. Næsten hver eneste forandring i lokalområdet – på
arbejdet, ved middagsbordet, i trafikken, i medieforbruget og sundhedsvæsenet – kan forstås som sidste led i en årsagskæde,
som vi ikke længere kan overskue i detaljer, om end vi har en klar formodning om, at den rækker langt frem i det
overkomplekse globale net.”28
Naturen bliver, derfor, tilflugtsstedet, modvægten og modstanden mod kulturen og byen (2. natur) og
tilstanden til at komme bag om kulturen. Det peger på, at mennesket har svært ved at håndtere det
moderne projekt og globaliseringens opløsning af tid og sted, hvorfor kulturen producerer ’enten/eller’

25

Henrik Dahl: Den usynlige verden, Gyldendal, København 2008.
Før var byen afhængig af landet blandt andet levering af madvarer og muligheden for frisk luft, og byen gav adspredelse i form
af aktivitet og underholdning for landbefolkningen. Nu er ”landet” adspredelse i form af ro og naturaktiviteter for byens beboere
og byen oplevelses- og rekreations mål for ”landet. Afhængighed i forhold til landbrugsprodukter klares ved fire til fem store
opbevaringslagre, hvor imod ’landet’ økonomisk er afhængig af byen i form af skatteudligning til opretholdelse af velfærd og
sociale ydelser.
27
John Dixon Hunt: Gardens and the Picturesque: Studies in the History of Landscape Architecture. Massachusetts: MIT Press, Cambridge,
MA, USA 1992.
28
Rüdiger Safranski; Hvor meget globalisering tåler mennesket?, p. 58
26
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stereotyper, som oprindeligt over for noget skabt, i et forenklingsforsøg, hvor der søges tilbage i historien
og naturen, tilbage til kendte værdier og tanker, i stedet for fremad i søgen efter nye forståelser. Rumligt
fysisk betyder det fastholdelse af klare grænser, klart adskilte rum og elementer, som udtrykt i adskillelsen
mellem by, skov og åbne marker administrativt, funktionelt og rumligt arkitektonisk. Men reelt er billedet
ændret radikalt, da
”byen og landet har åbnet sig” [i] ”… en åben sammensmeltning i store flydende rumligheder, og store skalaspring, der i det
samlede billede ikke får nævneværdig modstand i ny skovrejsning og bybygning.”29
En bevidst rumlig strategi for den politisk vedtagne fordobling af skovarealet inden 2025 kan, derimod,
være en markant rumlig faktor i det fremtidige landskab, hvor netop grænsen og det definerede rum er
opløst.
Balanceretorikken om lige vilkår og zoneloven virker som en fastholdelse af et samfund og et
samfundsbillede, som ikke findes mere, i stedet for en erkendelse af, at vi er i noget, der kan kaldes den
3. natur, hvor kultur og natur, orden og kaos er til stede samtidigt med indbyggede modsætninger som et
grundvilkår og ikke et ’enten/eller’ men et ’både/og’. Vores omgivelser skabes; de er ikke kun et forud
givet naturgrundlag og/eller en orden, der afspejler gud og religionen, men, i høj grad, en konstant
tilblivende verden, formet og forstået gennem en række optikker i konstant overskridende bevægelser, en
bevægelse vi, som mennesker, påvirker og påvirkes af. Vi må også se på os selv.
Sådanne usamtidigheder kendetegner verdens historie. Overlap og, derigennem, modsatte synsmåder er til
stede samtidig, og dette dobbelte forhold er dynamikken i forandring. At være på højde med forandringer
er at se og medtænke sådanne forskelle. For eksempel, var der i Romantikken, hvor bondens samhørighed
med mark og dyr var idealet, samtidig store landskabelige omvæltninger gennem inddæmning af
landarealer, som for eksempel Lammefjorden.

Tulipanmarker, Lammefjorden 1950’erne. Indvindingsperiode 1873-1043
Foto Holbæk Museum

De omvæltninger hang sammen med store ændringer i geografien på grund af tabte krige, og inden/

29

Steen A. B. Høyer: Landskabets elementer og elementernes landskaber, i Landskab og Landskabsarkitektur – en antologi om tidens
tanker, Ib Asger Olsen (red.), Biofolia, Frederiksberg 1. udgave 2003, p. 41.
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udenrigspolitiske dagsordener indvirkede på den nationale forståelse, så der på en og samme gang var en
skuen tilbage/fastholdelse og fremsynethed/udfoldelse. Som reaktion på de tekniske og arealmæssige
’erobringer’, kom der fokus på det kropslige, det nære, som ”ko og bonden i samdrægtighed”30 og vandringer og
ophold i naturen som tilgang, blandt andet blandt kunstnere.

						Et boelsted ved Lodskov nær Vognserup, J. Th. Lundbye 1847
						Foto: Statens Museum for Kunst

Det er de samme former for usamtidigheder, vi har i dag, mellem et moderne syn og et postmoderne syn,
men hvor der er en tendens til at gøre problematikker, ting eller steder usynlige – etablere usamtidighed via
reduktion - da kompleksiteten kan være svær at håndtere. Eksempelvis, taler man om Trekantsområdet og
tænker på de tre hovedbyer, og ikke at det er et sammenhængende landskab – ja sågar sammenhængende
med Århus, i det nogle nu benævner ”Hundredekilometerbyen” eller ”Den fede pølse [eller] Den østjyske millionby:
DØM”, liggende på moræne plateauer op mod den jyske højderyg.31
På samme måde, kan det ses som, at debatoplæg til bypolitisk redegørelse 2009 og Landsplanredegørelse 2009
– forslag har levn af optik, der optræder som usamtidigheder, da de ikke er sig deres optik bevidst, og,
dermed, ikke er opmærksomme på optikkens indvirkning på eget syn og handling, og i sidste ende
udtrykket, det medfører. Det kan ses som, at en usamtidighed slår igennem ved at planlægningen har
rester af et privilegeret subjekt. Det vil sige, at den udførende arkitekt eller planlægger analyserer byen
som stående udenfor32, ikke ser sin egen deltagelse og indvirkning på analyserne, og får måske derfor ikke
arbejdet med kommende borgeres stimulering af egen deltagelse i verden.

30

Landskabssyn og planreform. Et memorandum. Akademiraadet, København 2008. p. 7. Dele af denne montage indeholder
refleksioner medvirkende til og påvirket af arbejdet som fagligsekretær, medskribent og illustrator i Akademiraadets arbejdsgruppe
om landskab og kommunalreform 2005-2007. Afhandling arbejder videre med nogle af de problematikker memorandummet
rejser.
31
Hundredekilometerbyen: Henrik Dahl: Den usynlige by, 2008, Den fede pølse og DØM: Pernille Steensgaard og Jesper Vind Jensen;
Weekendavisen, nr. 29, 30 og 31, 2008. http://www.weekendavisen.dk.
32
Et udenforstående privilegeret subjekt er resterne af modernismens universelle menneske, som verden sås ud fra. Usamtidighed
i subjektets vægtning i forhold til fokus i samfund er en ud af tre usamtidigheder i nutiden som er introduceret i åbningsafsnittet
med henvisning til Lars Qvortrup: Det hyberkomplekse samfund. 14 fortællinger om informationssamfundet. Gyldendal, København 1998,
2000. 2. udgave, 4. Oplag 2003.
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Udpegning af arbejdsfelter
Det, et syn rummer, men selv skygger for, må undersøges konkret fysisk. De grafiske repræsentationer
og tilstandstemaerne og fænomener, fremkommet ved brug af skala I-III, danner afsæt for udpegning
af to undersøgelsesmodeller og den efterfølgende sansning, registrering og kortlægning inden for
dem. Undersøgelsesmodellerne udpeges og afgrænses på baggrund af omsætningen af statistisk data,
så jeg kan undersøge de fremkomne fænomener og temaer i konkrete områder i kulturlandskabet.
Undersøgelsesmodellerne strækker sig på tværs af forskydningslinien for at rumme forskellen og
relationen, overgangen, på tværs og mellem områder med både stigende og faldende befolkningstilvækst.
Undersøgelsesmodel 1 indeholder byregioncentre med stigende vækst og landscentre med til dels
aftagende vækst, og undersøgelsesmodel 2 indeholder oplandsområder i tilknytning til byregioncentre med
svag vækst og landscentre med aftagende vækst:
1:
Sjælland og Lolland-Falster, fra Kattegat i nord til Femern bælt i syd
Midtjylland, fra Århus Bugt i øst til Vesterhavet i vest.
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2:
Midtsjælland og Lolland-Falster
Midt-, Sydøstjylland og Midt, -Sydvestjylland.

For model 1 gælder, at tiltagende vækst i centrum af byregionerne København og Århus vil have
indvirkning på oplandenes fremtidige udseende, især samspillet mellem byggede strukturer og
åbne, ubebyggede strukturer. Samtidig, er et samspil mellem markante vækstområder og aftagende
vækstområder interessant i forhold til gensidigt samspil og relation ud fra forskellige styrker og potentialer.
Øget mobilitet præger i stigende grad byboernes mønstre, og videnfokus giver store udfordringer i
byregionerne. Begrebet deltidsborger33 praktiseres konkret af folk, som periodevist skifter mellem at
opholde sig i helårsbolig og fritids- og sommerhus. Det kan have indvirkning på områder med mindre
vækst, i form af rekreative ønsker og kreative, sociale og eventuelt faglige tiltag, hvilket samlet set
har indflydelse på kulturlandskabets fysiske udtryk. Der er en kraftig relation mellem vækstcentre og
stagnationscentre.
For model 2 gælder, at der, i oplande til byregioncentre med svag vækst, kan ske store forandringer.
Bevågenheden og huspriserne er mindre, og, i takt med at priserne stiger i de større byer og behovet for
et liv i større kontakt med naturen prioriteres, bliver de områder mere og mere interessante. Den mindre
bevågenhed gør, at større forandring fysisk ofte lader sig gøre. Der er igangsat projekter, for eksempel,
støtte til nye sommerhusområder ved Frederikssund, på Sydøstsjælland, noget af Lolland-Falster og på

33

Pernille Steensgård har i artiklen ’Tilbagetogets helte’ i ByplanNyt nr. 1, Byplanlaboratoriet 2004, interviewet en
arkitekturprofessor, en borgmester, kontorchefen i Miljøministeriet og byplankonsulent Sven Erik Rolandsen, der definerer
deltidsborgerbegrebet som en borger, der i attraktive områder for eksempel Skagen, bruger sit sommerhus mere end normalt. Og
dermed har en ’anden husstand’ Han ser denne gruppe som dem der ville kunne give ny dynamik i faldende vækstområder, og at
de kunne lægger noget skat for deres ’anden husstand’. Eksempelvis hvis man gav storbymennesker lov til at bruge tomme huse
i udkantsområdernes byer, som deres ’anden husstand’ i stedet for at bygge flere sommerhuse. Han taler også om at vi har brug
for to lovgivninger: en for de hårdt pressede områder med stigende vækst, som Nordsjælland, og en til de andre områder med
faldende vækst.
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Sydøstfyn/Langeland. I Midt- og Sønderjylland, er der ikke igangsat noget, og her er væksten markant
aftagende. Fyn er geografisk mere relateret til oplandet, Trekantsområdet, og øen kan eventuelt have en
relation til oplandene i både Midtjylland og Midt- og Sydsjælland/Lolland-Falster. Men udsving nationalt
bliver ikke så tydeligt ved denne fokusering.

1A: Sjælland og Lolland-Falster, fra Kattegat i nord til Femern bælt i syd
1B: Midtjylland, fra Århus bugt i øst til Vesterhavet i vest
Undersøgelsesmodel 1 vælges, da den vil vise udsving i en større geografisk kontekst, og, dermed, bedre
kunne sige noget generelt om Danmark. Inden for undersøgelsesmodel 1, fastsættes to arbejdsfelter A
og B. Arbejdsfelterne 1A og 1B defineres af en linje gennem hovedbyerne med 20 km til hver siden. I
felterne foretages en nærmere undersøgelse af tilstandstemaerne og fænomenerne.
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Afgang
Udvikling af syn og betydningen for arbejdet med rum
Ud af undersøgelsen af vækst og omsætningen til grafisk repræsentation, fremkommer der en forståelse
af kulturlandskabet som en sammensat helhed bestående af flere faktorer, der lapper over hinanden og/
eller forskyder sig i forhold til hinanden; fokusering på grænsen skal være som en overgang mere end en
klar linje.34
Undersøgelsen understøtter dannelsen af et syn og en horisont gennem sammenligning af statistik og
grafisk materiale; en ageren, der søger efter sammenfald og forskelle, en ageren, der er relationel i sin
gøren og har en formodning om, at i overlappene ligger informationer gemt, som den gældende diskurs
og den politiske dagsorden ikke er opmærksom på.
Montage I peger på, at det er vigtigt at tage afsæt i de karakterer, der tegner sig her og nu, som afsæt for
en videre styrkelse af rumlig virkning. Det er relevant at foretage en undersøgelse af forskelle i rumlige
tilstande, mellem fast/flydende, opdelt/blandet, orden/uorden, samlet/spredt, fyldt/tomt, som vil kunne
pege på et relationsforhold i tilstandene, der er karakteriseret af forskydninger, flydning, overlap, overgang
og grænseflader. Et sådan træk ved tilstandene kan pege på dynamik, på en ny væren, en anden natur for
landskabet.
Virkningen af rumlige tilstande er nyttig og efterspurgt i forhold til rammer om menneskers liv, da
globalismen er med til, at det fjerne bliver nært og det nære fjernt. Mennesker har grundlæggende brug for
forankring, identitet og tryghed. ”Vi kan kommunikere og rejse globalt, vi kan derimod ikke bo globalt.”35
Globaliseringens generalisering må altså skulle ses sammen med det lokales specificitet. ’Tænk globalt
og handl’ lokalt’ er et kendt udsagn, men opererer med opdelingen i to og siger ikke noget om en
fremadrettet og generende gøren mellem det globale og lokale. Men det er netop dette ’noget’ i forholdet
mellem ideale og reale landskaber36, jeg søger, mekanismer og særkender ved det sammensatte, møderne
mellem forskellene, mellemrummene, mellemzoner… i reale og ideale landskaber.
I ulige vilkår og forskelle ligger et potentiale for fremtiden. Områder med faldende vækst er et vigtigt
konkurrenceparameter, og det er noget mere og andet end vækst, disse områder kan satse på og blive
interessante og tiltrækkende for. Danmarks konkurrencemulighed ligger måske i større kontraster: for
eksempel i kontraster i rum og tæthed, modsat at koncentrere sig om, at der er lighed og landskaber
mellem alle byer, jævnfør Landsplanredegørelsen 2006.
Forskellighed får vanskelige kår, når sammenfaldet af det nære og fjerne bevirker lighed, som globalismens
rumlige udtryk. Netop i forskelligheden er der plads til pluralitet, som grundlag og træk ved en dynamisk
og relationel tankemåde i planlægning og formgivning af landskaber.
Det handler mere om, hvordan man ser på landskabet, hvilket syn og forståelse man har af landskabet i

34

Modsætninger repræsenteret ved grænsen som en lige linje, har siden oplysningstiden præget litteratur, samfundsteori,
videnskab, politik, billedkunst, arkitektur og planlægning. Det har sat sig spor fysisk og på vores måde at agere i den fysiske
virkelighed. Lars Morel; ’Porten står på grænsen mellem by og land’, Mellemlandet, Arkitekturtidskriftet B, nr. 46, juli, Århus 1989, pp.
6-11.
35
Rüdiger Safranski; Hvor meget globalisering tåler mennesket?, p. 23.
36
Idealt skal ikke forstås som noget sublimt, der stræbes efter, men som landskaber i tankerne modsat fysiske landskaber.
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forhold til forandring og dynamik, og hvordan et sådan syn dannes, i stedet for et syn, der hælder mod
noget statisk, gående imod det foranderliges dynamik, som vækstens grundvilkår.

Udvidet syn og handlemåde
Et særligt tilhørsforhold mellem dialektikkens typer, kategorier og det, der foregår mellem dem, peger
Michel Foucault på, når han taler om forholdet mellem ’mathesis’, ’taxonomia’ og ’genese’ som ”et fast
netværk af tilhørsforhold”37 - forstået som forholdet mellem opdelte synlige forskelle og successive serier:
tegn i deres rumlige samtidighed og en opdeling af dem tidsligt kronologisk. Med Foucaults netværk af
tilhørsforhold, der indlejrer sig i hinanden, kan spores et syn, der ser kompleksiteten, og det, der er på spil
i ”manøvrerummet i den politiske og kulturelle kontekst vi lever i.”38 - et manøvrerings rum, som har et ydre og et
indre samt en foldning af dem: (det ydre) hierarkiets begreber vendes om, de genindskrives, forskydes i
en ny konstruktion (det indre), hvor der levnes plads til de indbragte hierarkier, de foregående uden at de
sidste rummer det hele (folden)39. Det kan forstås som forskellen på et bagudrettet syn, hvor frembringelsen
trækker primært på tidligere syn og forståelser og fastholder formgivningen i en repræsentation af tidligere
tiders byggeskik og samfundssyn.

37

”Taxinomia er ikke i modstrid med mathesis: den indlejrer sig i den og adskiller sig fra den; for den [taxinomia] er også en
videnskab om ordenen – en kvalitativ mathesis” (...) ”mathesis er videnskaben om lighederne, og dermed om nogle tildelinger og domme: den er
videnskaben om sandheden; taxinomia behandler derimod identiteterne og forskellene,den er videnskaben om leddelingerne og klasserne” (..) ”genese
indlejrer sig i taxinomia eller finder i det mindste i den sin betydeligste mulighed der. Men taxinomia etablerer tabellen over synlige forskelle; genesen
forudsætter en successiv serie; den ene behandler tegnene i deres rumlige samtidighed som i en syntaks; den anden fordeler dem i en tidsanalogon som
kronologi”. Michel Foucault: Ordene og tingene. En arkæologi om humanvidenskaberne, Det lille Forlag, Frederiksberg 2006, p. 87. Oversat
fra fransk efter ’Let mots et les choses’, Paris 1966.
38
Frederik Tygstrup, ’Michel Foucault. Videnskabsarkæologi og rumanalyse’ i Filosofi og Arkitektur i det 20. århundrede,
Kunstakademiets Arkitektskole, København 2006, p.180.
39
Denne struktur er inspireret af Henrik Oxvig i hans essay Jacques Derrida Park/have - mellemrum i Filosofi og Arkitektur i det 20.
århundrede, Kunstakademiets Arkitektskole, København 2006, pp. 181-212.
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Bagudrettet syn
Modsat er et fremadrettet syn, der indlejrer egen udvikling og indsigt med fremtidens udfordringer gennem,
at selviagttagelse foldes med, så frembringelsen folder tidligere syn og inddrager tilblivelsen af et nutidigt
og dynamisk syn og, dermed, udvikler en formgivningen forankret i både fortid og nutid frem mod en
fremtid.
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Fremadrettet syn
Med ovenstående illustrationer og beskrivelse, ser jeg vigtigheden af en holdning og en handlemåde, der
både er metrisk og projektiv, det vil sige, projicerer noget frem på baggrund af noget40 - en foldning hvor
der foregår en subjektivering over metrisk-projektiv, der frembringer en ny ’metrik’ i forståelsen, en måde
for subjektet at gøre noget på - eller med Deleuze og Guattari stribet-glat, der frembringer nyt ’stribet’ i
blandingen af ’stribet-glat’ og subjektets deltagelse.41
Med en sådan fold, ser jeg antydninger af konceptionsbeskrivelse, hvor der sker en ’inderliggørelse’ af
det udenfor, en erfaring, der bliver til gennem at den udførende bevidst arbejder med sin egen rolle og
deltagelse; foretager selviagttagelse.
Montage I peger på, at fokus på vækst og bæredygtighed må udvides med fokus på det rumlig udtryk,
betydning af arkitektonisk virkning, det vil sige, den rumlige funktion, det rummene gør rumligt og den
virkning det har. Vigtigt er at kvalificere et arbejde med den oplevelsesmæssige tæthed – forståelse af
oplevelse af, hvad rum gør, og hvordan de virker. Det ser jeg som et centralt aspekt for en bæredygtig
orienteret planlægning, hvor vægtningen af den arkitektoniske virkning kvalificeres på linje med de andre

40
41
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Billedprojektoren, der viser et billede på væggen på baggrund af det diasnegativ, i projektoren, som den sender lys igennem.
Se Det Glatte og Det Stribede Rum i Tusinde Plateauer, pp. 617-652.
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aspekter af en sådan planlægning. Arkitektens, planlæggerens, iagttagelse af sansning, oplevelse og erfaring
i udførelsen er relevant for at stimulere andres sansning, oplevelse og erfaring.
Er fokus det rumlige udtryk og virkning af det nuværende landskab, er det relevant at undersøge
landskaber for det sammen med de fremkomne fænomener og tilstandstemaer i Montage I. Det er
relevant, om de kan sanses, opleves og erfares i det nuværende landskab. Montage I peger samtidig
på, at måden, hvorpå undersøgelser foregår, hænger sammen med synet bag. Man kan ikke undersøge
noget uden at påvirke resultat eller proces, jævnfør ’Heisenbergs usikkerheds-princip’.42 Derfor må de
undersøges i en sammenhæng.
Bevægelse mellem sansning, oplevelse og erfaring via kroppens bevægelse i landskab, og, dermed,
bevægelsens rolle for kropslig nærværelse, som en særlig opmærksomhed belyses i Montage II. Oplevelse
af landskabstyper og rumtilstande gennem brug af bevægelse og sansning i de udvalgte arbejdsfelter,
samt refleksion herover via inddragelse af Gernot Böhmes atmosfæretilgang og vægtning af kropslig
nærværelse i forhold til arkitektur.

42

Werner Heisenbergs (1901-1976) usikkerhedes-princip bygger på undersøgelser inde for kvantemekanikken, hvor Heisenberg
nådede frem til at ”det er umuligt at konstruere et eksperiment som kan bestemme hvilken spalte hver elektron har passeret samtidig med at
interferens-fænomenet kan iagttages.” ”Selve det eksperiment vi konstruerer bestemmer hvilke typer spørgsmål, vi kan få svar på. Hvis vi arrangerer
os, så vi kan få oplyst detaljer om elektronernes baner - en egenskab ved elektronen som partikel - udelukker vi at iagttage interferens-fænomenet som er
knyttet til elektronens egenskab som ”bølge”. Og omvendt.” http://www.norreg.dk/fysikforhvem/para05.htm.
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OVERGANG
Montage I til Montage II
Montage 1 gav en forståelse af det nutidige landskab, som karakteriseret af flydning og
rumlige tilstande, der fysisk er udtryk for mødet mellem sociale, kulturelle og økonomiske
strukturer og processer. Dernæst, er det karakteriseret af, at mennesket er en del af dette møde,
hvor på måden, der arbejdes med landskab, hænger sammen med de landskaber, der skabes.
Når landskab er rumlige tilstande, og ikke et objekt, der kan betragtes udefra, fordrer det en
indtrædelse i både de fysiske tilstande og de skabende tilstande i mennesket. Her er bevægelse
og kroppen helt centrale, da det er derigennem denne dobbelte indtrædelses udgangspunkt er.
Montage I viste behovet for forståelsen af et udvidet syn og en udvidet handlemåde.
Montage II beskriver sansning og oplevelse foretaget inden for arbejdsfelterne på Sjælland og i
Jylland. Det er interessant at se om de erfarede fænomener og tilstandstemaer fra undersøgelsen
af statistisk materiale i Montage 1 - indbyggede forskelle og flydende tilstande - træder frem og
kan sanses, opleves og erfares i det fysiske landskab. Fokus i undersøgelsen er ’at træde ind i’
situationerne og tilstandene, og undersøge deres rumlige karakter og udtryk. Bevægelse inden
for arbejdsfelterne sigter mod at sanse og omsætte sansningen af fysiske rumlige tilstande og
byggede og ikke-byggede strukturer. Ved ’at træde ind i’ tilstandene og undersøge deres rumlige
karakter og udtryk, afsøges træk, der kan være med til at tegne og nuancere et nutidigt billede af
det danske landskab.
Kroppens rolle, sansning og bevægelse belyses som skalaer i en erfaringsdannelse i relation til
Gernot Böhmes atmosfæretilgang, Situationisternes Dérive teori ogRobert Smithsons Non-site
teori. Skalaer kan forstås som kropslige, aktive og handlende udvidelser af den fænomenologiske
opfattelse af samspillet mellem verden og mennesket. Fokus på det fysisk synlige, det man
ser med øjnene, udvides med det ikke-synlige i sansningen og omsætningen af sansning til
oplevelse. Via ovennævnte metoder, belyser afsnittet kroppen som centrum i dannelsen og
tilegnelsen af rum, selvom de to sidste metoder ikke direkte taler om kroppen. Via sansningen
og bevægelsen, sker der en gradvis erkendelse, der efterlader en oplevelse af træk ved landskabet
og træk ved måden at tilegne sig landskabet på. Hvornår der er tale om sansning og hvornår
sansningen bliver til oplevelse udfolder afsnittet.
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MONTAGE II
Oplevelse af landskabstyper og rumtilstande

Bevægelse og sansningens kropslige nærværelse i omsætning af sansning til oplevelse

Ankomst
Det nutidige landskab undersøges i Montage II, i forståelsen af at ’træde ind’ i tilstanden, gennem, at jeg
bevæger mig i de udvalgte arbejdsfelter og sanser, og efterfølgende omsætter sansningen til oplevelse.
Montage II beskriver en ’rejse’ af sansning af usamtidighed1 og relationer mellem rumlige tilstande og
landskabstyper og en omsætning til oplevelse gennem at bevægelsen fra sansning til oplevelse belyses.
Måden, jeg træder ind i sansningen på, er som menneske med en krop, gennem hvilken jeg sanser
omgivelserne. Gernot Böhme siger, at ”hvis det er sandt, at arkitektur gestalter rum, så må man, for at kunne
vurdere disse rum, begive sig ind i dem. Man må være kropslig nærværende.”2 At være kropslig nærværende vil sige
at være opmærksom over for, hvad der sanses med kroppen, ikke kun det, der ses med øjnene, men også
det, der rører en, påvirker ens tanker og erkendelse via opmærksomhed på kroppens bevægelser – det
usynlige i sansningen. Det kan ses som en kobling mellem kinæstetisk og synæstetisk evne.3 Jeg mener,
at centralt for sansning er bevægelse gennem kroppen. Central for omsætning af sansning til oplevelse
er fotografering og kortlægning, forstået som måder at målsætte og erkende verden på, bevægelse i både
fysiske og abstrakte rum.

Sammenhæng mellem kroppens bevægelser og omgivelserne den skaber
Hvornår sansning – hvornår oplevelse
Man kan tale om ’ren’ sansning på en søndagstur i skoven, hvor man driver rundt og er åben for de
indtryk, bevægelsen gennem skoven giver. Fæstner noget af det sansede sig, hvor der reflekteres over
det sansede, kan man tale om, at det sansede bliver til en oplevelse, noget, der fæstner sig bevidst i

1

Usamtidighed opstår når forskellige tiders syn lapper over. Usamtidighed er også indlejret, når sammensmeltning, overlap af
sansninger på forskellige tidspunkter til sammen given en samlet sansning efter for eksempel en køretur på fem timer.
2
”Wenn es wahr ist, dass Architektur Räume gestaltet, so muss man, um sie zu beurteilen, sich in diese Räume hineinbegeben.”, Gernot Böhme:
Architektur und Armosphäre, Wilhelm Fink Verlag, München 2006, p. 111.
3
Kinæstetisk evne: (af gr. kinein ’bevæge’ og afledn. af aisthesis ’følelse, fornemmelse’), opfattelsen af kroppens bevægelser,
position, vægt og kraft gennem sansning fra muskler, sener og led.
Synæstetisk evne - synæstesi: (af gr. synaisthesis ’medfornemmelse’, af syn- og afledn. af aisthanesthai ’opfatte, føle’), samsansning, det
forhold, at påvirkning af en sans, fx hørelsen, automatisk udløser et sanseindtryk i en anden modalitet, fx synet, selvom denne
anden sansemodalitet ikke bliver påvirket. www.denstoredanske.dk.
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erfaringen; det er refleksionen over sansningen, der er forskellen. Omsætning til oplevelse er en handling,
som arkitekter og planlæggere arbejder bevidst med, når de foretager registrering og analyse via brug
af, for eksempel, landskabsanalysemetoder, som ’Kevin Lynch analysen’ beskrevet i åbningskapitlet.
Når arkitekter og planlæggere benytter sig af sansning, kan man ikke tale om ’ren’ sansning, da de som
fagpersoner agerer med en særlig interesse, og, derigennem, med en forudanelse og fornemmelse for, at
noget vil træde frem. Gennem uddannelse, har de en trænet opmærksomhed, en træning i at tilegne sig
steder, en træning, der dog ofte ikke er artikuleret og reflekteret. Denne tillærte måde anvender jeg og
undersøger gennem anvendelsen.

Kropslig nærværelse gennem bevægelse: atmosfære
Bevægelse har betydning for oplevelsen af rum og rums indvirkning på mennesker. Bevægelse er en
fundamental handling, som vi mennesker bruger til at tilegne os verden med. For at komme i kontakt
med omgivelserne, må det nyfødte barn stimuleres med bevægelser, farver, mønstre og lyde. Langsomt,
begynder barnet at række ud efter, for eksempel, ranglen og forstå, at det kan få ranglen til at bevæge
sig og give lyd. Det er grundlaget for en kinæstetisk indlæring af verden. På den måde, indlæres
sammenhængen mellem kroppens bevægelser og omgivelserne, den skaber. Allerede, fra vi er nyfødte, er
den fysiske kontakt og bevægelse helt afgørende for vores engagement i verden. Betydningen af fysisk
ageren i/med landskabet kan forklares som forudsætning for enhver oplevelse, og som afgørende for,
hvordan vi agerer og former landskaber. Fokus er bevægelsens rolle i selve tilegnelsen af et eksisterende
landskab, bevægelse i forhold til formgivningsprocessen af landskaber og bevægelse af brugere/
besøgende i et landskab/rum.
Atmosfære handler om at være tilstede, om en kropslig nærværelse. ”Jeg vil betegne atmosfære, som den
følelsesmæssige kropslig nærværelses sfære.”4 Der er et kropsligt rum ”der for mennesket er sfæren for dets sanselige
nærvær, dets sensuelle tilstedeværelse”5, hvor det fornemmer og sporer rum via kroppen, gennem kropsligt
nærvær, og så er der rummet for kropslig nærværelse – bevidsthed om erfaring af egen sansning,
nærvær.6 Det vil sige, at fysiske rum påvirker os med en følelse, hvilket kræver en opmærksom, en
refleksion, for at blive os bevidst – kropslig nærværelse, refleksion over hvad det kropslige nærvær, at
jeg bevæger mig på den og den måde, betyder. ’Ren sansning’, mener jeg, derfor, kan forstås som noget,
der sker gennem kropsligt nærvær, via opmærksomhed på det kropslige rum, kroppens rum. Rummet
for kropslig nærværelse eller den kropslige nærværelses rum forstår jeg derimod, som et abstrakt rum,
som har med bevidstheden, refleksionen over, hvad sansning gennem kropsligt nærvær, betyder. Den
kropslige nærværelses rum er det rum, arkitekter er særligt trænede i at være opmærksomme på, bevidst
eller ubevidst. En opmærksomhed på disse to rums forskellighed og relation, mener jeg, gør det muligt at
arbejde med sansning bevidst og fremadrettet, hvor den ’rene sansnings rum’ - det kropslige rum bidrager

4

”… ich würde die Atmosphäre als die Sphären gespürter leiblicher Anwesenheit bezeichnen”, ibid. 49
.”Der leibliche Raum”, Ibid p. 88. Spüren: mærke, føle, fornemme, spore, vejre. ”Man spürt die Atmosphäre in seinem Befinden und
zwar als eine Tendenz, in eine bestimmte Stimmung zu geraten. Man wird von einer Atmosphäre gestimmt.”, ibid. p.49.
6
”Den Raum leiblicher Anwesenheit”, ibid p. 90.
5
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med input til den kropslige nærværelses rum under sansning - men også efterfølgende ved omdannelse
af sansning til oplevelse, hvor sansningens ’ubevidste’ indtryk omsættes til bevidst sansning. Her er man
primært i den kropslige nærværelses rum. Dette samspil gør det også muligt at arbejde mere bevidst med
styrkelse af rumerfaring for andre, brugere af arkitektur. Atmosfære er altså noget, man kan søge i/ved
fysiske rum, gennem kroppens nærvær og refleksiv kropslig nærværelse. Atmosfære er, på den måde,
noget ”man må lære at iagttage”, være kropslig ’lydhør’ over for, og som ”man må indlade sig på, være forberedt på
at blive berørt af” og sidst men ikke mindst ”… må [man] lære at gestalte atmosfære.”7 – og det kan ske gennem
kropslig nærværelse.
Gernot Böhme pointerer, ved at pege på disse to rum, at skabelse, dannelse og formgivning af rum og
rumerfaring i dag skal ses som arkitekturens væsentligste rolle.8 Det er et skift, som den postmoderne
arkitektur har været med til at indstifte, som reaktion på den moderne arkitekturs vægtning af ’form følger
funktion’, hvor æstetik sås som en følgevirkning af funktionen og ikke som et spørgsmål om, hvordan
man befinder sig i rum.
Fokus på oplevelsessamfundets æstetiske økonomi er ligeledes en forlængelse af dette fokus på
atmosfære og, hvordan man befinder sig i rum, siger Böhme. I den sammenhæng er der, udover brugsog bytteværdi, en iscenesættelsesværdi. Det handler ikke om påvirkning til bestemte køb, men om værdi
som en vigtig del af et produkt. Så, ud fra fokus på arkitektens rolle i genereringen af arkitektur, hvor
arkitekturprodukter i bred forstand er byer, landområder, infrastruktur og bygninger, er iscenesættelsen,
forstået som genereringen, en vigtig del af produkterne.9 Og det er her, kroppen kommer ind, som central
i genereringen af arkitektur og forankringen af mennesker “ … mennesket er arkitekturens masse.”10
Rum bliver erfaret ved, at man er i rum, er kropslig nærværende gennem kropsligt nærvær, det vil sige,
erfarer rummet gennem at reflektere over, hvad kroppens nærvær, kroppens bevægelser ’fortæller’,
betyder og ikke bare observerer ved rummet.. Böhme påpeger, at ”den enkleste og mest overbevisende måde at
sikre sig kropsligst nærvær i et rum er gennem bevægelse.”11 I min oplevelse af landskabstyper og rumtilstande,
ridser bevægelsen en sansning i kroppen gennem bilens processuelle fremskriden og kameraets operative
udvælgelse. På denne måde, ser jeg med begge øjne og er værende i landskabet med kroppen, da jeg,
med min tillærte evne til at være kropslig nærværende gennem kropsligt nærvær, registrerer landskabets
indvirkning på bilen og mig selv, men også kan genkalde landskabet som stående, gående i landskabet.
Det kan ses som, at jeg kobler den kinæstetiske evne – krospligt nærvær – gennem bevægelse af kroppen,
med den synæstetiske evne til at genkalde træk, egenskaber ved landskabet, som ikke umiddelbart kan ses,
hvorved det at se og en kropslig indvirkning, som synet ikke giver, kobles.
Böhme beskriver kameraet som en udfordring, da vi ser med ét øje, og at det også er sådan arkitektur
oftest formidles gennem tidsskrifter, samt at der er en tendens til, at det er vigtigere, hvordan arkitekturen
tager sig ud formidlet gennem repræsentation til et stort publikum, end hvordan det opleves, at være der,

7

"... man muss lernen, Atmosphäre wahrzunehmen [og] … man muss sich auf sie einlasssen, man muss bererit sein, sich zu berühren zu lassen,
[samt] man muss lernen Atmosphäre zu gestalten.”, ibid, p. 51.
8
“… für die Architektur heute det Raum nicht mehr etwas Vorgegebenes ist, dass für sie vielmehr ihre Aufgabe wesentlich in der
Schaffung und in der Gestaltung von Raümen und Räumerfahrungen sieht.”, ibid p. 87.
9
Interview med Gernot Böhme. Atmosfære af Ulrik Bisgaard og Carsten Friberg, Arkitekten 13, 2006.
10
.”…der Mensch das Mass der Architektur ist.”, Gernot Böhme: Architektur und Armosphäre, p. 111.
11
”Die einfachste und überzeugendste Art sich der leiblichen Anwesenheit in einem Raum zu versichern ist Bewegung.”, ibid p. 110.
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som menneske og krop.
Det er vigtigt ikke kun at se på den repræsentative måde og dermed primært forstå med hjernen; rum
må også forstås med kroppen. Arkitektur har altså i høj grad også at gøre med en opmærksomhed og
refleksion over betydningen af kroppens bevægelse for, hvordan rum føles og fornemmes. En kropslig
nærværelse, der er opmærksomhed på og reflekterer på kropsligt nærvær, sansning, mens der ses og
kroppen bevæges. Og Böhme sætter spørgsmålstegn ved, om det særlige ved arkitektur virkelig er det at
se eller om det mere er det at føle. Det kan forstås som, at han mener, at arkitektur er en kropslig kunstart
mere end en visuel kunstart.
”Hvis det er sandt, at arkitektur er væsentlig rumforgivning [generering], så hører den ikke til den visuelle kunst.”12
I det lys, kan arkitekten, som udøver af en kropslig kunstart, overskride den individuelle handling,
hvor alle individuelt tilegner sig verden gennem kroppen, kropsligt nærvær, ved have fokus på kropslig
nærværelse, refleksion over kropsligt nærvær, i frembringelse af rum, der stimulerer andres kropslige
nærværelse og forankring i verden. Der er tale om en kropslig gøren, der gør for at styrke den almene
kropslige forankring.
En mulig åbning mod, hvordan der kan arbejdes med kropslig forankring på baggrund af en sansning,
søger jeg at nærme mig i det følgende i forhold til bevægelsens rolle.

Drive, sanse
I takt med globaliseringens krav om mobilitet, bliver bilen redskabet til at opnå den ultimative frihed.
”Bilens (…) fragmentariske oplevelsesforløb – af steder og verdener der sammensættes frit – sammenholdes af én glidende
komfort.”13 Da bilen som redskab bliver en afgørende faktor for vores rum- og verdensforståelse, og da
sansning tværs ned over Sjælland og i Midtjylland kun vanskeligt lader sig gøre uden bil, anvendes bilen
som redskab inden for de udvalgte arbejdsfelter. Hastigheden, hvormed jeg bevæger mig, ligner dermed
også den gængse gennemsnitlige hverdagshastighed på 80 km/t, en jævn glidende og sammenbindende
bevægelse, der ligeledes understøtter landskabet som rumlige flydende tilstande. Via brug af bil til
sansningen, kan jeg, gennem undersøgelsen, belyse en udbredt bevægelsesform, og dermed almene og
gængse forhold mellem bevægelse og sansning, som jeg ønsker at kvalificere i forhold til arkitektens,
planlæggerens arbejde. Eksempler herpå kan, for eksempel, være, at ved kun at stå ud af bilen, og
ikke i større omfang bevæge mig gående eller cyklende rundt i landskabet, udelukker jeg høresans og
lugtesans (på nær, hvis vinduet er åbent), hvilket dog er udelukkelser, der netop kendetegner sansninger
og oplevelser for mange hver dag i bil, bus, tog og fly. Havde jeg cyklet og gået, tværs over Midtjylland og
ned over Sjælland, havde mine sansninger og iagttagelser helt sikkert været nogle andre. På samme måde,
spiller tidspunktet på dagen og vejret ind. Sansninger er alle forgået i dagtimerne og på solrige eller let
overskyede dage.

12

”Wenn es wahr ist, dass Architektur wesentlich Raumgestaltung ist, dann gehört sie nicht zu dem visuellen Künsten. Einen Raum sieht man nicht”.
(…) Also sieht man den Raum doch, nämlich im räumlichen Sehen mit beiden Augen.”, Gernot Böhme: Architektur und Armosphäre, p. 109.
13
Steen A. B. Høyer: ’Landskabets elementer og elementernes landskaber’, Ib Asger Olsen (red.), Landskab og Landskabsarkitektur
– en antologi om tidens tanker, Biofolia, Frederiksberg, 1. udgave 2003, p. 45.
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Sansningen i undersøgelserne på Sjælland og i Jylland, sker gennem bilens, bevægelsens diakroni14 og
ved kameraets, øjets og fotografiernes synkroni.15 Øjet gennem kameraet, og kroppen gennem bilen,
fungerer som perceptionsredskaber, der understøtter en opmærksomhed på væren i rum, mere end en
forstandsmæssig og geometrisk måling. Gængs opfattelse er, at krop og sjæl er adskilt fra intellektet, i tråd
med Platons favorisering af intellektet, der skulle forstå omgivelserne gennem matematisk opmåling frem
for at føle, høre og mærke, hvilket er en klar kritik holdning over for sanserne og deres indvirkning på
intellektets forståelse af verden. Øjet/kameraet og kroppen/bilen danner en perceptionsmaskine til at se
på ny og til at tilegne sig ny indsigt, vel at mærke en maskine, hvor kroppen indgår, hvilket på samme tid
gør perceptionsmaskinen til et redskab, der låner sig ud og bidrager til videre manipulation og erkendelse.
Når jeg bruger ’maskine’ på denne dobbelte måde, er det en forskydning fra den modernistiske opfattelse
af en maskine, der er styret af en grad af automatisering uden menneskelig indblanding, som et system,
der ’kører’ uden menneskets utilregnelige og følelsesladede indblanding. Sådan er det ikke her. Her er
kroppen altafgørende.
Bilen karakteriserer en diakroni via den tid, bevægelsen strækker sig over, og hvor områder som åbne
landbrugsmarker og elementer, som eksempelvis by, skov og vej opleves på hinanden efterfølgende.
Kameraet bidrager med en synkroni gennem fotografiernes fæstning af særskilte sansninger. Ved at
samle fotografierne efterfølgende, etableres en samtidighed, som ikke kan skabes under køreturen, da
sansningerne lægger sig oven på hinanden. Tilstande og typer kan her efter sammenstilles. På denne måde,
præges oplevelsen af to synsmåder: 1) en diakronisk, der i sin flydende bevægelse observerer strukturelle
træk som tilstande, foranderlighed, begivenhed via samtidigheden mellem områder og objekter og 2) en
synkronisk synsmåde, der ser formelle træk som objekter og strukturer.
Jeg ser på denne måde med begge øjne, med kroppen i landskabet, at objekter og strukturer, når de ses
sammen og ikke isoleret, skaber og er omgivet af tilstande og foranderlighed, som de selv er en del af.
Sanser jeg mere, end hvad jeg fysisk kan se med øjnene, peger det på, at sansning kan ses som én af flere
dele i erfaring, konception, hvor bevægelse, kropsligt nærvær og kropslig nærværelse er forskellige skalaer,
samt hvor bilen og kameraet er hjælperedskaber til aktivere og koble disse skalaer i sansning af landskab.

14
15

Bevægelsen strækker sig over tid, for eksempel en dag, eller flere dage.
Særskilte sansninger, der lægger sig oven i hinanden.
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Sansningen foretager jeg som chauffør16 gennem seks bilture inden for arbejdsfelternes afgrænsning:
Tur:

Lokalitet:

1
2
3+4
5
6

Frederikssund, Helsinge, Græsted-Gilleleje – Hillerød
Kbh. – Roskilde – Frederikssund - Hørsholm
Kbh. – Roskilde – Ringsted - Næstved – Vordingborg
Lolland-Falster
Kbh. – Hillerød – Græsted-Gilleleje - Helsingør

Jeg foretager sansningen ved hjælp af forskellige redskaber som bil, kamera, oversigtskort, pen og papir.
Kroppen iagttager overordnede rumlige udtryk gennem bilens bevægelser i en hastighed mellem 60 og
80 km i timen. Øjet og kameraet fotograferer i fart gennem ruden og i stilstand ved at bilen køres ind til
siden, så jeg stiger ud og står i landskabet, når jeg fotograferer.

Post-it sedler på instrumentbrættet med Montage I’s fremkomne tilstandstemaer og fænomener

16
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Havde jeg været passager, fået en anden til at køre mig, havde jeg sanset andet, end det nu er tilfældet.
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Med på køreturen har jeg en planlagt rute og via post-it sedler på instrumentbrættet Montage I’s
fremkomne tilstandstemaer:
flydende
blandet
spredt
tom
fast
opdelt
samlet
fuld
og fænomener:
forskydninger
flydning
overlap, overgange
grænseflader
Køreruten er planlagt primært til at foregå ad landeveje og hovedveje, et valg, der under registreringen,
ændrer sig til også at omfatte mindre veje. Vælges en mindre vej, er det nysgerrigheden, der råder og fordi
noget fæstner sig i sansningen. Landeveje og hovedveje er valgt, da det er her, møderne mellem landbrug,
boliger, veje, by og skov særligt træder frem. Langs motorveje, kører man mere og mere i enten grønne
korridorer, eller i korridorer af glas og stål (erhvervs- og domicilbyggeri), hvorimod kompleksiteten i
lande- og hovedvejenes net ofte er mere mangfoldigt.
Måden at køre på kan karakteriseres som en driven rundt med en åbenhed for indtryk. Sansning kan,
på den måde, ses som en udvidet registrering, hvor kroppen holdes åben for indtryk, gennem at man
driver - en udvidet registrering, der ikke kun aflæser fysisk synlige træk. Sansning kan, i denne udvidede
form, ses som en dimension, en skala ved registrering, der overskygges af den traditionelle opfattelse af
registrering som objektiv, jævnfør beskrivelse af landskabsanalysemetoder i åbningsafsnittet. Jeg driver
rundt i bilen uden et på forhånd fastlagt mål. Og så alligevel ikke helt, for temaerne og fænomenerne
fra Montage I påvirker mit syn, og lader det oplevede med en bestemt tænkning, og jeg har planlagt
en rute, som eventuelt brydes undervejs. Metoden med at drive rundt og iagttagelsen af relationer
mellem forskelle i Montage 1 kan sammenlignes med Situationisternes Dérive teori og Detournement 17 til
konstruktion af nye situationer, byer, samfund, som de udviklede i nittenhalvtresserne. De drev åbne
rundt i byen for at fange indtryk, for at sanse stemninger og modsætninger, som grundlag for en kritik
af samfundet og for frembringelse af et nyt samfund, nye byer og måder at leve på. I mit tilfælde kan
man tale om en forudindtagelse gennem de fremkomne temaer og fænomener fra undersøgelsen i

17

Situationist International Anthology, Revised and expanded edition, Ken Knabb (ed. + Trans.), Bureau of Public Secrets, Berkeley,
CA 2006, P. 45. Situationist International Anthology blev oprindelig udgivet i 1981 og genoptrykt i 1989 og 1995.
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Montage 1. En fuldstændig ikke på forhånd påvirket iagttagelse synes dog umulig, da vi, som sansende
og tænkende mennesker, må bære en bevidsthed med os. Situationisterne kan heller ikke sige sig fri
for en forudindtagelse. De havde en holdning til det daværende samfund som udgangspunkt for
deres driven rundt. De havde rødder i både billedkunst, sprogfilosofi og sociologi, med Asger Jorn og
Guy Debord som hovedaktører, og gjorde oprør mod afskrivning af erfaringen og funktionalismens
regelsæt og færdige plan. Fokus skulle i stedet for være psykogeografi, der studerer specifikke effekter af de
geografiske omgivelser, som konstant er/ikke er organiseret via individers følelser og handlinger.18 De
brugte psykogeografiske kort som redskab til at omsætte det gennem sansning og bevægelse oplevede. I
1957 ”klippede, dryppede og litograferede”[Jorn og Debord] (…) ”den underfundigt samfundskritiske pegebog Fin de
Copenhague.”19

Kort som omsætningsredskab
Gennem at drive og sanse og omsætte det sansede via psykogeografiske kort, søges en omkørsel, en
forskydning, en drejning: detournement, som ”within the old cultural spheres is a method of propaganda, a method
which testifies to the wearing out and loss of importance of those spheres.”20
Driveri, psykogeografi og omkørsel har en aktiv og direkte side, gennem sansning og produktion af kort
via luftfotos og kort, som de klipper i, skærer i og sætter sammen på ny for at skabe ny indsigt.

Udsnit af psykogeografisk kort over Paris, Guy Dedord, 1957.

Jeg ser det som, at de skaber et handlerum, der ikke kun registrerer det synlige, men, gennem
kortlægningen, søger at fange oplevelsen af det ikke-synlige21, der opstår i deres sansning gennem at drive
og kortlægge.
Hvordan den kropslige nærværelse omsættes, altså, hvordan sansningen af det fysisk synlige via
kroppen og det i den kropslige nærværelse, refleksion ikke-synlige omsættes, er tilsyneladende ikke

18

Ibid. p.45.
Omkørsel. Et arkitekturpanoptikon, Allan de Wall, Aristo, København 2006, p. 243. Hovedværker er: Guide
psychogéographique de Paris, 1956 og The Naked City, 1957.
20
Situationist International: ‘French Journals#1 (1958), Situationist International Anthology, p. 52.
21
Oplevelse af det ikke-synlige; at noget fæstner sig som kan formidles videre. En biograffilm kan for eksempel godt sanses uden
at det bliver til erfaring gennem at sætte en særlig følelse eller stemning i kroppen, uden at man får indtrykkene bearbejdet videre
til erkendelse som noget man kan tale specifikt om.
19
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Böhmes gebet. Det er derimod arkitektens! Det er her, hvor Situationisternes teori om dérive,
detournement og psykogeografiske kort kommer ind. Deres teori og handling åbner op for en nærmere
forståelse af, hvordan bevægelse foretages og virker, og, via dem, træder repræsentationer ind som et
omsætningsredskab fra sansning til oplevelse.
Under mine køreture og driven rundt i bil, bruger jeg kort til at samle mine oplevelser. Jeg nedfælder
sansningens overordnede indtryk og observationer på geografiske kort, og noter og skitser genererer
under og efter en køretur en række observationskort. Kortene er repræsentationer, men gengiver ikke
noget eksakt. De er udtryk for det oplevede i sansningen. De indeholder noter om funktion, som nye
parcelhusområder, landbrug eller rekreation, og noter om rumlige karakterer som: åbent, lukket, opdelt
m.m. Kortene antyder også større oplevede overgange, skift (stiplet rød linje), for eksempel, at landskabet
åbner sig syd for Køge og Roskilde, gennem færre markhegn og længere afstande mellem skove, byer
og bebyggelse. Overgangene er ikke klare linjer, da skiftene kan være svære at se og placere præcist
geografisk, da en overgang, et skift kan strækker sig over flere kilomenter.
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Observationskortene kan ses som en begyndende omsætning af det sansede, en registrering af, hvad jeg
har oplevet gennem sansningen. Observationskortene hjælper med at omsætte sansningen til begyndende
oplevelse. De er en begyndende søgen efter erkendelse, som med en efterfølgende kortlægning, inspireret
af Situationisternes psykogeografiske kort, bliver til handling, der søger en ny indsigt, en indsigt, der
både rummer det synlige og ikke-synlige i (kultur)landskabets transformation. Kortene er, på den måde,
repræsentationer af landskabet og min sansning af landskabet, og der med ikke forstået som noget,
der gengiver, sådan som landskabet objektivt er. Det skal nærmere forstås på den måde, at der er tale
om en omkørsel, en forskydning, gennem min sansning, der på samme tid er en re-præsentation af det
eksisterende landskab og en præsentation af et muligt nyt landskab og synsmåde. Denne dobbelthed er en
del af kortets og kortlægningens natur, som jeg vender tilbage til og udfolder i Montage III.
Driven rundt ved hjælp af bilen kan også relateres til Robert Smithsons vandringer i blandt andet Passaic,
New Jersey. I nogle af Smithsons værker indsamles eventuelle objekter, der relaterer til et aktuelt sted.
Smithson bruger metaforer og navngivning og et pittoresk ordvalg som, f.or eksempel, ’The Great Pipe
Monument’22, der giver det oplevede en positiv ladet betydningsorientering og samtidig forankring til det
aktuelle sted. Bilen er i mine undersøgelser et hjælpemiddel, da afstandene er store. Oplevelse gennem
bevægelsen af kroppen, er handlingen, der bidrager til indsamling af fotos og produktion af kort. Det
leder efterfølgende til opdeling i landskabstyper og tilstande samt deres navngivning, som er et sprogligt

22

Robert Smithson:’ A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey, 1967’, Jack Flam (ed.), Robert Smithson: The Collected
Writings, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 1996.
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greb, som kan sammenlignes med Smithsons metode. Navngivningen af typer og tilstande søger at
etablere en ny forståelse og et nyt syn på det danske landskab

Fotografere - lave billeder - være rumligt seende
Ved at drive og stå stille med kroppen i landskabet, tages fotos af større skift i landskabet, når det, for
eksempel, skifter fra åbent til lukket i det flade vestjyske landskab med markante læhegn, eller når jeg kører
ind i et område med en særlig karakter, som placeringen og udtrykket af den sydlige parcelhusudbygning
ved Ringsted. Det vil sige, at jeg fotograferer skift i landskabet i både regional og lokal (metrisk,
kartografisk) skala.

Fotografierne danner en fotosamling, der er et mangfoldigt billede af rumlige tilstande, som åbent, lukket
og opdelt, og landskabstyper, som bosætningslandskab og jordbrugslandskab. Mellem rumlige tilstande og
landskabstyper er der et relationelt forhold, nemlig at typerne indeholder og udtrykker disse tilstande og
samlet er kulturelle tilstande, der er i forandring. Fotografierne viser, derfor, at landskabet er relationelt og
foranderligt, har en indbygget dynamik, en konstant tilblivelse, samt, at det sker gennem vores kropslige
deltagelse.
Fotografierne tages som en serie af billeder ved at kameraet rykkes horisontalt ud fra én position for
at tilnærme mig øjnenes panoramiske evne. Fotografierne sættes derefter sammen til panoramaer, ved
at de enkelte fotografier overlapper. Sammenstødene mellem fotografierne giver en opstribning af det
enkelte panorama, der tydeligt viser, at det er en montage sat sammen af flere dele. Fotografierne er
taget på denne panoramiske måde og med kroppen placeret i landskabet, for at få fornemmelsen af
at være i og tæt på og ikke uden for og på afstand af det registrerede. På denne måde, kommer det så
tæt som muligt på den rigtige oplevelse værende i landskabet, hvorved fotografierne kan anvendes til
at ’bevæge sig i’ efterfølgende, som om jeg var der. Forskellige anlægs, elementers og rumlige tilstandes
udstrækninger og (u)muligheder for sansning og registrering er et tilstedeværende vilkår for oplevelsen i/
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af kulturlandskabets kompleksitet. Luftfotos kunne have været brugt og er et vigtigt redskab, på lige fod
med geografiske kort, til at se sammenhænge i et større system, men de kan ikke stå alene, da vi nu engang
oplever landskabet direkte 1:1 med vores krop.23 Sansning og registrering må foretages direkte i landskabet
for at få kroppen som skala i spil vedrørende planlægningen og udformningen af landskaber og oplevelsen
i landskabet af brugere/besøgende.
Det er vigtigt at ”skelne mellem en tings kropslighed [og tilstedeværelse] respektiv dens evne til at give og danne rum
gennem formen eller dens arrangement.”24 En tings kropslighed, fysiske tilstedeværelse, kan fint repræsenteres
gennem en perspektivisk fremstilling, men det kan dens rumlighed eller rummet i sig selv ikke. Rummet
selv kan man, derimod, få en fornemmelse af ved at bevæge øjnene, som for eksempel i en 3D-projektion.
Står man i et landskab eller et gaderum, ser vi ved at bevæge øjnene fra side til side, og bevægelsen med
øjnene sker helt naturligt. Fornemmelsen af rummet kan, på samme måde, nemmere indfanges ved
at fotos tages i ryk med vekslende fiksering, så de overlapper og efterfølgende sættes sammen, så man
kan bevæge øjnene og lade dem vandre i de todimensionelle billede og få oplevelsen af at være i det
pågældende landskab - tredimensionelt. Det, at se tredimensionelt, indeholder, gennem bevægelsen af
øjne, muligheden for vekslende perspektiv og fiksering, hvilket formidler indtrykket af rumlighed. Hvor
det at se er en sans, der fokuserer på forskelle og afstande, er der en mere specifik sans for det, der er
indeholdt i det bevægelige syn, og som Böhme kalder Befindlichkeit. Det kan oversættes til sindstilstand eller
sindsbevægelse, at befinde sig. Befinde sig kan forstås både som at føle sig tilpas og at befinde, opholde sig
i rum Han siger:
”I følelserne mærker vi, hvor vi opholder os. Fornemmelsen, følelsen, opmærksomheden på vores egen nærværelse er måske
fornemmelsen, følelsen af rummene, vi er nærværende i.”25
Rum og menneskelig befindende hænger altså sammen. Jeg når, via Böhme, frem til en forståelse af, at
rum indvirker på vores mulighed for at være kropslig nærværende – muligheden for at reflektere over os
selv gennem vores ’gøren’ i verden. Det vil sige, at kropslig nærværelse er dimensionen, skalaen ved rum,
som det for arkitekturen i høj grad handler om at arbejde med.

Kroppen som diagram: relationen mellem sansning, oplevelse og erkendelse
Frembringer arkitekten rum, deltager han i en begivenhed, en tilblivelse mellem den fysiske verden,
konceptionen af den og en mulig ny verden gennem sin egen deltagelse i denne tilblivelse. Kroppen kan
i den forbindelse ses som et redskab til at etablere relation mellem fysisk rum og sanselig nærværelse – at
være opmærksom på rummet og på egen opmærksomhed, sansning. Det er den kropslige nærværelses

23

Carsten Juel-Christiansen foretager i Monument & Niche registreringen i terræn men afbilleder gennem klip fra filmoptagelser
taget i 300 meters højde. Han skriver at det er for: ” at kunne overskue og sammenligne de mange forskellige anlæg [og] se både anlæggenes egen
karakter og deres plads i det større system, de er dele af.” Carsten Juel-Christiansen: Monument & Niche, Rhodes, København 1985, p. 17.
På denne måde er kroppen fraværende i projektet.
24
”Man muss offenbar unterscheiden zwischen der Körperlichkeit der Dinge und ihren Dasein im Raum bzw. ihrer Fähigkeit durch ihrer Form oder
ihr Arrangement Raum zu geben.”, Gernot Böhme: Architektur und Atmosphäre, p. 109.
25
”Im Befinden spüren wir, wo wir uns befinden. Das Spüren unserer eigenen Anwesenheit ist zugleich das Spüren des Raumes, in dem wir anwesend
sind.”, ibid., p. 110.
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rum, der via kroppen, kropsligt nærvær har en afgørende rolle i skabelse af ”intimacy between environment
and human emotion.” og det via de tre rum:” Space of mood, Space of actions, Space of perception”, som virker
sammen.26 Den kropslige nærværelses rum mellem krop, menneske og fysiske omgivelser betegner
Böhme som atmosfære.
”Faktisk er den kropslige nærværelses rum atmosfære (…), som man træder ind i, som man befinder sig i.”27
Det drejer sig om en atmosfære, der ikke bare handler om, hvilke materialer og lysforhold, der
karakteriserer et rum eller sted, og som registreres med øjet, men nærmere, hvordan rummet påvirker
den kropslige sansning og oplevelse, hvad rummet rumligt gør ved kroppen, og, dermed, hvordan denne
virkning er tænkt ind i arkitektens frembringelse af rummet.
Grunden til, at den kropslige nærværelses rum er atmosfæren i et rum, skal findes i typen af erfaring.
Det kropslige rum er artikulationen af kropslige følelser”28, gennem kroppen påvirkes sindstilstanden
eller sindsbevægelsen, som vi både medbringer og som dannes ved vores omgang med rum. Dette er
en omgang, hvor vi reflekterer over denne sammenhæng, er kropsligt nærværende, opmærksom på de
impulser, vi får via kroppens bevægelser. Kroppen er en vigtig relation mellem sansning, oplevelse og
erkendelse. Kroppen er et diagram.29
Den er relationen mellem subjektet og objektet. Kroppen rummer det usynlige i relationen mellem et
subjekt og et objekt, som træder frem via subjektets fokus. Dette usynlige er selvets evne til kropslig
nærværelse. Og det usynlige er en grundlæggende dimension ved perception. At se er altid at se mere, end
man umiddelbart kan se: en kropslig nærværelse, der ser med begge øjne, med både krop og intellekt, og
observerer og ser sin egen sansning og erfaring.
Jeg mener, dette dobbelte syn på sig selv giver en dobbelt forståelse af subjektet som krop. Vi er ikke
bare en krop, der som et legeme, en organisme, indeholder en række organer og sikrer, at kroppen lever.
Vi er også en krop, i forståelsen, liv, følelse og sjæl. Jeg mener, det er relevant, i stedet for at se krop som
maskine versus krop som redskab, at se kroppen som både en maskine og et redskab, der virker i og
virker med og på verden. Jeg mener, det kan forstås, som, at kroppen fungerer som et diagram, som både
en maskine og et redskab, da den, som diagram, skaber relationer mellem kropslige følelser, intellektet,
tanker og forståelser og så de rum og de omgivelser, vi befinder os i. Dette relationelle aspekt peger på det
interessante, set fra arkitekturfrembringelsens side, i, gennem artikulation af kropslige følelser, at fremstille
atmosfære.30 Det peger på, at arkitekten må interessere sig for, at rummene, hun/han skaber, skal appellere
til kropslige erfaringer og følelser, sammen med hvilke objekter/genstande rummene består af.
Er artikulation af kropslige følelser, det der er i fokus i forhold til rummenes udformning, er det

26

Gernot Böhme: ’The Space of Bodily Presence and Space as Medium of Representation’, Mikael Hård, Andreas Lösch, Dirk
Verdicchio (ed.), Transforming Spaces. The Topological Turn in Technology Studies, 3003, p. 5, http://www.ifs.tu-darmstadt.de/gradkoll/
Publikationen/transformingspaces.html)
27
“Faktisch ist (…) der Raum der leiblichen Anwesebheit Atmosphäre, in die man eintritt, bzw. In der man sich befinden.”, Gernot Böhme:
Architektur und Armosphäre, p. 122.
28
”Der leibliche Raum ist die Modulation oder Artikulation leiblichen Spürens selbst.”, ibid., p. 123.
29
Diagram forstå som relation og relationsdannende, som relationel maskine, hvilket udfoldes i montage III. I fænomenologien
og gennem Merleau Pontys og Edmund Husserls teorier er det perciperende subjekt karakteriseret ved at have en krop. Et subjekt
perciperer kommende fra noget med fokus på et objekt, der som forudsætning har afstanden, forskelligheden til subjektet givet på
forhånd.
30
Gernot Böhme: Architektur und Atmosphäre, p. 132.
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interessant at spørge, hvordan den kropslige nærværelses rum er/bliver en del af arbejdsredskaberne i
dannelsen af rum. Det handler om bevægelse, som helt afgørende aktivitet, og det handler om perception.
Men det er perception på et plan, der forsøger at strække sig længere end fænomenologiens fokus på
perceptionen af det fysisk synlige.

Afgang
Omsætning af sansning og oplevelse til erkendelse/konception
Hvordan man kommer videre fra perceptionen af det fysisk synlige til perception af atmosfære, kropslig
nærværelse, handler om, hvordan det kropslige rum, fra at være et rum kendetegnet af følelser, bevægelse
og sansning, bliver til et erfaringsrum – den kropslige nærværelses rum. Hvordan tegner denne begivenhed
et dynamisk erfarings/konceptionsrum? Hvordan er atmosfære en begivenhed, der, ud over at blive
nærværende ved vores deltagelse i et rum, kan forstås, så den kan indtænkes i formgivningen af rum og
landskaber?
Disse spørgsmål rejser Montage II på baggrund af rumlige tilstande og landskabstyper sanset ved at drive
med kroppen nærværende og åben for fysiske synlige og sansemæssige ikke-synlige indtryk. Fra Böhme,
og med hjælp fra beskrivelserne af skala i åbningskapitlet31, har jeg en forståelse af, at bevægelse er
skalaen til at foretage sansning, og mener, med baggrund i Situationisterne, at repræsentationer i form af
observationskort og fotos er skalaer, der omsætter sansning til oplevelse. Overgangen, fra sansningen på
køreturen og oplevelsens udkrystallisering gennem kortene og fotos, er glidende. En sådan skalaglidningen
indeholder både proportional målsætning (relationen mellem korts struktur og den virkelige verdens
struktur, byernes placering i forhold til hinanden) og kropslig målsætning (relationen mellem fotos og
øjnene, der ser, og kroppen, der oplever, som medvirker til indholdet i kortene).
Erfaring med veksling mellem skalaer ligger implicit i arkitektens redskabskasse, men den kropslige
målsætning, som skala, er gledet i baggrunden, blandt andet fordi kroppen ses som genstand i rummet
kontra, at kroppen strukturerer rummet gennem sin kropslige nærværelse. Montage II udfordrer denne
betragtningsmåde. Ses mennesket som en genstand og betragter mennesket sig selv som genstand, er det
med til, at strukturen for rummet bliver geometriens struktur, hvor relationen, mellem det, der betragtes
og den, der betragter, er udeladt.32
Böhmes udfoldelse af atmosfære som kropslig nærværelse i rum, mener jeg, derimod, skal bringes frem i
lyset, og forstås som en tilgang i stedet for et begreb, da tilgang rummer handling, som han er inde på med
bevægelsens rolle. En tilgang er noget, man gør noget med, i dette tilfælde at være kropslig nærværende og
indgå i relation med omgivelsernes skabelse gennem brug af kropsligt nærvær, den kinæstetiske evne.
Montage II giver en forståelse af bevægelse og kropslig nærværelse som tilgang til at indfange indsigt i tid
og tilblivelsesforholdet mellem landskabstyper og rumtilstande og mellem subjekt og samfund.

31

Her forstås skala ikke som en fastlagt dimension ved rum, men som en faktor ved skabelsen af rum, som bliver en ny
handlemåde, der efterfølgende anvendes som en ny skala. Udvidelse af skala som handlemåde foretages i Montage III.
32
Gernot Böhme: Architektur und Armosphäre, p. 119.
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Montage II peger således på, at forståelsen af nye sammenhænge må dannes på baggrund af sansning og
registrering med kroppen 1:1 i landskabet, og ikke primært bag skrivebordet med oversigtkort, luftfotos,
regler og plandokumenter. Montagen udvider, i den forbindelse, forståelsen af sansning som kinæstetisk
med kroppen direkte i landskabet gennem brug af bilen. Bilen som sansningsredskab gør ikke bare
sansning i stor kartografisk skala mulig, det kvalificerer brugen af bilen som sansning, gennem at den
kinæstetiske evne udvides med den synæstetiske evne til gennem bevægelse af kroppen at genkalde træk,
egenskaber ved landskabet, som ikke umiddelbart kan se - træk som ikke er direkte synlige ét sted, men
kan strække sig over flere kilometer, og som genkaldes via bevægelsen i bilen. At se det, som synet ikke
kan se, sker ved at bevægelsen i bil kobles på, hvorved kropslig indvirkning, og det at se ikke-synlige træk,
som overskrider kroppens, øjets formåen, kobles. Synet er vigtigt, men denne form for bevægelse styrker
den tillærte evne til ikke at fæstne ved elementerne, men det samlede rum/landskab, som elementerne
og den sansende er en del af og omgivet af, samt at det er relationer mellem dele, som giver oplevelsen
af skift og overgange. Det er en evne, som er forskellig fra det almene i at sanse med kroppen, være
opmærksom på, hvad kroppen gør. Opmærksomheden på det det ikke-synlige i landskabet, kan ses som
arkitektens ubevidst/bevidst tillærte evne til at overskride, hvad hun/han gør, til hvordan, hvad det hun/
han gør og frembringer. I sansning, er arkitekten mere eller mindre bevidst refleksiv, kropslig nærværende,
hvilket er en evne, som føres med i forhold til brug af observationskort og fotografier som omsætning
af sansning til oplevelse. Observationskortene er en begyndende omsætning af sansningen til oplevelse,
og fotografierne styrker et rumligt syn, gør det muligt at genindtræde med kroppen i landskabet. Begge er
vigtige redskaber, der kun kommer i brug, når man bevæger sig ud i landskabet, væk fra skrivebordet.
Dernæst peger Montage II på, at sansning og oplevelse altid sker på baggrund af et syn, en horisont
(Montage I), og at syn og horisont er dynamiske størrelser, der er medbragt og forandres via sansningen
og omsætningen til oplevelse, og peger på nyt syn og ny horisont. Som glidning mellem proportionelle
metriske skalaer, kan denne bevægelse ses som en glidning, hvor kroppen er involveret i en indbygget
latens, en begivenhed, en relationel arbejdsproces gennem kroppens både deltagende og udførende rolle.
Denne tilgang fører i Montage II til forståelse af, at vi, som arkitekter, skaber kropserfaring for en anden
krop end vores egen, fordi vi har en særlig opmærksomhed på kropslig nærværelse i genereringen. På
den måde, overskrider vi vores egen krop og peger ud over egen erfaring. At skabe kropserfaring for
andre peger på en relation mellem os, arkitekter, og andre, at vi er en del af og bidrager til en større
erfaringshorisont. Erfaringen gennem køreturene i Montage II har dermed et alment perspektiv. Er
jeg, som arkitekt, opmærksom på dette, føder det en interesse i, hvordan det er, vi rent faktisk arbejder.
Vi deltager aktivt i en erkendelses/konceptionsglidning, uden at være særlig bevidste, om hvordan den
foregår. Og deri ligger noget særligt og interessant for arkitekturen, i forhold til dens rolle og position
i udviklingen af landskaber. Montage II understreger derfor samtidig, at det er betydningsfyldt at
genindskrive kroppen i planlægningen og udformningen af landskabet i Danmark, ikke mindst dens
særlige betydning i forhold til refleksiv kropslig nærværelse i arkitektens og planlæggerens kreative arbejde.
I Montage II kobles teori om krop og atmosfære med mine undersøgelser i det fysiske landskab af de, i
Montage I, fremkomne temaer og fænomener. Kobling af teorien og undersøgelserne peger på en række
skalaer til at omsætte og overskride forskellige skridt: bevægelsens rolle til sansning og geografiske kort,
tegnede observationskort og fotos til omsætning af sansning til oplevelse.
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Montagen giver et mangfoldigt billede af rumlige tilstande som åbent, lukket og opdelt, og landskabstyper
som bosætningslandskab og jordbrugslandskab inden for de to arbejdsfelter gennem fotografierne,
hvilket kan se som repræsentativt for Danmark. Samtidig, peger montagen på, at der er et relationelt
forhold mellem rumlige tilstande og landskabstyper, da typerne indeholder og udtrykker tilstandene og
samlet er kulturelle tilstande, der er i forandring. Montagen viser, at det danske landskab er relationelt og
foranderligt, har en indbygget dynamik, en konstant tilblivelse, samt at det sker gennem vores kropslige
deltagelse. Ligeledes peger montagen på, gennem sansningen, observationskortene og fotografierne,
at, i overgangszonerne mellem forskellige typer, er der forskelle og at her er relationer tydeligst, samt at
indvirkning og relationer mellem typernes rumlige tilstande måske er interessant at undersøge, forstå og
udvikle i forhold til at stimulere kropslig nærværelse, forankring.
Montagen peger på, at det er interessant at gå videre med omsætning af sansning til oplevelse, for at
komme nærmere det næste skridt, hvor oplevelsen omsættes til erkendelse. Kropslig nærværelse er
dimensionen, skalaen ved rum, som det for arkitekturen i høj grad handler om at arbejde med. Det er
et centralt skridt i generering af ideer og formgivning, og svært at få hold på. Et centralt spørgsmål er,
hvad kroppens rolle er. I Montage II, har jeg anvist, at kroppen kan ses som et diagram, og at kort er
et diagram, da både kroppen og kortet er relationelle i forhold til den fysiske verden de opererer i og
med. En videre kortlægning af det i sansningen oplevet kan føre videre ind i erfaringen, og det er derfor
centralt at spørge om, hvordan kortlægningsteknik kan forstås som omsætningsredskab og redskab til
at fange atmosfære, kropslig nærværelse. Situationisternes psykogeografiske kort og teori om omkørsel
(detournement) peger også i den retning.
En videre kortlægning vil kunne komme nærmere relationen mellem tilstande og typer og kunne
udvide forståelsen af synet, der ses med og synet på landskabet, der udvikles gennem kortlægningen.
Fænomenerne er træk ved typerne, som tilstandene er med til at tegne. Dele af fænomenerne som overgange
og grænseflader følger med i Montage III, men de undersøges ikke videre særskilt.
I den følgende Montage III, beskriver jeg derfor kortlægninger over rumlige tilstande og landskabstyper
og søger derigennem at komme nærmere omsætningen til erkendelse/konception, indsigt i en sådan
relationel arbejdsproces og om den kan ses som en diagrammatisk arbejdsproces, en erkendelses/
konceptionsglidning.
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OVERGANG
Montage II til Montage III
Montage II belyste sansning af landskabstyper og rumlige tilstande, synlige og ikke-synlige
træk ved landskabet og bevægelsens rolle for sansningens kropslige nærværelse. Montage III
arbejder videre med oplevelsen af landskabstyper og rumlige tilstande inden for arbejdsfelterne,
og omsætter oplevelsen til erfaring gennem kortlægning. Kortlægning belyses som særlig
opmærksomhed og værktøj til omsætning af oplevelse til erfaring/konception. En sådan
opmærksomhed peger på kropslig nærværelse, som overgang mellem sansning, oplevelse og
erfaring/konception.
Montage III diskuterer forskelle i at se kort som repræsentation, billede og diagram, og om
diagrammatisk arbejde kan ses som erfaringens abstrakte maskine via diagrammerne som
tankens og erkendelsens ’billeder’ og redskaber. Diagrammet rummer, som både repræsentation
og præsentation, et tilblivelsesaspekt. Centralt er spørgsmålet, om diagrammerne kan
fremtvinge/være en opmærksomhed kropslig nærværelse i udførelsen, og om erfaring/
konceptionsdannelse kan ses som opmærksomhed på/styrkelse af refleksive tilblivelser.
Kort og kortlægning diskuteres som dynamiske syns- og handlemåde (målsætning), i forhold
til en mere statisk tilgang og proportional og metrisk målsætning. Gennem Situationisternes
psykogeografiske/mentale kort og teori om detournement (omkørsel), belyses kort og
kortlægning som en kropslig nærværelse og relationel ageren og tænkning. Robert Smithsons
Non-site teori introduceres i forhold til kortlægningens frembringelser, ligeledes Stan Allen
og James Corners beskrivelser af kortlægning som notationer og spekulative og imaginære
operationer. Kortlægning belyses som diagrammatisk tænkning gennem Charles Peirces,
Michel Foucaults (Deleuze) og Gilles Deleuzes og Félix Guattaris arbejde med diagrammer.
Philippe Boudons definering af konceptionens rum, som en relation mellem skabelsesproces
og konceptionsoperationer, kobles med beskrivelser af diagramtransformationer, som en
udvidet forståelse af Peirces tegnteori, transformationsbevægelser, der samtidig udvides.
Denne udvidende kobling danner basis for en operations- og skabelsesmodel, som bruges til
at åbne kortlægningen af typer og rumlige tilstande i montage III op. Derigennem beskrives
relationen mellem konceptionsoperationer og skabelser, som spring mellem diagrammer, der
dannes af springene, og som skabelser, indgår i nye diagrammer. Kortlægning og operations- og
skabelsesmodellen perspektiveres afslutningsvis i forhold til landskabsanalyse og videnskabelse
indenfor arkitektur.
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MONTAGE III
Kortlægning af typer og tilstande

Omsætning af oplevelse til konception
Konceptionens ’billeder’ og operationer - diagrammer og diagrammatik
Operations- og skabelsesmodel

Ankomst
Montage III er et skridt længere ind i afhandlingens eksperiment med at arbejde med konception og,
derigennem, beskrive konceptionens rolle og træk i arkitektens, planlæggerens, arbejde. Det betyder, at
jeg bevæger mig fra det fysiske landskab, og tættere på måden, jeg arbejder på. Montagen er et metodeudviklende afsnit. Jeg vender senere tilbage til konkrete landskaber igen.
For et skabende fag som arkitektur, der arbejder med frembringelse af problemstillinger og nye bud på
baggrund af eksisterende forestillinger, problematikker og situationer, er spørgsmålet om, hvordan viden
skabes, som svar på hvad viden-skabelse er, interessant. Et dynamisk syn og en dynamisk måde at tænke
og arbejde på er ikke bare interessant for den semiotiske tilgang1, der, for eksempel, kan spores i fysiske
planlægning og arkitektur. Et dynamisk syn og en dynamisk tænkning er interessant ved, at den kan træde
ud af en statisk position af indkodning og afkodning, og ind i en dynamisk/relationel fortolkning og
frembringelse. Diagrammatisk tænkning og arbejde er en sådan dynamisk tilgang, der arbejder relationelt
via diagrammer. Diagrammer formaliserer og etablerer transformationer af det fænomen, der arbejdes
med, i mit tilfælde, landskab, landskabssyn, landskabskonception og dette konceptionsforløb, med henblik
på at åbne op for indsigt i disse relationer i forhold til udgangsfænomenet landskab.
”The Diagram as a central concept in epistemology thus unites a series of actual scientific and philosophical currents:
cognitive semantics and linguistics, the resurfacing of diagrammatic reasoning in AI [kognitionsforskning] as well as,
more generally, the renaissance of intuition, pragmatism, and scientific realism in the philosophy of science.”2
Her er tale om en renæssance, der ikke sætter erfaringen før den sproglige eller begrebslige bestemmelse af
det fysiske, sådan som fænomenologien gjorde, men overskrider fænomenologiens fokus på perceptionens
erfaring gennem fokus på konceptionens omsætning af perception via diagrammer og diagrammatik, som
både visuel og sproglig bestemmelse/beskrivelse. Det er et syn på forskning som videnskabelse værende
lige så relationel og eksperimenterende som mulig.
Montage III foretager en både visuel3 og sproglig undersøgelse af relationen mellem rumlige tilstande
og landskabstyper for at etablere en bedre forståelse af dette heterogene træk ved landskabet og dets

1

Inden for forskellige videnfelter kan der arbejdes med en semiotisk tilgang, hvor der ses på type og tegn konstruktioner.
Stjernfelt, Frederik, ‘Moving pictures of thought. Diagrams as Centerpieces of a Peircean Epistemology’, Diagrammatology. An
Investigation of the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, Springer, Dordrecht, Holland 2007, p. 116.
3
Visuel undersøgelse vil sige undersøgelse gennem analyse og produktion af grafisk materiale, andres og eget materiale.
2
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kompleksitet. Montagen foretager og benytter sig derigennem af en både visuel og sproglig undersøgelse
af diagrammatisk arbejde og tænkning som dynamiske træk ved kortlægning.

Kortlægning: omsætning af oplevelse til konception
På baggrund af køreture og sansning inden for arbejdsfelterne (Montage II), foretages en række
kortlægninger for at etablere en forståelse af kulturlandskabets heterogene kompleksitet, bestående af
tilstande og typer. Efterfølgende, sammenstilles kortlægningerne for at uddrage hvilke mekanismer, der
udløser landskabets heterogene kompleksitet, og kortlægning belyses som dynamisk medspiller og måde til
at etablere et andet og dynamisk syn.
Med kortlægning menes spekulative og imaginære operationer og notationer,4 der ikke kun har fat i det
fysisk synlige, men også tager fat i det ikke-synlige i relationen mellem kortlægningen og kortlæggeren.
Denne relation kan ses udtrykt i mentale kort, der ikke er rene ’objektive’ repræsentationer af det, der
ses på, men gennem hvilke, en opmærksom fremdrager underliggende mekanismer i det fysisk synlige
samtidig med det ikke-synlige i kortlægningen. Ligeledes, fremdrages mekanismer ved kortet som et
redskab til indsigt og erkendelse, for den, der arbejdet med det. Børnetegninger kan ses som kortlægninger
over barnets sansning og oplevelse af et givent sted eller relationer mellem personer, sådan som barnet
erfarer det.
Kortlægningerne foretages ved at organisere input sanset i landskabet i samspil med kort over stedet,
hvilket tilsammen giver mulighed for at forståelse og ’orden’ mellem det sansede kan skabes. Her
ligner fremgangsmåden ’Kevin Lynch metoden’, men med en ekstra dimension. Kortlægningerne
danner et relationelt ’ikke-sted’ i forhold til det aktuelle landskab, sit eget sted, sit eget operationsrum
(konceptionsrum) som et led, et redskab, for at arbejdsfelternes potentialer og kendetegn kan udpeges
og aktiveres. Gennem kortlægningens todimensionale in visu repræsentation,5 er det en søgning efter en
forståelse af landskabet og dets indhold inden for mine arbejdsfelter. In visu skal ses i forhold til Robert
Smithson Non-site teori, hvor et territorium (i hans tilfælde overskudsarealer i amerikanske forstæder)
besøges, og sansningen, eventuelt suppleret med elementer samlet på territoriet/stedet, vises et andet sted,
i en anden situation (på en udstilling), som en repræsentation, en genfortælling af det konkrete sted, uden
at være det sted, men et non-site – et ikke-sted - i egenskab af at være sit eget sted og ikke det aktuelle
sted.
Materialet er dermed samtidig en præsentation af noget nyt. Ved at etablere dette non-site, fortættes og
udkrystalliseres stedets særkender og ofte ikke-synlige træk. For Smithsons vedkommende, ses dette som

4

Imaginære operationer og notationer er oversat fra James Corner: eidetic operations og Stan Allens notations.
Repræsentationens - kortets visuelle frembringelse af det sete.
In situ og in visu er Sébastien Marot’s formulering om Smithsons udvikling af non-site teorien i 1968 og efter ganske kort tid,
med blandt andet Spiral Jetty projektet som fysisk bevis, en udvikling fra site-seer til site-maker, hvor repæsentationens in visu
todimensionale analogier og metaforer over ”forladte” steder i de amerikanske suburbs placeres og intervenerer direkte in situ i det
fysiske sted/ territorium. Smithson nærmede sig på denne måde i sine sidste leveår en metode til aktiv samfundskommentering
direkte i landskabet og de fysiske omgivelser, hvorfra Land Art-retningen har udviklet sig. Sébastien Marot er samtidig inde på, at
landskabsarkitekturen så en mulig renæssance heri, som ”an art of in situ representation of territories and their transformations.” Sébastien
Marot: Sub-Urbanism and the Art of Memory, AA Publications, London 2003, p. 52.
5
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en kommentar på samfundsudviklingen og kunstnerens rolle i forhold til at pege på ’steder’, hvor der er
nyt potentiale at hente.

			

Robert Smithson, Non-site, Franklin, New Jersey, 1968

Smithson betragter objekter som sætstykker og bruger et ’pittoresk’6 ordvalg: The Sand-box Monument
og The Great Pipe Monument i, for eksempel, projektet A tour of the Monuments of Passaic, New Jersey. Det
pittoreske kan ligeledes bruges til at forstå det nutidige kulturlandskab som heterogent, bestående af
forskellige områdefragmenter, systemer og/eller funktioner, der ikke udgør en harmonisk helhed, er uden
umiddelbar orden og sammenhæng, og som har en indlejret modsætningsrelation elementerne imellem
(for eksempel, erhvervsområder og boligområder).7
Det fragmenterede udtrykker arkitekt Carsten Juel-Christiansen ligeledes, når han siger:
”Drømmen om at virkeliggøre en anden by [skal] forholde sig til den by, der foreligger, til det sprog der udtrykker sig
i de bygge- anlægsformer, som den ændrede samfundsvirkelighed frembringer (…) Forestillingen om en ny bymæssighed
[kan ikke] tage udgangspunkt i de helhedsformer, der tidligere er skabt. Den må i stedet udvikles igennem analyser af de
splintrede former som omgiver os, og som vi endnu ikke helt forstår.”8
Overføres optikken om heterogenitet og splintrede former, som vi ikke helt forstår, på kulturlandskabet,
peger det på relevansen af at undersøge kulturlandskabets sammensathed af byggede og ikke-byggede
strukturer for at forstå dets tilsyneladende sammensmeltning af rumlige tilstande. En bedre forståelse af
sammensmeltningens arkitektoniske spilleregler og mekanismer kan vi måske drage nytte af til at komme

6

Pittoresk kommer af den pittoreske have, hvor man kan bevæge sig af stisystemer, træde ind i fragmenter af ruiner og betragte
dem fra forskellige niveauer.
7
Jævnfør Tom Nielsen, der bruger Smithson og ’det pittoreske’ til at beskrive urbaniserede områders karakter i bogen Formløs. Den
moderne bys overskudslandskaber, Arkitektskolens Forlag, Århus 2001.
8
Carsten Juel-Christiansen, Monument & Niche. Den nye bys arkitektur, Rhodes, 1985, p. 15.
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med bedre tilføjelser, der har udgangspunkt i det nutidige udtryk og samfund modsat ældre udtryk og syn.
Hvad, der har interesse her i Montage III, er landskabet som ’situation’, det vil sige, sammensat af dele
og foranderligt med menneskers omgang med og i landskabet, ligeledes landskabets ukendte, ikke-synlige
sider som grundlag for en ny forståelse. Det er en parallel til Situationisternes interesse for byen som
’situation’, byens ukendte sider og kortlægning som grundlag for reformulering af byen. I Montage II, er
Situationisternes brug af psykogeografiske kort beskrevet som en måde at fremdrage ukendte og ikkesynlige træk ved byen. Ukendte og ikke-synlige træk i landskab ser jeg som en mental karakter, mentale
lag i landskabet, som egenskaber, indlejret ’vilje’, der er formet af samfundsmæssige, økonomiske,
kulturelle, og naturlige aspekter samt anskuelsesmåder: den der kortlægger. Disse ikke-synlige egenskaber
er mekanismer, der som potentialer er en slags ’ultimativ infra-struktur’ 9, der kan trækkes frem, aflæses,
sanses som ’kommende indefra’ landskabet gennem kortlægninger. Det vil sige, at landskabet er udtryk for
bagvedliggende optik og handlinger i måden, det ser ud på.

Hvad er kort og kortlægning?
Kortlægningens historie i Danmark viser, at der er en sammenhæng mellem store nationale landmålingsog kortlægningsarbejder og institutionel udbygning, samt landskabs- og livssyn. Gennem oprettelsen
af Generalstabens Topografiske Afdeling i 1808, udførtes målinger og kort, der gennem kendskab til
landskabets formationer, har haft stor betydning for, blandt andet, måden at føre krig på. Sammen med
andre institutioner, som Gradmålingen og Søkortsarkivet, blev Danmark langsomt opmålt og kortlagt.
Kort og kortlægning udvikledes fra militære formål til mere civile formål, hvilket er med til at ordne
samfundet fysisk. Siden sekstentresserne, hvor de første matrikler blev udarbejdet, har økonomisk
opmåling og kortlægning haft en stor rolle i forhold til, hvordan man har opdelt og fordelt landet.10
Udskiftningsprocessen i landbruget er et godt eksempel, hvor kort, i det omfang de fandtes, har præget
processen og landets udseende.
Kort og kortlægning er, derfor, ikke en neutral repræsentation og repræsentationsproces. Når der er en
sammenhæng mellem institutionel udbygning og kortlægningsarbejder og medfølgende fysiske ændringer
af landet, er det interessant at spørge til kortlægningens rolle, og hvad der forstås ved kortlægning i
forbindelse med det 21. århundredes store institutionelle forandring i Danmark: Kommunalreformen
2005. Reformen kan, som kommunalreformen i nittenhalvfjerdserne, ses som en af de største ændring
siden udskiftningen og må følgelig have store fysiske konsekvenser. Kort som udtryk for et samfunds- og
verdenssyn var jeg inde på i Montage I. Er der denne skitserede sammenhæng mellem kort, kortlægning,
institutionelle og fysiske forandringer, som flere hævder, synes det centralt at udvide forståelsen og brugen
af kort og kortlægning og komme nærmere en forståelse af det transformeringsaspekt, der ligger i kortet
og kortlægningen, set i forhold til de forandringer Danmark gennemgår ikke bare i disse år.

9

Sébastien Marot siger om begrebet “sub-urbanism: “And finally – and most important – sub-urbanism points at the substrate of our
[Architects] practices of territorial development and improvement, revealing site, setting or landscape as the ultimate infra-structure whose meaning is put
into play in every project”. Sébastien Marot, Sub-Urbanism and the Art of Memory”, p. 5.
10
Kristian Hvidtfelt Nielsen, 1:1 - Hvordan Danmark kom til at ligne Danmarkskortet, Kulturo, Tidskrift for Moderne Kultur nr. 19.
København 2004, p. 28 og p. 31.
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I de følgende afsnit, udvider jeg en forståelse af kort og kortlægninger, som redskaber, der arbejder
med fysisk synlige objekter i landskabet til også at arbejde med transformationen af disse via det ikkesynlige – relationen mellem den, der kortlægger, og det der kortlægges. Deri ligger en forskel mellem at
kortlægge og registrere, som en kalkering af allerede kendte strukturer på kortet. Det er vigtigt at huske, at
landmåleren (topografen) og korttegneren og designeren (kartografen) begge arbejder med udgangspunkt
i den fysiske verden, og for at lave opmålinger og tegne kort, må gå ud i landskabet med kroppen. Der er
dog en forskel mellem topografen, der arbejder i landskabet og interesserer sig for landets fænomener og
enhver detalje i landskabet, og så kartografen, der arbejder ved skrivebordet med at beskrive landskabet
på baggrund af topografens opmålinger.11 Kartografen må lære landskabets karakteristiske former og
farver fra landskabet selv, han må bevæge sig ud for at lave kortet, og landmåleren må være sig bevidst, at
kortet ikke er lig det fysiske, men er en fortolkning, han bidrager til. Ved at udvikle forståelsen af kortets
og kortlægningens transformerende rolle, kobles topografen og kortlæggeren i en bevidsthed om egen
medskabende rolle via kroppens sansning i landskabet og kortets frembringelse og udsagn, når det tegnes.
Man kan sige, at arkitekten, planlæggeren, i dag er for meget kartograf og for lidt topograf, da det ofte
virker som om, der er et lille kendskab til landskabet, der arbejdes med. Samtidig, mangler der indsigt i
kortlægningens frembringende effekt, hvorfor kartografens frembringende arbejde også må studeres.
Jeg søger, via undersøgelse af koblingen mellem kortets rolle og kortlægningens transformerende rolle,
at udvide den gængse landskabsanalyses fokus på det fysisk synlige til også at indfange det ikke-synlige
mellem betragter og det fysiske - vel at mærke en deltagende betragter, der ikke står udenfor men er
medvirkende til, hvad og hvordan der ses. Jeg søger at nærme mig en forståelse af dette ’mellemrum’, hvor
der ikke er en betragter stående udenfor, men en deltager med bevidsthed om egen indvirkning. Forståelse
søges via kort som diagram og kortlægning som passage, overgang, relation: kropslig nærværelse, der
spiller ind, indvirker på forståelsen af det rumlige samspil mellem typer og rumlige tilstande.

Hvad er et diagram og diagrammatisk arbejde?
Charles S. Peirce er brugbar i forhold til at komme nærmere, hvordan kort kan ses som diagram, hvad
diagrammer er, og hvordan de fungerer i en konceptionsproces. Diagrammer og diagrammatisk tænkning
kan ses som konceptionens ’billeder’ og operationer. Jeg kobler Boudons konceptionsrum, bestående
af operationer og skabelser, med Peirces beskrivelser af diagramtransformationer for at får en dybere
forståelse af forholdet mellem operationer og skabelser.
Charles S. Peirce:

Diagram transformation
1: Indledningsfase, formaliseret diagram
2: midterfase, omdannende diagram
3: omdannelsesfase fase, transformeret diagram
4: ’endeligt diagram’, frembringende diagram (1a)
Skift mellem induktion, deduktion og abduktion.

11

Ibid. p. 32.
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Philippe Boudon:

Skalaspring som overgange, der udskiller/adskiller sig fra det ’rum’ det kommer af og samler
det andet ’rum’, og gælder for tænkte som konkrete rum12, ser jeg som central kobling til Peirces
diagramtransformation. Det kan ses som, at spørgsmålet om, hvad konception er, er måden, hvorpå
konception foregår. Dette ’hvordan’ kendetegner også diagramtransformationerne.
Det handler netop ikke så meget om, hvad diagrammer som billeder repræsenterer, og dermed betyder,
men mere om hvordan tænker (man med) diagrammer.13
Jeg forsøger at nærme mig, hvordan diagrammer kan forstås som både billeder/repræsentationer,
redskaber og operationer, noget der både repræsenterer og præsenterer samtidigt i konceptionsdannelsen
og projektskabelsen. Ligeledes ser jeg på, hvordan diagrammatik kan ses som diagrammatisk relationel
tænkning og konceptionens operationer, indeholdt og virkende gennem diagrammer, som konceptionens
’billeder’.14 Et diagram kan beskrives som en grafisk fremstilling af, hvordan enkelte dele i, for eksempel,
en maskine er forbundet med hinanden. Der er noget funktionelt knyttet til diagram, som kommer af det

12

“… massstäblichkeit grundsätzlich als eine Funktion des Übergangs von einem Raum, welcher Art auch immer, in einen anderen Raum definieren,
wobei wir annehmen, dass es sich hierbei sowohl um gedachte wie um wirkliche Raüme handeln kann”. Philippe Boudon: Der architectonischen
Raum. Über das Verhältnis von Bauen und Erkennen, Birkhäuser Verlag Basel, Berlin, Boston 1991, p. 88.
13
“Not what would thinking about diagrams mean, but in what way might diagrams think?”, Anthony Vidler: ‘What is at Diagram Anyway’,
Luca Molinari/Silvio Cassará (ed.), Peter Eisenmann; Feints, Skira Editore S. p. A., Milano 2006, p. 27.
14
Som grundlag for denne tilnærmelse trækker jeg på Foucaults (Deleuze) og Deleuzes og Guattaris udvikling af diagrammer
som tænkningens abstrakte maskiner og deres relation til omgivelsernes indretninger, samt Peirces udvikling af diagrammer som
redskaber for eksperimenterende erkendelse.
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græske diagramma; at man gennem (´dia´) det skrevne, en tegning, et rids (’gramma’) forbinder og skaber
relationer mellem dele.15
Diagrammet hos Pierce indeholder langt mere vidtrækkende erkendelsesmæssige konsekvenser
end umiddelbart troet inden for en tænkning af diagram som en underkategori af tegntypen ’ikon’.
Diagrambegrebet hos Peirce beskriver processen for kreativ, eksperimenterende erkendelse, hvilket peger
på at diagrammatisk arbejde kan ses som erfaringens abstrakte maskine16 via diagrammerne som tankens
og erkendelsens ’billeder’ og redskaber. 17
”Diagrammet er en mental ordning af størrelser og deres indbyders varierende relationer. (…) I diagrammets mentale og
bevægelige kort, er det altså ikke ’genstande’, men relationer og forandringer i relationer, der er det egentlige objekt. (…)
Diagrammet er ikke blot repræsentation af en virkelighed, men er selv virkende, fordi det gør det muligt at eksperimentere
med relationerne, opdage nye konstellationer og interaktioner og derved opnå erkendelser, man ikke havde på forhånd.”18
Så, der er ikke bare tale om diagrammer som billeder og grafiske repræsentationer, men særligt som
relationsmaskiner, der i sig selv ikke indeholder betydninger/symboler som billeder og materie, men
nærmere er et redskab til refleksion, erkendelse og arbejde med og på diagrammerne.
Der er to former for diagrammatisk arbejde, henholdsvis arbejde med diagrammet ud fra
udgangsfænomenet/ikonet som objektet, og arbejde på diagrammet, hvor diagrammet selv bliver objektet.
”As soon as an icon is contemplated as a whole consisting of interrelated parts whose relations are subject to experimental
change, we are operating on a diagram.”19
Mellem de to former er en relation, der kan ses som konstant afprøvning og kortslutning mellem et
diagram, der prøver at etablere et mere formaliserende diagram i forhold til det eksisterende objekt og mellem et formaliseret diagram, som nu er objekt og diagram. Handlingen er dobbeltrettet mellem
to skridt/handlinger/eksperimenter, hvor diagram bruges og transformationsregler følges og man
eksperimenterer med diagrammet selv. De to skridt/handlinger giver en dobbelt erkendelse, der fører til
to dimensioner, hvor første skridt bringer mere information, indsigt i forhold til objektet (landskabet i
Danmark i nærværende arbejde), og andet skridt giver ændring i og nyt syn på det formelt instrumentelle
ved diagrammet. På denne måde opnås der input til hvad, der kan arbejdes videre med, rent instrumentelt,
hvad der nu kan gøres, hvad der kan igangsættes ud fra diagrammet.

15

Politikens nudansk ordbog med etymologi. 3. udgave, 1. oplag @ 2005 JP/Politikens Forlagshus A/S, København. Et diagram
kan være alt fra en geometrisk figur, noget markeret af linjer til skrevne lister, registrer til notationsskemaer, for eksempel nodeark
i musik.
16
Diagram som abstrakt maskine er Gilles Deleuze og Félix Guattari begreb.
17
Frederik Stjernfelt frembringer ikke bare Perices definition på et diagram og hvad det kan men beskriver også en diagrammatisk
tolknings- eller nærmere frembringelsesproces hos Peirce. Frederik Stjernfelt: ‘Moving pictures of thought. Diagrams as
Centerpieces of a Peircean Epistemology’, Diagrammatology. An Investigation of the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics,
pp. 89-116.
18
Malene Busk, ’Diagrammer hos Peirce og Deleuze’, Pub: Grid 2006, Afd. 6, Kunstakademiets Arkitektskole, København 2006,
p. 38.
19
Frederik Stjernfelt: ‘Moving pictures of thought. Diagrams as Centerpieces of a Peircean Epistemology’, Diagrammatology. An
Investigation of the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, p. 92.
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Diagrammatisk operations- og skabelsesmodel
Peirce har tre typer af diagramikoner, hvor det tredje er det, der fremviser interne og eksterne relationer
ved ikonets objekter/dele i en mere abstrakt form og frembringer nye diagrammer, hvilket er særligt
relevant her.
Et formaliseret diagram (1) bliver formaliserende (2), hvorefter det genererer et nyt formaliseret diagram
(3), der er en bevægelse af foranderlig karakter, hvor det, der formaliserer sig (1) til noget formaliserende
(2), er noget andet end det, der bliver formaliseret (3). Det kan ses som en bevægelse fra et ’rent’ formelt
diagram, der bliver transformerende og frembringer et transformativt diagram, der efterfølgende
transformerer sig til et tredje ’rent’ og nyt (transformeret) diagram. Et transformeret diagram og et
transformerende diagram er forskellige, men hinandens forudsætning og overlapning.
Peirce taler om et diagram, som bestående af to elementer med forbindelse imellem sig. I diagrammet,
kan der aflæses et generelt objekt, der fremtræder som både symbol og ikon, samt en type af relationer,
der tilsammen er et hele. Forbindelsen mellem dem kan lade sig gøre ved begges generelle karakter.
Diagrammet er en type, og generel via typens objekter. Symbolet referere til typen, hvorved det er
generelt. Muligheden i diagrammet ligger i at lade diagramtypen udgøre bestemmelsen af symbolets
generelle objekt og dermed referere til det samme objekt.20
Med det menes, at diagrammet, gennem dets dele og disses relationer, er med til at danne symbolet
gennem de selv samme dele og relationer, som symbolet refererer til. Diagrammet repræsenterer og
præsenterer, på en og samme gang, noget, som det samtidigt er med til at danne. Denne diagrammatiske
karakter ved diagrammet fremviser en relationel ageren, der skaber forandring. En sådan relationel
foranderlighed kan sammenlignes med et topologisk og relationelt syn på arbejdet med mellemgrunden,
som det, der er på færde mellem en iagttageren og det, som iagttages. Mellemgrunden bliver påvirket
af både det, der ses på, og af den, der ser, og er gennem denne relation foranderlig. Mellemgrunden
er interessant i forhold til frembringelse, da et sådan fokus ser ud over den klassiske adskillelse
mellem et subjekt og et objekt, og at noget kan betragtes objektivt, på afstand. I stedet, ses det som en
tilstandsrelation, som en situation, hvor det der betragtes, bliver til gennem betragterens ageren og relation
til det betragtede og betragterens ’selv’, som en tilstand af det syn og handlemåder, hun/han er formet af.
I forhold til landskab betyder det, at der ikke ses på elementerne, men på elementernes relation – rummet
imellem, udenom og omkring, og ligeledes på, hvordan disse rum rumligt agerer og formes.
Peirce (Stjernfelt) beskriver dette som et forhold mellem symboludsagn og symboludsigelse:
”The diagram is an icon, but a special icon insofar as it is governed by a symbol, and in many cases doubly so, governed both
by the rational relations used and the actual phenomenon referred to...”21
For at komme nærmere disse to dele opdeler Peirce diagrammet i fire:
1) diagrammet som et ikon af rationelle relaterede objekter, der er designet til at repræsentere og
frembringe relationers former. Her er diagrammet styret af én regel, symbolet;

20
21
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2) et rent relationelt diagram som type bestående af et diagram tegn/udtryk og et sæt af læsningsregler til
forståelsen af det, som type;
3) diagrammet som symboludsagnet og fortolker af den dobbelte bestemmelse, hvor diagrammet bliver
et diagram i handling ved at blive en del af interferensprocessen mellem typen af relationer og symbolet.
Symbolet bliver et tegn, der eksplicit udtrykker udsagn og udsigelse/handling;
4) hvorved diagrammet ses som en formel maskine til tankeeksperimenter. 22
Det helt centrale, i Peirces diagrammatologi, ifølge Stjernfelt, er diagrammet som motor for
”Gedankenexperimente”23 og manipulationer. Jeg benytter særligt diagrammet som udsagn og som diagram i
handling (3) og diagrammet som formel maskine til tankeeksperimenter (4).
Dette imaginære moment, som en måde den diagrammatiske erkendelse foregår på, knytter sig til
det særlige tidspunkt, når man arbejder på diagrammet og subjekt/objekt bevidstheden slås fra, og
diagrammets transformative komponent opererer uafhængigt, som sin egen virkelighed og ikke en
repræsentation. På den måde, åbner det imaginære moment for muligheden for at tænke nyt gennem
den transformative egenskab indeholdt i diagrammet, en egenskab som tilhører tilstanden, en tilstand af
tilblivelse. Tankeeksperimenterne og præsentationerne sker gennem en række diagramtransformationer,
som Stjernfelt fremdriver hos Peirce, mellem en henholdsvis initial, midte og transformationsfase, der er
indbyrdes forbundet gennem tre diagrammatiske handlinger: abduktion, induktion, deduktion.
Bevægelsen mellem det rene, det transformative og det transformerede diagram via de tre faser/tre
handlinger kan, med inspiration fra Peirce, beskrives på følgende måde:
1) Det første diagram initieres med transformationsmuligheder gennem forudgående induktioner24
i samspil med abduktioner25, der af flere omgange vurderes i forhold til undersøgelsesobjektet. Der
fremkommer et formaliseret diagram, der bringes videre
2) i en midterfase, der virker gennem gentagende deduktioner26 og genererer et omdannende diagram og
derefter,
3) en induktiv fase igen, der frembringer et transformeret diagram. For at beslutte om der er tale om et
”slutdiagram” eller om transformationsprocessen skal køre igen, anvendes der igen
4) abduktion i samspil med induktion.27
Beskrivelsen omsætter jeg til en model, der i sig selv bliver til en operationel maskine – en operations- og
skabelsesmodel, en måde, hvorpå operationer og skabelser opererer sammen og etablerer konception.

22

Ibid., pp. 95-99.
Ibid., p. 109.
24
Induktion: det ud fra et enkelt tilfælde at drage slutning om det alment gældende, Politikens Nudansk Ordbog med etymologi © 2005.
25
Abduktion: ”En kontekstbunden slutningsform byggende på lige dele intuition og regelkendskab. Man skaber en hypotese eller almen konklusion
på baggrund af ukendte eller (for) få præmisser. Det abduktive element kommer frem, når vi har oplevelsen af at vi ved mere end vi kan forklare.
Vi har viden selvom vi ikke kan rekonstruere denne algoritmisk eller regelbestemt. A. er ikke identisk med de mere kendte slutningsregler: induktion
og deduktion; Abduktion er den amerikanske filosof C.S. Peirces (1839-1914) kreation; men ordet ses allerede hos Aristoteles (384-322 f.v.t.).”
Retsfilosofisk Leksikon af Alexander Carnera Ljungstrøm (uden årstal, ikke udgivet).
26
Deduktion: det at gå ud fra almene regler og slutte sig til hvad der gælder for enkelte tilfælde. Politikens Nudansk Ordbog med
etymologi © 2005.
27
Frederik Stjernfelt: ‘Moving Pictures of thought. Diagrams as Centerpieces of a Peircean Epistemology’, Diagrammatology. An
Investigation of the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, pp. 102-105.
23
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Via Peirces diagramtransformationer, får jeg åbnet relationen mellem operationer og skabelser indlejret
hos Boudon. Med operations- og skabelsesmodellen, får jeg en operationel model og, dermed, en
relationel maskine, et diagram, som kan bruges til at åbne egne kortlægninger og konceptionsforløb. Sættes
kortlægningerne ind, vil modellen både repræsentere og præsentere operationer og skabelser, sådan at de
enkelte kortlægninger/diagrammer bliver synlige som måde, redskaber og skabelser i/af måden. Samtidig,
kan jeg forstå og dermed bringe overgange og relationer mellem mine kortlægninger i tale.
Peirces diagrammatiske erkendelsesproces former
“… a formal deductive reasoning core, embedded (…) in the trial-and-error of abductive trials and inductive tests.”28
Sådanne forløb kan foregå uafhængigt af det initierede objekt, landskaber i mit tilfælde, men det særligt

28

Ibid., p. 105. Abduktion nævnes flere steder i Stjernfelts bog Diagrammatology, men behandles særligt i ét kapitel. Her fremdrages
forskydninger i Perices abduktion anskuelse gennem hans virke. Centralt er: ”Perice’s crucial observation that abduction is the only inference
that is able to introduce new matter in the investigation process – deduction only being able to flesh out what was implicit in some assumption, and
induction merely being able to test the implications of a hypothesis against further facts. As this innovative character of abduction can not stem from
its trivial logical form, it must stem from this character of ‘creative perception’.” (…) “Peirce’s Ab-De-In Doctrine forms an early version of the wellknown Hypothetico-Deductive method. It adds, however, to this, the deliberations on the abductive choice of hypothesis, the diagrammatical account of
deduction, and the admission of non-quantitative inductive testing.” Frederik Stjernfelt: ‘Who is Michael Wo-Ling Ptah-Hotep Jerolomon.
Literary Interpretation as Thought Experiment’, Diagrammatology. An Investigation of the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and
Semiotics, Springer, Dordrecht, Holland 2007, p. 333, 335.
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interessante er, at det åbner for undersøgelser og refleksioner over forholdet til omverdenen, set ud fra
den udførendes egen synsvinkel. Det kan ses som, at der er tale om en konstant afprøvning i forhold til
den konkrete verden, hvor den afprøvende indgår i en særlig omgang med verden og med et syn og en
tilgang af pragmatisk og semiotisk karakter. Det kan også ses som processen med at kvalificere en eller
flere problematikker, gennem at prøve forskellige metoder (handlemåder, skalaer), indtil man finder den/
de handlemåder, der er succesfulde.
Som nævnt tidligere i dette afsnit, er kortlægning ikke en neutral proces. I forhold til at tilegne sig et
landskab, lære et landskab at kende, er det relevant at være opmærksom på forskellen mellem at kortlægge
og kalkere. Kortlægning er kendetegnet af en bevidst udvælgelse, hvor kalkering mere er kopiering.
Forskellen ligger i at udvælge og, dermed, vælge andet fra for at trække særlig karakter frem. Det særlige
kan både være fysisk synligt sanset og noget ikke-synligt sanset i sansningens akt, samt vigtige dele af,
for eksempel, et geografisk kort, man har liggende nedenunder. Kortlægning kan dog foretages uden
et geografisk kort nedenunder. Kalkering er altid afhængig af et eksisterende underliggende geografisk
kort, da det, kalkeringen nærmere fæstner, er det, kortet allerede viser, uden inddragelse af sansningen
af det virkelige landskab. Man kalkerer, aftegner strukturer fra kortet, svarende til kendte strukturer som
veje, åløb, jernbanespor med mere. Det underliggende kort overskygger ens egen sansning, hvis man
ikke er særlig opmærksom, og nærmest bringer sine øjne ud af fokus. Resultatet kan hurtigt blive kort,
der repræsenterer allerede kendte strukturer; pludselig har man nærmest tegnet hele kortet engang til,
og det fører ikke én videre. Kalkeringen bidrager med en række fakta om landskabet. De er en række
skalaer, der skal tænkes ind, men hvordan de indvirker på hinanden, og hvordan erfaring opstår, gennem
sammensætning og påvirkninger skalaerne imellem, mangler. Kalkeringen mangler helt opmærksomhed
på stimulering af den udførendes tænkning gennem handlingen. Kalkering kendetegner megen traditionel
registrering og analyse, herunder landskabsanalyse med blandt andet udgangspunkt i ”Kevin Lynchmetoden”.
I de følgende undersøgelser, foretager jeg en blanding af traditionel landskabsanalyse og kortlægninger,
som søger det ikke-fysisk synlige i landskabet og ikke-synlige, i arbejdet med kortlægningerne, forstået som
spekulative og imaginære operationer og notationer i konceptionens rum.

Kortlægning af rumlige tilstande og landskabstyper

Konception af tilstande og typer via operations- og skabelsesmodellen
Kortlægningerne er lavet i skala 1:200.000 for at give et samlet overblik, forenkle udtryk og udsagn,
samt for at få mulighed for, at eventuelle sammenhænge og relationer træder frem, som ikke ville være
opfattelige i en mindre kartografisk skala. Den kartografiske skala bruges som en lighed kortlægningerne
imellem, og fæstner kortlægningerne til det aktuelle arbejdsfelt og de fire kortlægninger i forhold til
hinanden. Arbejdsfelternes ramme, udpeget i Montage I, går igen på kortlægningerne og fungerer
som en stoftrykramme, der fikserer, afgrænser og, hvor inden for, nye lag påføres det udvalgte udsnit.
Fotografierne fra køreturene sorteres sideløbende og medvirker til fastsættelse af udstrækning, placering
og karakter af tilstande og typer. De første kortlægninger foregår henholdsvis i tegning og i model.
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Der er fire kortlægninger på ark á 90 x 120 cm for Sjælland og fire ark á 90 x 120 cm for Jylland med
temaerne: Overgange, Landskabstyper og Volumen. Rumlige tilstande frembringes først via model. Modeller og
tegninger affotograferes efterfølgende og sættes sammen digitalt til fire samlede ark for de to arbejdsfelter
i Danmark. De fire ark udgør første fase ud af i alt tre faser:
1: indledningsfasen;
2: midterfasen;
3: omdannelsesfasen.
I det følgende gennemgås og belyses kortlægningerne i indledningsfasen som kortlægninger og/
eller kalkeringer. Ligeledes belyses diagrammerne i midterfasen og omdannelsesfasen som arbejde på
diagrammet, hvor diagrammet bliver et diagram i handling og en formel maskine til tankeeksperimenter.
Under alle tre faser, beskrives, hvad de peger på angående landskabet i arbejdsfelterne, og hvad de peger
på angående måden at arbejde på.
Faserne indvirker på hinanden, sådan at forstå, at fase 1 er optakten til fase 2 og 3. Fase 2 samler
observationerne fra fase 1, og formidler overgang til en ny forandrende fase 3. Hver fase genererer
et nyt diagram, der indlejret i sig har noget fra den forrige fase og den fase, det er igennem, og noget,
der føres med ind i den næste fase, der så danner et nyt diagram, foldet af de forrige og processen.
Kortlægningerne/diagrammerne sættes ind i operations- og skabelsesmodellen, i forhold til, hvordan
kortlægningen er foregået.
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Ved at sætte kortlægningerne ind i modellen, bliver overgange og spring tydeligere, ligeledes at
forbindelserne er mere komplekse, end først forstået i kortlægningen.

Jeg opdager, at springene mellem kortlægningerne er foregået anderledes, end først konciperet i
kortlægningen, hvilket fører mig over i en videre undersøgelse af, hvad kortlægningen har frembragt.
Kortlægningerne i det første konceptionsforløb (forskningsprojektet) bliver til et perceptionsforløb i
det andet konceptionsforløb (afhandlingen), hvor kortlægningerne undersøges, efter de er lavet. Andre
sammenhænge og træk træder frem end i det første konceptionsforløb. Mens kortlægningerne foretages,
foregår der perception og konception, som overskrides med ny indsigt, når kortlægningerne efterfølgende
er ’objektet’, der undersøges.
I det følgende søges begge spor beskrevet: hvad, der i kortlægningen leder fra det ene til det andet, og
hvad den efterfølgende sammenstilling gennem operations- og skabelsesmodellen frembringer.

1

Indledningsfase, formaliseret diagram

1) Overgange 		

2) Rumlige tilstande

3) Landskabstyper

specifikt								
		
induktion, abduktion

4) Tyngde
generelt
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De fire kort i indledningsfasen er fremkommet i en proces, hvor det sansede og oplevede samt fotos
fra mine køreture giver mulighed for konstant sammenligning mellem kortlægninger og landskabet, jeg
er i gang med at kortlægge ud fra. Den indsigt jeg har fået gennem bevægelse i landskabet, Montage II,
ser jeg som specifikke træk ved de landskaber, som jeg har bevæget mig i, i forhold til et generelt syn.
Dette forløb fører, sammen med muligheden for sammenstillingen via fotos, til en oplevelse af, at der er
’mekanismer’ ved landskabet, som er vigtige at gå videre med. Dette sidste skridt er et abduktivt element,
hvor jeg har en oplevelse af at vide mere, end jeg kan forklare.

1) Overgange
Den første kortlægning afdækker et gennemgående tema og dets oplevede tilstedeværelse inden for
arbejdsfeltet - en slags ”ultimativ infra-struktur’29 om rumlige overgange i landskabet.

Jeg oplever, at en overordnet opdeling i det samlede rumlige udtryk træder frem på Sjælland. Mellem
Frederiksværk, Hillerød og Roskilde, strækker der sig en opdeling, hvor rummet åbner sig mod vest.
Mellem Ringsted og Fakse henholdsvis, lukker rummet sig i mindre rum nord for overgangslinjen, hvor
blikket afskæres og stoppes af vertikale elementer, og åbner sig igen syd på med jordoverfladen og himlen

29
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Marot, Sébastien; Sub-Urbanism and the Art of Memory, p. 5.
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som dominerende planer. På Lolland-Falster, fortsætter rummet med at være åbent og uendeligt vest for
overgangslinje mellem Rødby og Stubbekøbing, for at skifte og lukke sig i mindre rum mod øst.
Ud over den overordnede opdeling, opleves der andre mindre skift, hvorved områder definerer og
relaterer sig i forhold til hinanden i større og mindre skala.
Disse oplevelser og fornemmelser af rumlige overgange er ikke klare skift i for eksempel vegetation eller
grænser, men er af en mere uklar karakter som forskydninger og overlap, der flyder ind over hinanden.
De flydende og overlappende overgange og grænseflader, hvor der ikke klare skift mellem forløb
af rum, peger på mulige relationer mellem rumforløbene, via overgangene samt på en overordnet
sammenhængende, flydende og uafgrænset karakter ved landskabet. Denne karakter er, i sig selv én
tilstand, men er samtidig en tilstand af flere tilstande, hvor imellem der er overgange. Disse forskydninger
er mere flydende på Sjælland, hvorfor de er tegnet mere åbne end i Jylland.
Kortet viser som billedlig repræsentation en ’mental’ karakter af overgange og grænseflader, som er
flydende og overlappende. Via bevægelse, har jeg sanset denne karakter og gennem kortlægningen,
omsættes det til oplevelse af landskabets underliggende infrastruktur. Imidlertid, er kortlægningens
fremkomne kort mere end en repræsentation af landskabet, et billede, der repræsenterer landskabet, som
det giver sig ud. Først og fremmest, er det noget andet, da det kortlagte ikke kan ses via genstande og
elementer, men er udtryk for min sansning af en iboende struktur, der mere karakteriserer en overordnet
’gøren’, som en funktion ved landskabet. Samtidigt, udtrykker kortet relationer mellem delenes ’gøren’ i
landskabet. Denne samtidige relationelle ’gøren’ karakteriserer kortets præsentation, akten at gøre noget
ved landskabet nærværende, som ikke er fysisk synligt. Denne akt er det, der gør det til et diagram. Det
peger på, at kortet/diagrammet må forstås som mere end en repræsentation, der henviser tilbage til sit
udgangspunkt. Diagrammet er komplekst og arbejder med relationer og kræfter; det er brugbart til at
arbejde med det, der foregår imellem elementer i landskabet – selve rummet, frem for elementerne og
mellem kortlæggeren og kortet.
“… maps themselves are never neutral or without effect; maps conditions what we perceive to be reality – they are both
descriptive and constructive. Mapping investigates the unseen, the flow, the shifts across a site, rather than the fixed and visible
object. Mapping investigates new frames, new geographies, new relationships, new conditions.”30
Kortet som diagram virker som en maskine, der sættes i gang gennem kortlægningsakten. Hver enkelt
kortlægning er en montage af noget både metrisk og projektivt, eksempelvis, rammen om arbejdsfeltet
(stiplet rød linje), og ruterne, jeg har kørt af (rød linje), er ligeledes aftegning af oplevede overgange.
Diagrammet fungerer som et dialogværktøj mellem sansning, oplevelsen og erfaringen. Via diagrammet,
omsættes oplevelse til erfaring: konception. Diagrammerne fungerer derfor ikke kun som repræsentation
i forhold til landskabets potentiale, men også som erfaringens og konceptionens imaginære og projektive
’billeder’ - notationer.
James Corner bruger ordet ’eidetic images’ og ’eidetic operations’, som jeg oversætter til imaginære billeder
og imaginær stimulation:
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James Corner, ‘Mapping. Finding as Founding – an Exercise in Speculative Cartography’, The Royal Danish Academy of Fine Arts,
School of Architecture, Landscape department, Copenhagen 1998, p. 4.
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“Eidetic […] refers to a mental conception that may be picturable but may be acoustic, tactile, cognitive, or intuitive. Thus,
unlike the purely retinal impression of pictures, eidetic images contain a broad range of ideas that lie at the core of human
activity. Consequently, how one ‘images’ the world literally conditions how reality is both conceptualized and shaped.”31
Stan Allen definerer notationer på følgende måde:
“Notations are not pictures or icons. They do not so much describe or represents specific objects, as they specify internal
structure and relationships among parts.”32
På den måde, kan det forstås som, at kortlægning har med stimulering af konception at gøre. En imaginær
stimulering.33

2) Rumlige tilstande
Efter overgange, kortlægges rumlige tilstande. Kortlægningen foregår ved, at de sansede tilstande får
hver en signatur og en afgrænsning, der dog ikke repræsenterer en klar grænse, men er udtryk for en
udstrækning. De placeres på et geografisk kort som begyndelsen på en model. Tilstandene lægger sig, via
deres signatur og udstrækning, som et nærværende lag oven over kortets struktur. Det geografiske kort er,
på den måde, med til at skabe lighed og forbindelse med det fysiske landskab. Registreringsfotos studeres
og sammenstilles med observationskortene over det sansede fra køreturene. Tilstandene får navn efter
tilstandstemaerne fra Montage I, der, som ord, er ført direkte med over. Tilstandene får egen signatur. Den
konstante afprøvning og sammenligning, via fotos og kort, resulterer i et nyt kort/diagram og opbygning
af modellen som et non-site, der er sit eget sted og noget andet, end landskabet, der kortlægges ud fra.
Muligheden for at opleve tilstandene opstår mellem de fysiske elementer, byggede som ikke-byggede
i tilstandene. Forholdet mellem elementernes omfang og rummet, de er placeret i, indvirker på
kulturlandskabet som rumlige tilstande. Der er, derfor, tale om et relationsforhold mellem elementer
og rum, hvor det ene ikke kan skilles fra det andet. Kortlægningen viser træk ved landskabet, som
ikke umiddelbart er fysisk synligt, men som dannes af elementernes fælles arkitektoniske virkning, for
eksempel, veje og hegnsplantninger, der begge opdeler og giver retning, eller beplantningsvolumen og
byer, der begge danner volumen, der lukker for blikket. Landskabet ses på den måde som rumlige tilstande
frem for klart afgrænsede rum.
”En tilstand er i modsætning til et objekt ikke bestemt af sin afgrænsning eller form, men nærmere ved en række af
forbundne omstændigheder og sammenhænge. Hvis objektet kræver at man ’træder et skridt tilbage’ for at adskille og forstå
det, kræver tilstanden som fænomen, at man forbliver i den og studerer det sammensatte.”34
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James Corner: Eidetic Operations and New Landscapes, Recovering Landscape, James Corner (ed.), Princeton Architectural Press,
New York 1999., p. 153.
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Stan Allen, “Mapping the Unmappable, on Notation”, Practice, Architecture, Technique and Representation. Routledge, Abingdon,
Oxon 2000, p. 31.
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Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole, København 2002, p. 53.
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Flydende

Blandet

Spredt

Tom		

Opdelt		

Samlet		

Fyld

Rumlige tilstande kan antage forskellige tilstandsformer, alt efter hvilken påvirkning, tilstanden udsættes
for. Rumlige tilstandsformer kan interagere med hinanden og, dermed, medvirke til nye tilstandsformer og
tilstande/landskaber. Vi som mennesker indgår i dette rum sammen med elementerne, og betragter derfor
ikke elementerne stående uden for dem, men indgår i relation med dem.
Oplevelsen af en tilstand påvirkes af de tilstedeværende elementer, funktion, terræn og bevidsthed om den
økonomiske situation i det pågældende område. For eksempel, kan et kuperet område med marker virke
lukket, hvor et fladt område med marker kan virke åbent, som, for eksempel, Silkeborg kontra Herning.
Samtidig, kan bevidstheden om et områdes økonomisk situation dernæst have indvirkning på oplevelsen
af en rumlig tilstand, som i Rødby, ved at få mennesker og lukkede butikker gør, at et områdes tilstand kan
virke tom. Modsat, at travl handel og åbne butikker kan give oplevelsen af en fuld tilstand, uanset om de
fysiske rammer, er de samme.
Kortlægningen af henholdsvis overgange og tilstande kan, som udtryk for strukturer, sammenlignes
med Lynchs ’edges’ – grænser og ’districts’ – større områder. Forskellen ligger dog i, at rumlig virkning
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på det landskabelige niveau ikke har Lynchs fokus. Ligeledes, arbejder han ikke med det ikke synlige
ved landskabet og det ikke-synlige generative i kortlægningen. Geografiske kort danner grundlag for
kortlægningen, men det er ikke kalkering af elementer, forbindelser eller strukturer på kortet, jeg
foretager. Det er derimod ikke-synlige træk i forhold til rumlige tilstande, kortlægningen ser efter.

3) Landskabstyper
Via registrering af tilstande, træder tilstedeværende elementer i tilstandene frem som strukturer, der,
i en større sammenhæng, kan ses som medvirkende til en række typer. Landskaberne kan deles i
forskellige typer, ud fra deres særtræk inden for en typologi i forhold til en anden typologi. Funktion og
de mekanismer, typerne bruger til at opfylde en funktion med, deres udtryk samt love de er omfattet af,
er sammenlignelige inden for en typologi. Følgende typer træder frem: aktivitets- og fritidslandskaber,
jordbrugslandskaber, bosætningslandskaber, kommunikationslandskaber, energilandskaber, produktions-,
forbrugs- og opbevaringslandskaber.
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Bosætningslandskab

Energilandskab

Kommunikationslandskab

Produktionslandskab

Forbrugslandskab

Aktivitets- og fritidslandskab

Opbevaringslandskab

Jordbrugslandskab
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Typerne gives en farvekode:

Farvekoden, i form af små farvede kvadrater, placeres på deres geografiske placering for typen, så
grupperinger af typerne træder frem på kortet. Placeringen af typerne afspejler ruten, jeg har kørt, og
generelle funktioner og træk, som karakteriserer et område. Kortet (på næste side) repræsenterer, derved,
et billede på kulturlandskabets indhold samt samfundsideologiens og – udviklingens fysiske udtryk
gennem typernes placering. Der er anvendt både kalkering, da typerne via farvekode placeres på det
geografiske sted, og kortlægning, da landskabstyperne ikke er synlige på kortet; det er kun elementerne i
typerne.
Kortet viser, at nye bosætningslandskaber dominerer i særlig grad området mellem Roskilde og Næstved,
hvorimod Vordingborg-området og Lolland-Falster kun har ganske få nye boligområder. Strækket over
Roskilde til Næstved kan virke fyldt og tæt med et stigende antal nye parcelhuse, parcelhusområder og
større fritidslandskaber, som golf og temaparker, medførende færre åben marker og et mere ensformigt
rumligt udtryk. I modsætning hertil, virker Lolland-Falster mere kontrastfyldt, tomt og åbent med store
marker, klumper af byer med huse til salg, mindre synlig aktivitet og færre mennesker.
Arbejdet med typer er væsentligt, frem for konkrete steder, da det siger noget om overordnende træk i
og imellem typer. Rumlig virkning er afhængig af indvirkninger mellem landskabstyperne og de rumlige
tilstande, da det er gennem elementerne i typerne, at rumlig virkning kan beskrives.
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4) Tyngde
Kortlægningen af Overgange, Rumlige tilstande og Landsskabstyper skærper opmærksomhed på, at terræn og
beplantning har stor indvirkning på oplevelsen af de rumlige tilstande og deres virkning. Terræn og skov
trækkes derfor frem indenfor arbejdsfelterne, og repræsenterer generel tyngde og udstrækning i landskabet.
Kortet viser, at terræn og beplantning gennem udstrækning har en vis fylde. Mellem Århus bugt og
Vesterhavet, kan man tydeligt se forskellen mellem mindre morænebakker i Østjylland og de store
bakkeøer og smeltevandssletten vest for højderyggen ned gennem Jylland. Særligt på højderyggen, ligger
der store skovområder, men også på den store Skovbjerg bakkeø, med Herning i øst og Ringkøbing i
vest, ligger der store og præcist afgrænsede plantager. På smeltevandssletten, hvor der er flere hedearealer,
er plantagebeplantningen væsentlig mindre og af en størrelse der svarer til skovene i Østjylland og på
Sjælland og Lolland-Falster. Kun Gribskov i Nordsjælland nærmer sig en størrelse som de store plantager
i Jylland. På Sjælland, er skovene strøet ud som konfetti, med de største grupperinger i Nordsjælland og
Midtsjælland. Omkring Slagelse, Sorø, og ned mod Næstved og fra Køge og op mod Holbæk, strækker
der sig forløb af skove. Sammenligner man tyngdekortet med rumlige tilstande, er der klare sammenfald
mellem skove og plantager, hvor terrænet hæver sig og så oplevelsen af en opdelt eller en åben rumlig
tilstand.

144

Montage III

Skov og terræn fremtræder ved, at jeg tegner med grafit på film og kalkerer overordnede terrænstrukturer
fra et underliggende geografisk 1:200.000 kort. Efterfølgende, lægges skov på bagsiden af tegnefilmen.
Det er nærmere en kalkering, jeg foretager, en registrering af kortets indhold end en kortlægning, i
forståelse af at fremdrage oplevet tyngde som en indlejret struktur, der ikke er fysisk synlig. Men kortet
er både symbolsk, via betydningen fylde gennem udstrækning, og ikonografisk, via terræn og skov, der
refererer direkte til landskabet, og fungerer derfor alligevel diagrammatisk, relationelt, selvom det mangler
indekserende træk.35
Kortet drejer fokus over på rumligt tyngde gennem udstrækning og dermed indirekte at fylde i landskabet
påvirker de rumlige tilstande. Hvor meget noget fylder rumligt, får kortet dog ikke nærmere fat i.

35

Indekserede træk visualiserer/repræsenterer funktion og præsenterer træk, der kobler og samler sig til/med ny betydning.
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Formaliseret diagram
I indledningsfasen, foregår der både kalkering og kortlægning. Særligt, Landskabstyper og Tyngde er både
kalkering og kortlægning, hvorimod Overgange og Rumlige tilstande er kortlægninger. Fasen genererer
flere nye retninger, som bringes videre her eller i de senere montager. Der foregår en konstant
sammenligning mellem fotos fra sansningen i bil, det geografiske underlagskort og de i kortlægningen
genererede kort. Arbejdet foregår i en glidende bevægelse, mellem at arbejde med kortlægningerne
som non-sites, repræsenterende særlige steder og tilstande, til at arbejde med dem som et mere alment
blik på landskab samt som konceptionsgenererende non-sites. Overgange og Rumlige tilstande er generelle
karakterer, hvorimod Landskabstyper og Tyngde er mere stedsspecifikke karakter, forbundet til særlige
steder i landskabet. Således, foregår der en konstant sammenligning mellem induktion/deduktion, fra
det specifikke til det generelle, og abduktion.36 Abduktionen består i en oplevelse af at vide mere, end
der kan forklares, at kortene indeholder mere: der ligger noget ’gemt’ i landskabet og i kortlægningerne,
som kunne være interessante retninger. Denne, på en gang, fremad og bagudrettet proces mellem de fire
kortlægninger giver et mulighedsfelt af retninger. Særligt, sammenhæng mellem Tyngde og Rumlig tilstand,
samt en forståelse af de rumlige tilstande hver for sig i forhold til rumlig virkning.
Landskabstyperne er relevante som konstituerende for de rumlige tilstande, men kortlægningen af
landskabstyper bliver mindre betydningsfuld, forstået sådan, at det bliver tydeligere for mig under
arbejdet, at typeopdelingen og typenavngivningen er en fastholdelse af den allerede gennemtrængende
funktionalistiske og endimensionelle tænkning, som har præget planlægningen og modernismen.
Landskabstyperne bliver i indledningsfasen derfor en nulstilling, der ikke arbejdes videre med.
Kortlægningen over Rumlige tilstande står, derimod, tilbage som formaliseret diagram, som den kortlægning,
der peger på relationer mellem landskaber som tilstande, i forståelsen, generelle aspekter frem for mere
specifikke geografiske rumlige tilstande, og som vigtigt at gå videre med i forhold til rumlig virkning.
Som formaliseret diagram, er kortet sammensat af en symbolsk og en ikonografisk del, der falder sammen:
relationelle rumlige tilstande (signatur) kobler forskelligt i områder af Danmark (kort og rammer). Det gør
det til et diagram. Som diagram er det et udsagn, der i sig har udsigelsens kraft – ’en gøren’, hvilket er det,
der drager det med ind i den næste udsigelsesfase, fase 2, midterfasen.

2

Midterfase, omdannende diagram

Midterfase 2A
1) Rumlige tilstande

2) Rumlige tilstande, Landskabstyper, Overgange

generelt 						
deduktion

36

specifikt

Abduktion er her forstået som en kontekstbunden slutningsform, byggende på lige dele intuition og regelkendskab i form af
planlægningstradition, landskabsanalyse og kortlægning.
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1) Rumlige tilstande
Kortlægningen af rumlige tilstande er foregået delvist i model, hvor tilstandsbrikkerne kan rykkes rundt
og føjes sammen i forhold til sansningen.

2) Rumlige tilstande, Landskabstyper, Overgange
Landskabstyperne placeres som ’piktogram nåle’ i modellen, ved hjælp af det geografiske kort neden
under. Overgangene spændes ud mellem typerne og hen over tilstandsbrikkerne via en tynd modelliste.
Landskabstyper og overgange fra kortene i indledningsfasen overføres nu til modellen af Rumlige tilstande.
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Modellen styrker yderligere opmærksomhed på relationer mellem Rumlige tilstande og Landskabstyper. Det
bliver tydeligere, hvilke landskabstyper, der er knyttet til hvilke rumlige tilstande. Det er forventeligt, at, for
eksempel, jordbrugslandskabet er knyttet til en åben og flydende rumlig tilstand, men at parcelhusområder,
der kan være fyldte og lukkede, også kan virke flydende, og dermed nærme sig en anden flydende rumlig
tilstand, er en øjenåbner, som peger på, at rumlige tilstande må undersøges nærmere. Mere herom i
Montage IV.

Midterfase 2B
Virkningen af rumlige tilstande, om noget opleves åbent og flydende og andet fyldt, lukket og flydende,
leder mig i første omgang tilbage til kortet over Tyngde.
1) Tyngde		

2) Volumen					

generelt
						deduktion

1) Tyngde
Tyngdekortet pegede i indledningsfasen på rumligt fylde gennem udstrækning i de rumlige tilstande, at
noget fylder via udstrækning og andet er åbent.

Netop, at noget fylder mere, har en større udstrækning end andet, men kan have samme rumlige virkning
eller, at noget med sammen udstrækning kan have et stort eller lille fylde, for eksempel, oplevelsen af en
skov og en bygning med samme grundareal, kan være indekserede træk, der visualiserer/repræsenterer
funktion og præsenterer træk, der kobler og samler sig til/med ny betydning for et dynamisk landskabssyn.
Fylde, som mere end udstrækning, må undersøges nærmere.
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2) Volumen
Indekserende træk som volumen, der visualiserer/repræsenterer funktion og præsenterer træk, der kobler
og samler sig til/med ny betydning, får jeg efterfølgende bedre fat i via to volumenmodeller. Forskellen
på tyngde og volumen er, at tyngde ikke er noget, der kan ses og sanses direkte som volumen, og at et
volumen kan opfattes som have tyngde, i forhold til hvordan det vægtes i forhold til andet. Ligeledes kan
et volumen have stor eller lille fylde, alt efter hvilket materiale, det består af.
Jeg har brug for at samle mit blik, samle de fire kort, hvilket jeg gør via de to voksmodeller. Modellerne
er to voksklumper, der bliver til to relieffer, ved at jeg skærer voks væk. Det, der bliver tilbage, er et
samlet volumen. Modellerne udtrykker landskabet som et samlet rum, hvor elementer er ligeværdige og
alle bidrager og er med til at skabe rummet, sådan at forstå, at rummet ikke er mellem elementerne, men
elementerne er i, og omsluttet af rummet. Skov og by vægtes lige, og udtrykker både volumen og fylde.
Modellerne repræsenterer dermed et syn, der ser landskabet som et hele, en relation mellem overgange,
rumlige tilstande, landskabstyper, tyngde og volumen.
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Modellerne er diagrammer, da de danner relationer mellem de fire kortlægninger, og tredimensionelt
kobler mellem rumlige tilstande, landskabstyper, overgange og tyngde. Volumen antyder fylde som en
’gøren’, kendetegnende for dette sammensatte og relationelle hele - landskabet. Om udstrækningen og
størrelsen af volumen kan sige noget om landskabets ’gøren’, undersøges i den efterfølgende Montage IV.
Samlet, peger modellerne på en ’gøren’ mellem flere rumlige aspekter, som et overgangsaspekt ved
tilstandene. Volumenmodellerne leder mig derfor tilbage til modellen over Rumlige tilstande,Landskabstyper og
Overgange.

Midterfase 2C
1) Rumlige tilstande, Landskabstyper, Overgange

2) Rumlig relation

generelt 						
deduktion

specifikt

1) Rumlige tilstande, Landskabstyper, Overgange
Den affotograferede model over Rumlige tilstande, Landskabstyper og Overgange arbejdede jeg videre med på
computer.

2) Rumlig relation
Jeg tegnede ovenpå billedet af modellen, som, på den måde, blev til et diagram. De rumlige tilstande ligger
op ad hinanden; de skifter næsten umærkeligt fra den ene til den anden og er uden faste grænser og form.
De har en lang række berøringsflader, der optræder som større overgange. Det er et dynamisk forhold,
der også gælder for landskabstyper inde i de rumlige tilstande. Der er rumlige relationer mellem rumlige
tilstande og landskabstyper, samt rumlige relationer landskabstyper imellem inde i de rumlige tilstande.
Disse rumlige relationer er rumlige tilstande i regional skala.
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Skifter man til lokal skala, vil det være rumlige tilstande og landskabstypernes elementer. Vigtigt er, at det
er samme optik anvendt på et specifikt (lokalt) niveau og et generelt (regionalt) niveau.
Dette peger på en mulig forståelse af kulturlandskabets ’gøren’37, jeg som arkitekt har mulighed for
at indgå i. Det peger på en sammenhæng mellem en forståelse af landskabets ’gøren’ og måden,
erkendelses/konceptionsoperationer fungerer på. Begge mekanismer fungerer via relationelle overgange.
I en undersøgelse af overgangenes karakter og de rumlige tilstandenes og landskabstypernes relationer
i det fysiske landskab og i konceptionens landskab, gemmer sig måske muligheden for en ny indsigt
og forståelse af de handlemåder, som jeg har sat som en del af min opgave at tydeliggøre. De er
handlemåder, der kan hjælpe med at bringe os på højde med forandringerne i landskabet, forstået sådan,
at erkendelse og idegenerering udspringer af landskabet og medvirker til mulige forandringer i landskabet
gennem bevidste konceptionsoperationer.

Omdannende diagram
At se typer og tilstande som adskilte, der skal undersøges hver for sig, fører til hver sin nulstilling. Ved at
se dem sammen og fortsætte forsøget med at placere landskabstyper og overgange i modellen, samt tilføje
navne over landskabstyper, bliver modellen til sit eget landskab – sit eget non-site. Som non-site, bliver det

37

Ved at jeg arbejder på modellen fremkommer der træk, der opleves som træk ved landskabet. En gøren og en begivenhed
gennem min deltagelse og opmærksomhed.
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til et omdannende diagram i kraft af, at det antyder noget mere, danner en anden måde at se landskabet på;
ved at se relationer mellem landskabstyper, rumlige tilstande og overgange, fremtræder en rumlig struktur,
der peger på et rumligt forhold ved landskabet, frem for hvert af elementerne.
Midterfasen er, på den måde, et omdrejningspunkt, en foldning, der leder fase 1 til 3 gennem
overskrivninger og videreførelse af diagrammerne. De todimensionelle og tredimensionelle kortlægninger
peger på, at kulturlandskabet rumligt er sammensat af mange dele, der agerer relationelt i det samme rum,
mellem fysiske byggede som ikke-byggede strukturer.
Midterfasen er et forløb af forsøg, afprøvning og nulstilling, hvor jeg følger min fornemmelse for indlejret
viden i landskabet, og gennem kortlægningen, søger en afklaring af, hvad det videre arbejde peger i retning
af. Man kan tale om et abduktivt element i midterfasen, der ellers primært er karakteriseret af deduktion.
Via de rumlige tilstande, som et generelt træk ved landskabet, begyndes et arbejdet på diagrammet, der
kobler landskabstyper, overgange og rumlige tilstande, til at modellen/diagrammet bruges som et diagram
i handling i skabelsen af et non-site, der ser på det særlige i relationen mellem landskabstyper, rumlige
tilstande og overgange. Diagrammet Rumlig relation bliver omdannende.

3

Omdannelsesfase, transformeret diagram

1) Rumlig relation		

2) Rumlig gøren

specifikt						
induktion

generelt

Omdannelsesfasen, fase 3, viser, med afsæt i det omdannende diagram over rumlig relation fra fase 2, at
det ikke er det fysisk synlige, det vil sige et fysisk objekt eller element ved landskabet, der må undersøges
videre.
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Det er, derimod, den ikke-synlige relation, som dog kan opfattes som, den rumlige ’gøren’, landskabet
udtrykker gennem sansning og oplevelse, og en gøren, en handling abstrakt via det videre arbejde på
diagrammet over rumlig relation.
Markeres den ’rumlige relation’ i omdannelsesdiagrammet Rumlig relation, fremkommer et transformeret
diagram, der peger på noget anderledes, end det formaliserede diagram over rumlige tilstande i
indledningsfasen, fase 1.

Transformeret diagram

Diagrammet anviser et nyt muligt træk: landskabets rumlige tilstand som en rumlig ’gøren’ – rumlig
begivenhed38 i og i mellem forskellige landskabstyper og rumlige tilstande.
Som transformeret diagram, udtrykker det ikke et billede på fysisk indgreb i landskabet, men mere en
vægtning af rumlige forhold, som er interessant at undersøge videre. Rumlige tilstande er præget af en
konstant tilblivelse, som vi indgår i. Samtidig, understøtter diagrammet en diagrammatisk tænkning, en
opmærksomhed på relationer mellem landskab som rumlige tilstande og en måde, disse tilstande ’agerer’
på: rumlige tilstandes rumlige virkning.

38

Gennem at jeg arbejder på modellen, erfarer jeg rumlige træk – en struktur mellem landskabstyper og rumlige tilstande, hvilket
er en begivenhed, da denne strukturs ’gøren’ gennem min opmærksomhed, udpeger træk ved landskabet.
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I omdannelsesfasen, foregår der en induktion fra noget specifikt om relationer i de to arbejdsfelter til
noget generelt om rumlige træk ved landskabet. Det transformerede diagram er derfor ikke et slutdiagram.
Ny abduktion i form af en ny tese, og fornemmelser om, at noget specifikt fra kortlægning af rumlige
tilstande og landskabstyper indeholder noget generelt ved landskab som rum, er i gang. Det peger videre
mod undersøgelser af rumlige tilstande og deres rumlige gøren, og sammenhænge mellem tilstandes
rumlige begivenhed og erfaringens/konceptionens begivenhed.

Afgang

Kortlægning som konception via diagramtransformationer

Montage III er et arbejde med diagrammer i handling, der udvikler en anden forståelse af landskab,
end den statisk, objekt orienterede. Gennem at arbejde med og på diagrammer, belyses diagrammer og
diagrammatisk tænkning som redskaber og tilgang til udvikling af genererende metode og arkitektonisk
erkendelse. Etableringen af operations- og skabelsesmodellen gør det muligt at beskrive overgange i
arbejdet med diagrammerne og, derigennem, kvalificere diagrammer som både redskaber til at foretage
en række konceptionsoperationer og skabelser gennem/af operationerne. Montage III viser og beskriver,
hvordan denne foldning mellem operationer og skabelser foregår.
Montagen peger på, at det ikke handler om at registrere og klarlægge eller frembringe fundamentet,
baggrunden for tilblivelsen i konception, men at tænkningen/handlingen er selve grundlaget for
formgivningen; tænkningen/handlingen er tilblivelsen/formgivningen – et både/og af de to! 39
Dette kan ses som en beskrivelse af tilblivelsen som en begivenhed: en kapacitet til at frembringe.
Montage III viser og beskriver en sådan frembringelse mellem konceptionsoperationer og skabelsesproces,
som spring mellem diagrammer, der skabes og indgår i selv samme spring. De er det forandrende og
frembringende/forandret og frembragte mellem konceptionsoperationer og skabelsesprocesser.

Arkitektonisk videnskabelse
Via Peirces diagramtransformationer og operations- og skabelsesmodellen, udvider jeg Boudons
bestemmelse af konceptionsoperationer, som det, der videnskabeligt kan tales om. Jeg viser og beskriver,
at operationerne og skabelsen er foldet ind i hinanden. Videnskabeligt, kan konceptionsrummet beskrives
ved netop den foldede relation mellem de to. Det betyder ikke, at skabelsesprocesser kan forklares
fuldstændigt, men forholdet mellem operationer og skabelser kan beskrives og deles af flere, selvom der
altid vil være en rest i den enkelte skabelse, det enkelte diagram som repræsentation, som billede, der ikke

39

“Topography is not composed of objects in the same sense; it does not expose the grounds (intentionality) of its formations, but serves as the grounds
for that formation.” David Leatherbarrow: ‘Ethics of the Dust’, Topographical Stories: Studies in Landscape and Architecture, University of
Pennsylvania, Press, Philadelphia, PA 2004, p. 251.
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kan forklares. Diagrammer og diagrammatisk arbejde er med denne montage en agtelse,40 som aktivt og
opmærksomt ser interaktionen mellem konceptionsoperationer og skabelsesprocesser modsat den rest, der
bliver ladt tilbage, usagt og uformidlet.
Udvidelse af landskabsanalysen, spiralmetoden
Gennem operations- og skabelsesmodellen, udvider jeg den traditionelle landskabsanalyse, sådan at
aflæsning af eksisterende fysiske synlige elementer og forslag til fysiske ændringer ændres til et bevidst
konceptionsarbejde, der foretager konceptionsglidninger i et opmærksomt diagrammatisk arbejde med
diagrammer. Ligeledes, åbner jeg tendensen til en instrumentaliseret kortlægningspraksis mod en refleksiv
genererende praksis. Konceptionsoperationer, som glidninger mellem diagrammer som redskaber,
handlemåder og samtidige skabelser, udvider landskabsanalyse og kortlægning til et aktivt, bevidst arbejde
med egen refleksion. Med baggrund i Montage III, kan Montage I og II hver for sig ses som præget af
forløbet, som operations- og skabelsesmodellen viser, en erfaring der først kommer gennem udviklingen
af modellen i Montage III.

Skalaglidning, konceptionsglidning
Jeg har i montagen beskrevet og belyst brug af kort, fotos og model i kortlægning, samt tidligere i
Montage II beskrevet deres brug de i en skalaglidning. Er kroppen den vigtigste skala i arkitektur, som
Gernot Böhme er inde på, mener jeg, man med kortlægning kan tale om ’kropsglidning’, i forståelsen
erkendelses/konceptionsglidning, der forudsætter en kropslig nærværelse, hvor kroppen er udgangspunkt
for dialog mellem tilegnelse af den fysiske verden og adgangen og væren i konceptionens abstrakte rum.
Man kan måske oven i købet tale om indlejret kropsuafhængig rumerfaring,41 forstået sådan, at man erfarer
rum uden at være kropsligt tilstede i et fysisk rum, gennem kropslig nærværelse som en oplært evne, vi
tager med i konceptionens rum.

Udvidelse af fænomenologien
Der er en sammenhæng mellem at se kort som diagram og krop som diagram (Montage II). Kortet
er relationelt og etablerer relation til verden, kroppen indgår i og skaber relationer til andet og andre
i verden. På den måde, er kort og krop relationelle - diagrammatiske - og bliver på samme gang til
hinandens redskab og maskine, der indgår i og skaber verden. Krop, kort og sansning via bevægelse fysisk
i landskabet eller mentalt i kortlægning, er alle skalaer, blandt andre, i konception.
Montage III udvider fænomenologiens fokus på kroppen og sansningen i forhold til den fysiske verden
med en kropslig nærværelse i kortlægning og konceptionsoperationer via udfoldelse af diagrammer og
diagrammatik i konceptionens rum. Gennem indsigt i konceptionens operationer, kan omsætningen af
kroppens sansning styrkes. Ligeledes, kan evnen til ’konceptionsglidning’ mellem konkret rum og abstrakt
rum (tænkning) styrkes via kropslig nærværelse. Derigennem, må skabelsen af landskaber for andres
kropslige nærvær og eventuelle kropslige nærværelse og forankring styrkes.

40
41

Leatherbarrow taler om agtelse som en særlig opmærksomhed, som et specifikt moment.
”Körperunabhängiger Raumerfahrung”, Gernot Böhme: Architektur und Atmosphäre, Wilhelm Fink Verlag München 2006, p. 120.
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To teser undersøges videre

Rumlige tilstandes rumlige ’gøren’
Omdannelsesfasen peger på, at noget specifikt fra kortlægning af rumlige tilstande og landskabstyper
indeholder noget generelt ved måden landskaber udtrykker sig på rumligt. Forholdet mellem rumlige
tilstande og deres rumlige ’gøren’ undersøges i Montage IV/V.
Konceptionsglidning
Afslutningsvis, leder Montage III til en tese, om at konceptionsglidning er brugbar til at nærme sig
landskabets/tilstandenes rumlige gøren. Hvordan skabelser og operationer i konceptionens rum, som
konceptionsglidning, har med kropsuafhængig rumerfaring at gøre kan nå et dybere niveau i sammenhæng
mellem syn og handlemåde.
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OVERGANG
Montage III til Montage IV/V
Montage III ledte til en tese om rumlig tilstand som en rumlig ’gøren’ – rumlig begivenhed i
og i mellem forskellige landskabstyper og rumlige tilstande. I Montage III så jeg på, hvordan
erfarings/konceptionsarbejde kan forstås som konception og diagrammatik – en dynamisk og
relationel måde at tænke og arbejde med landskab på. Ligeledes, hvordan en sammenhæng
mellem fysiske steder og steder i konceptionen, kan forstås og beskrives. Montagen udfoldede
konceptionstænkning som diagrammatik og diagrammer som konceptionens ’billeder’. Montage
III tydeliggjorde relationen mellem diagrammer gennem en operations- og skabelsesmodel, som
udvikledes på baggrund af Peirces diagrammatiske tænkning og Boudons konceptionstænkning.
Via modellen, forstås relationen mellem konceptionsoperationer og skabelser, som en række
spring mellem diagrammer, der skaber diagrammer, som går videre over i nye handlemåder. På
den måde, udvider modellen traditionel landskabsanalyse til at arbejde frembringende med den
udførendes sansning, oplevelse og konception.
For at undersøge det generelle indeholdt i det specifikke i kortlægningen af rumlige tilstande
og landskabsstyper fremkommet i Montage III, går Montage IV/V nærmere på forholdet
mellem de rumlige tilstande og det de rumligt ’gør’. På den måde kvalificeres landskabstyperne
som rumlig begivenhed frem for funktion. I montagen afprøves det metodiske apparat, som er
udviklet i montagerne I-III. Montage IV/V bevæger sig ind i en større abstraktion, hvor der
ikke nødvendigvis er reference til det fysiske, som i Montage IIIs todimensionale diagrammer.
Montage IV/V betragtes som én montage, da montage IV og V er afhængige af hinanden, foldet
ind i hinanden.
Relationen mellem fysisk rum og arkitekturens abstrakte konceptionsrum kvalificeres gennem
udvidelse af Smithsons Non-site teori med et nyt lag og handling, hvorved konceptionsrum
kvalificeres som spring mellem en række handlemåder og skabelser, skabelser, der arbejdes på og
som dermed bliver til handlemåder.
Montage IV/V søger at pege på vigtigheden af at arbejde opmærksomt med fysisk kontekst
og perceptionens og konceptionens kontekster. Montagen belyser bevægelsens betydning,
fysisk med kroppen, såvel som tankemæssigt i fysiske som abstrakte rum, samt betydningen af
stimulering af begge former for bevægelse, så de indgår i en dynamisk relation med at udvikle
handlingen ’kropsuafhængig rumerfaring’. Skalaglidninger, som frembringer og transformerer
egne skabelser, kvalificeres som en indlejret æstetisk operation – æstetisk, i forståelsen
iagttagelse af og skabelse af nærværelse som nødvendig selviagttagelse.
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MONTAGE IV / V
Rumlige tilstandsformer og rumlig tilstandsbegivenhed

Fra rumlig tilstand over dynamisk volumentilstand (IV) til hvad tilstande rumligt ’gør’ (V)
Non-site-site rum gennem in-visu-situ handlemåde: konception gennem kropsuafhængig rumerfaring og
rumuafhængig kropserfaring

Ankomst
Montage IV/V går videre fra transformeret diagram i Montage III, der danner et ’nyt objekt’, som et
nyt udgangspunkt for de videre undersøgelser. Det transformerede diagram peger på videre arbejde
med rumlige modeller og affotografering af dem, hvor de efterfølgende anvendes som og udvikles til
diagrammer.
Rumlige tilstandene undersøges videre, via tredimensionelle modeller, for at får større indsigt i de rumlige
tilstande hver for sig og for at komme længere ned i rumlige begivenhed. Modellerne er gældende for
tilstande i alle skalaer ved at de netop kan repræsentere alle skalaer. Undersøgelserne foregår gennem
diakront fremkomne modeller og synkrone affotograferinger af dem. Efterfølgende, arbejdes der videre
på fotografierne og, gennem dem som diagrammer, foretages en dybere undersøgelse af tilstandenes
relationer. Gennem modellerne undersøges begivenheden i den fortsatte dannelse af et dynamisk
landskabssyn, som vil kunne afføde et planlægningsparadigme, der til stadighed vil kunne rumme
foranderlighed i det fysiske rum, såvel som i konceptionsrum.
Arbejdet med modellerne kan ses som en kortlægning, men uden reference til fysisk landskab, og
derfor ikke som et non-site, som det blev introduceret i Montage III. Der arbejdes, derimod, i et ’nonsite-site’ i Montage IV, som folder sig til et non-site i Montage V, hvor relationen til fysisk landskab
genskabes. Montage IV og V er på den måde én montage, Montage IV/V bestående af en dobbelt fold,
der gennem yderligere abstraktion uden reference til eksisterende landskab, folder, tilbage til at referere
tilbage til konkret landskab. Montage IV/V udvikler gennem denne fold samtidig en dybere indsigt i
konceptionens begivenhed. Samlet, styrker Montage IV/V sammenhængen mellem begivenhed i dannelse
af landskabssyn og begivenhed i konception.

Rumlige tilstandsformer
Danmark er et fladt ørige præget af en lang landbrugs- og kulturtradition, hvilket, sammen med
industrialiseringen, har gjort fladen – det dyrkede landbrugsland - til et vigtigt betydningsbillede. Fladens
rumlige dominans vokser i disse år i takt med, at større produktionsenheder nedlægger markskel. Hvor
vidt jorden, som dyrket og konstant foranderlig flade modsvaret af himmelfladen og horisontens linje,
fremover vil dominere, er spørgsmålet. Dertil hører spørgsmålet om billedet af landskabet, som en
flade med elementer på, også stadig vil være gældende. Med fladens fortsatte forandring, følger en
forandring af rummet, dets tilstand og betydning, som stiller spørgsmål ved om fladen, som udtryk for et
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funktionalistisk syn, fortsat vil præge billeddannelsen og rummene?
Hvis landskab, i stedet for, som flade med elementer på, ses som rumlige tilstande, der glider
over i hinanden, er der et langt mere dynamisk forhold mellem flade og element; der er tale om et
relationsforhold, der ikke adskiller, men netop kobler flade og element. Byen, som element, er dermed ikke
adskilt fra det åbne land som flade; de indgår, derimod, i en relation mellem tætheder i steder for mellem
figur og grund. Betydningen og dominansen er dermed under forandring.
De rumlige tilstande varierer rumligt ud fra graden af tæthed, og, når en rumlig tilstand antager midlertidig
’fast’ form, sker der en midlertidig forankring, en betydningskoncentration, som kan være konstant i
længere eller kortere perioder. Jævnfør landbrugets og industrialiseringen midlertidige ’fastfrysning’
af et landskab (fladen) med byer (elementer) i/på. En ’fastfrysning’ kan sætte tydelige rumlige spor i
form af kulturelle områder (for eksempel, det åbne land), men også i form af punkter, som mindre,
afgrænsede steder i kulturlandskabet. For eksempel, ligger de danske kirker som punkter i landskabet i et
afstandsudmålt og i princippet ’åbent’ og uendeligt system1 - et net af ligeværdige elementer. Netværket
og selve punkterne (kirkerne) er i dag mindre opfattelige mellem alle de andre elementer, der markerer
sig, men kirkerne og deres system ligger der, selv om kirkens betydning, på andre måder, er forandret.
Kirkerne repræsenterer træk indlejret i vores kultur og landskabsrum. De fæstner og forbinder fysisk til
jordoverfladen gennem bygningens tyngde og, samtidigt, mentalt til noget større via tårnets og korsets
vertikale retning mod himmelen. Figur (kirken) og grund (himmel/jord) smelter sammen i både visuel
og abstrakt forstand. Det samme træk af fysisk konkret forbindelse og større mental forankring har
landbrugsarealer, men i et andet net end kirkerne.
På samme måde, fastholder tre fysisk geografiske målepunkter Danmark i en ligesidet trekants stabile
form, hvorudfra alt fysisk fastsættes. Trianguleringen af landskabet har været afgørende for den metriske
opmåling af Danmark og for det metriske og proportionale syn, der ligger bag om funktionalistisk
tænkning og dermed opdelingen, og det billede, det genererer af Danmark.
For alle tre eksempler gælder, at ’systemet’, det bagvedliggende netværk, er usynligt for det blotte øje, men
styrende for måden at forstå, forståelsen af verden. Det ikke-synlige er dog blevet glemt. Eller, sagt på
en anden måde, så kan intet i dag betragtes som ’fast’, da der hele tiden sker forandringer og ændringer
fysisk og betydningsmæssigt. Intet går fri af tidens forandringspåvirkning, hvorfor intet kan betegnes som
sikkert fast; kun det faktum, at forandringer sker, samt at vi altid er efter begivenheden, som vi er en del
af. Men vi kan søge en aktiv deltagelse i begivenheden ved at få større indsigt i delene og mekanismerne
mellem delene, begivenheden består af: det ikke-fysisk synlige.
I Montage VI/V undersøger jeg yderligere, hvordan tredimensionelle modeller og transformation af
modeller til diagrammer kan kvalificeres som erkendelses/konceptionsarbejde - et arbejde med det ikkesynlige. Herunder arbejdes der med abstrakte modeller og refleksion over de operationer, der leder fra en
model til en anden model, et diagram, og til at endnu en model/et diagram kan forstås som reflekteret
arbejde i en række rum.
Den udviklede operations- og skabelsesmodel kobles med Smithsons non-site teori, hvor jeg, ved en

1

Kristendommen udspændte i middelalderen et landsdækkende netværk, system af kirker. Steen Høyer: ’Kulturens landskab’,
Landskabskunst 2, Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, København 2008, pp. 62-67.
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Arkiudvidelse af non-site tænkningen, udvider den diagrammatiske operations- og skabelsesmodel.
Montagen diskuterer og belyser derved landskabsarkitektur som kunstpraksis, i forståelsen, refleksiv
(teoretisk og frembringende) praksis i sammenvævningen mellem at gå fra ’site-seer’ til ’sitemaker’ i forhold til fysisk rum og i tænkt, abstrakt rum. Det er en nødvendig dobbeltfold for, at
landskabsarkitekturens position, som udsiger om og medspiller i verden, kan styrkes.
Hvor jeg i Montage III undersøger kortlægninger, tegninger og modeller, som konceptionsoperationer,
undersøger jeg her i Montage IV/V de tredimensionelle modeller og todimensionale diagrammer
som både skabelser, udsagn og operationer, udsigelser. Derfor belyser jeg her, hvad et skift til stedløse
tredimensionelle modeller giver til projektets tilblivelse(r) - om der er en forskel på at kortlægge
todimensionelt og kortlægge tredimensionelt, og om todimensionelt er en større abstraktion end
tredimensionelt.

Rumlige tilstandsformers begivenhed
Sammenhæng eller det sammenlignelige mellem konkrete maskiner og abstrakte maskiner er interessant
for begivenheden i omgangen med de konkrete omgivelser. Montage IV/V søger en yderligere
kvalificering og indsigt i relationen mellem træk og udtryk ved fysisk rum og træk og udtryk ved
konceptionen af fysisk rum. Jeg vender tilbage til sammenhængen mellem diagrammer (abstrakte
montager) og fysisk landskab (konkrete montager) som en maskinel montage: konceptionsrummet som
dobbeltfolden mellem operationer og skabelser. Deleuze beskriver de konkrete maskiner (indretningerne)
som konkrete montager og ser dem i sammenhæng med de abstrakte maskiner/ diagrammer.2 Hvad
overgangen mellem dem er, er vanskeligere at få fat i. Én mulig overgang kan være Gernot Böhmes
kropslige nærværelses rum og atmosfæretilgang som begivenhed. En anden overgang kan være skalaspring
og skabelser gennem diagramtransformationer, jævnfør operations- og skabelsesmodellen eller en kobling
mellem de to. Montagen bruger, i de følgende undersøgelser, den tillærte evne til glidning mellem skalaer
og nærmer sig lignende glidninger mellem handlemåder som en række konceptionsglidninger. På den
måde, undersøger og udvider Montage IV/V evnen til at erfare rum uden at være kropsligt tilstede i fysisk
rum med evnen til at erfare kropslig nærværelse gennem kortlægning og diagramtransformationer uden
tilstedeværelse i fysisk rum. Derfor belyser jeg ligeledes, om tredimensionelle modeller gør det muligt
at komme nærmere kropslig nærværelse – at erfare og arbejde med sin egen nærværelse i udførelsen af
rum for andres kropslige nærværelse. Dernæst, undersøges der, om modellerne gør det muligt at kommer
tættere på at arbejde med og erfare landskab som tilstand, samt om de tredimensionelle modeller er rene
overgange, da jeg bruger dem efterfølgende til at arbejde ovenpå de todimensionelle modeller.
Operations- og skabelsesmodellen bruges i undersøgelsen af modellerne og i udviklingen af forståelse
af springene mellem dem. Modellerne/diagrammerne sættes ind i operations- og skabelsesmodellen, i
forhold til, hvordan modelundersøgelserne er foregået.

2

Deleuze fremhæver hos Foucault to maskiner, de konkrete maskiner, der er indretningerne og de abstrakte maskiner, som
er uformelle diagrammer. Det er særligt det sidste, Deleuze og Guattari har udviklet. Gilles Deleuze: Foucault, Det lille Forlag,
Frederiksberg 2004, p. 58. Oversat fra fransk efter Foucault, Lés Éditions de Minuit, Paris 1986.
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Overgange og spring bliver tydeligere, og forløbet og sammenhængene er mere komplekse end først
forstået.
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Erkendelsen af, at samspillet mellem sansningerne i landskabet og den efterfølgende kortlægning er
anderledes, end først troet gennem kortlægningerne, understøtter behovet for en dybere undersøgelse
af, hvad model/diagramstudierne har frembragt. Det første konceptionsforløb (forskningsprojektet)
bliver til et sansnings- og oplevelsesforløb i det andet konceptionsforløb (afhandlingen), hvor
modellerne/diagrammerne undersøges, efter at de er lavet. Mens undersøgelserne foretages, foregår
der perception og konception, som overskrides med ny indsigt, når modellerne/diagrammerne og
deres relationer efterfølgende er ’objektet’, der undersøges. Andre sammenhænge træder frem, end i det
første konceptionsforløb. Andet forløb er en dobbelt overskrivning på modellerne/diagrammerne, en
kortlægning, hvor der arbejdes ovenpå modellerne/diagrammerne, oven på de transformationsoperationer,
der allerede er foregået. Overskrivninger sker i omdannelsesfasen, modsat midterfasen i Montage III.
På denne måde kan Montage III ses som midterfasen og Montage IV/V ses som omdannelsesfasen i
afhandlingens montage.
I det følgende, søges begge konceptionsspor beskrevet, hvad, der leder fra det ene til det andet, og hvad
sammenstillingen gennem operations- og skabelsesmodellen frembringer.

Rumlige tilstandsformer - Montage IV
1		Indledningsfase, formaliseret diagram
Rumlige tilstande bliver nu til tilstandsformer, da jeg undersøger af via modeller, der udtrykker
tilstandenes karakter rumligt, diagrammatisk. Modellerne er udført i mdf, så flade og element er ét. Derved
fremstår de som en struktur, der kan gælde for tilstande i alle skalastørrelser og materialer.
Indledningsfasen består af tre skridt.
1) Tilstandsformer
		

2) Tilstandsovergange,
Tæthedsstok

specifikt						
induktion

3) Samlet tilstand, tæthedsudsnit
generelt

1) Tilstandsformer
Modellerne er lavet ved at placere 10 x 20 x 5 mm mdf klodser på en mdf plade. Modellerne laves i et
glidende forløb, som en samlet model, hvor klodser adderes, et foto tages, flere klodser tilføjes, forløbet
fortsætter. Jeg ’driver’ med i modellens udvikling foran mig – der lægges klodser på og fotograferes, hvor
kroppen i sin gøren er åben og sansende i et diakronisk forløb. Fotograferingen af modellen – øjet, der ser
– fungerer som synkrone fastfrysninger, en række modeller i opfyldningen af klodser på mdf pladen, men
fastfrysninger, der er gemt i kameraet.
Denne måde, at lade sig rive med i tilblivelserne foran mig, har ligheder med det at drive og sanse i det
fysiske landskab. Jeg er dog ikke i modellen, som i landskabet, men kropsligt nærværende i forståelsen
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opmærksom på kroppens erindring fra landskabet, som bringes med over i sansningen af modellens
udvikling. Jeg erfarer rum uden at være fysisk tilstede i rummet, gennem indlejret kropsuafhængig
rumerfaring. Rum/tilstandserfaringen konciperet gennem bevægelse i Montage II og gennem
kortlægningens omsætning i Montage III er indlejret i en kropslig erfaring og refleksion, som på sin vis
bliver abstrakt, da det kan fremkaldes igen og igen ved opmærksomhed.

Modellens diakrone udvikling og overskrivning slører de enkelte skift, men forløbet kan genskabes som et
serielt forløb af en række delmodeller, ved at fotografierne efterfølgende udvælges og sættes op.
tom

			

spredt			

blandet

samlet		

fuld			

		
			
tom						

’fast’						

166

opdelt

		

flydende

					

				

fuld

flydende
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Fotografierne etablerer et kryds mellem en (vertikal) synkroni, som et spil mellem kræfter, her, skift med
klodser og affotografering, og så en (horisontal) diakroni, som tilblivelsen af modellen over tid.3 Samlet,
udgør modellerne (fotografierne) et slags observationskort, der omsætter de sansede skift i handlingen til
oplevelse af en række tilstandsformer/tilstandsmodeller, der alle er del af en sammenhængende udviklet
tilstand/model. Rækken af modeller bliver yderligere til et observationskort, når teksten tom, fuld og
fast, flydende kobles med modellerne, der er abstrakte og ikke henviser til noget fysisk synligt. Modellen
udvikler sig i en glidning fra tom til fuld og/eller fra fast til flydende rumlig tilstand
Modellerne kan repræsentere flere og forskellige funktioner og skalaer, da de udtrykker generelle træk
ved tilstandsformernes karakter. Jeg tager hver tilstandsmodel ud af forløbet, og beskriver den særskilt og
kobler den signatur og det navn på, som de fik ved kortlægningerne i Montage III. Derved fungerer de
som todimensionelle relieffer diagrammer. Karakter, struktur, funktion, terræn, aktivitet i form af synlige
mennesker, økonomiske og planlægningsmæssige aspekter er medtaget under de karakterer, hvor det har
været tydeligt.

Flydende

En flydende rumlig tilstand kan opleves som tom, langstrakt og uendelig, hvor de tilstedeværende
elementers størrelse og placering er underordnet det uendelige kig.
En flydende tilstand dannes af tre strukturelle horisontale planer: jordens plan, himmelens plan og det
plan, elementer på jordfladen danner. På grund af uendeligheden, der gør ændringer svært opfattelige, kan
den flydende karakter give oplevelsen af lav aktivitet, ligeledes er der få synlige mennesker.
Fladt terræn understøtter oplevelsen af det uendelige.
En flydende rumlig tilstand kan også opleves som værende fuld, afkortet og afgrænset, hvor de
tilstedeværende elementers størrelse og placering blokerer udsyn og lukker for kontakt til det
omkringliggende. Her er elementernes plan og måske himlens plan, alt efter elementernes størrelse,
de strukturelle elementer. Fladen, som strukturerende træk, er væk, elementerne fylder op, blokerer,
lukker og ’fjerner’ rummene imellem, gennem at afkorte udsyn. Rummene er meget små, elementerne
altdominerende.

3

Dette vertikale, synkrone og horisontale, diakrone samspil er udledt af diagrammet over begivenhed i skabende arbejde,
inspireret af Willy Ørskovs objektteori, jf. [bningskapitlet.
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Blandet

En blandet tilstand opleves indeholdende en høj koncentration af forskellige elementer, former,
funktioner og materialer. Elementerne varierer i omfang og udstrækning. Rum mellem elementerne er
mindre end elementerne selv.
Skift mellem strukturer, som flader, linier og volumen, dominerer, modsat en åben flydende tilstand, hvor
enten flade eller volumen er det markante træk.
Terrænet er underordnet oplevelsen af den blandede karakter. Ved kuperet terræn, mødes blikket af
enkeltstående elementer, der skærmer for hinanden. Ved fladt terræn, ses elementerne mere i relation til
hinanden, men oplevelsen af en blandet karakter påvirkes ikke af udsynsvinklen.
Den blandede karakter indeholder aktivitet, da det hverken er det ene eller det andet, men en blanding
mellem forskellige elementer. Det kan ses som, at der økonomisk kan være mulighed for en forandring,
både fremgang og tilbagegang.
Spredt

En tilstand af spredning opleves, hvor afstanden mellem elementerne kan have forskellig størrelse, men
hvor hvert element er underordnet størrelsen på rummet mellem dem. Der kan v;re forskellige materialer.
En spredt tilstand giver mulighed for lange kig.
Terrænet kan variere, men giver mulighed for kig mellem elementerne, og/eller en oplevelse af at være
i mellemrummet mellem elementerne, modsat oplevelsen i en blandet tilstand, hvor man kun er mellem
elementer.
Den spredte karakter giver en oplevelse af lav aktivitet, da rummet i mellem bliver dominerende. På grund
af lange kig, er ændringer svært opfattelige. For eksempel, kan oplevelsen af spredte landbrugsgårde
opleves parallelt til spredt placerede lagerhaller, da rummene i mellem er meget større end elementernes
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eget omfang. Selv om hallerne indgår i et system af høj aktivitet, kan den rumlige oplevelse være direkte
modsat.
Tom

En tom tilstand karakteriseres af elementer, der, på den ene side, ligger tæt i forhold til hinanden, men, på
den anden side, er adskilt af rum og forløb, der virker store og ikke benyttes til noget.
Rummet er tømt for indhold, og rammen har mistet sin betydning, som ’hinde’ om indholdet.4
Et hulrum står tilbage, som en akkumulering af et betydningsskift; dette hulrum kan fyldes med ny
betydning.
Den tomme tilstand er karakteriseret af meget lav aktivitet: få mennesker og butikker.
Terræn er underordnet og har ingen betydning for oplevelsen af en tom karakter.
Opdelt

En opdelt rumlig tilstand består af et antal strukturer, der opdeler i flere rum, eller består af en eller flere
strukturer, for eksempel, en flersporet vej og en vold.
Terrænvariation påvirker oplevelsen af en opdelt tilstand, så udsynet indsnævres eller udvides og slører
opdelingen, da man ikke kan få tilstrækkeligt overblik.
Langstrakte, horisontale og vertikale elementer præger/styrker den opdelte tilstandsform.
Strukturerne kan have flere funktioner, her iblandt funktionen at opdele, men ofte er opdelingen en
følgevirkning af en anden mere overordnet brugsmæssig funktion.

4

Den tomme tilstand er som et hult æg, hvor hvide og blomme er suget ud, tilbage er en meget skrøbelig æggeskal, der har mistet
sin funktion som ramme og beskyttende hinde.
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Graden, opfattelsen og udtrykket af opdeling afspejler den gældende samfundsopfattelse og styring.
På nogle tidspunkter betyder det, at jo mere delt op landskabet er, jo mere styring og oplevelse af aktivitet
og kontrol er der, og dermed at mindre opdeling og mere flydning betyder mindre styring, kontrol og
aktivitet. Men en flydende rumlig karakter er, på andre tidspunkter, udtryk for kontrol, da det afspejler
ønske om at styrke det dynamiske og foranderlige.
Samlet

En samlet tilstand er et ordnet antal af elementer, der er sammentrukket til en enhed.
Elementerne kan være identiske, eller hvert enkelt element en variant over samme type med
sammenlignelig funktion, og opleves adskilt fra hinanden. Elementerne i en samling har en entydig
funktion modsat en anden samling med en anden entydig funktion.
Terrænet udgør en horisontal flade, hvor de samlede elementer kan opleves adskilt fra andre, eller
tilstedeværelsen af bestemte elementer dominerer oplevelsen og ’ekskluderer’ visuelt andre.
Fladt terræn styrker en samlet karakter.
En samlet tilstand giver indtryk af en akkumulering af betydning og værdi på det aktuelle sted, en vilje og
orden bag.
Fuld

En fuld tilstand opleves som rum komprimeret af elementer, der rumligt bliver til et tæt og lukket
volumen. Omfanget af volumen overstiger rummet imellem eller igennem volumenet.
Terrænvariationer indvirker ikke på oplevelsen af en fuld tilstand.
Mange forskellige funktioner kan være blandet mellem hinanden og forstærker en fortætning.
Den fulde tilstandsform kan antyde en høj akkumulering af interesser, aktivitet og økonomi.
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2) Tilstandsovergange, tæthedsstok
Under arbejdet med tilstandene, fremkom andre modeller ved, at tankerne og modelarbejdet fik lov
at ’drive’. For eksempel, opstod der modeller, som styrker rumlige og ikke kun strukturelle aspekter.
Modellerne bliver tredimensionelle, kontra de andre, der er strukturelle og todimensionelle. Nedenstående
’tæthedsstok’ er et skift mod det rumlige ved tilstandene.
’Tæthedsstokken’ kan ses som et udsnit i en overgang mellem tilstande, sådan at den viser strækket
mellem, for eksempel, fuld (tæt) - tom (åben) og ’fast’ (statisk) - flydende(dynamisk) i det store spænd.
Inde i spændet (markeret med røde cirkler), træder overgange mellem, for eksempel, opdelt og blandet
frem, hvilket kan tydeliggøres i et mere detaljeret overgangsstudie. Modellerne af tilstandene kan genfindes
inden i tæthedsstokken, der kan varieres på mange måder og vise en lang række overgangssituationer. Den
kan bruges til abstrakt rumligt at lave billeder på de forskellige overgangssituationer, som det kontinuerlige
og ’drivende’ modelarbejde hele tiden overskrider. Tæthedsstokken leder opmærksomheden fra den
enkelte tilstand over på overgangene mellem tilstandene, og den forskel i tæthed, tilstandene er med til at
skabe. På den måde, fremtræder der, ud af de forskellige karakterer på rumlighed, et muligt rumligt udtryk,

Fuld
’Fast’

										
				
							

Tom 		
Flydende
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hvor en fuld tilstand opleves som tæt, en tom tilstand opleves som åben, ’fast’ som statisk og flydende som
dynamisk. Fra at se dem som enkelte tilstande, træder de frem som relationelle tilstande, i en overgang af
grader af tæthed, medvirkende til rumlige udtryk.
Det er relevant at kommentere, at jeg ikke har oplevet eller kortlagt noget ’fast’. En ’fast’ rumlig tilstand
kan ikke opleves fysisk, da en tilstand er noget foranderligt, der ændrer form og udtryk. Men det betyder
ikke, at der ikke er noget, det kan defineres som ’fast’ i en tilstand.
Det ’faste’ skal findes i selve tilstanden, i tilstandsformens tilblivelse ud fra den ’infra-strukturelle’ karakter,
der er indlejret i tilstanden, og som tilstanden består af. På denne måde skal ’fast’ mere ses som åben - at
det er det, at de er foranderlige, der er det faste.

3) Samlet tilstand - tæthedsudsnit

Udvælgelse og sortering af modeller/fotos er en kortlægning, der udpeger det mest signifikante ved
modellerne/tilstandene. De udvalgte modelfotos af tilstande viser, ved at blive sat sammen, relationer
i overgangene mellem tilstandene og overgange mellem tætheder. Det ovenstående sammensatte
tæthedsudsnit bliver dermed til et diagram, der viser en glidende overgang mellem tilstandene på en anden
måde, end den rumlige tæthedsstok. Det er et udsnit af det samlede horisontale tidslige tilblivelsesforløb
af synkrone, samtidige, i tilblivelsen overlappende, tilstande. Udsnittet viser, som ’billede’, en ’gøren’
mellem tilstande og samtidig en ’gøren’, en tilblivelse i genereringen af den samlede tilstand. Denne gøren
mellem tilstandene er det relationelle forhold mellem de enkelte tilstande, formet af landskabstyperne. Ved
at arbejde med tilstandene løsrevet fra det aktuelle landskab og aktuelle elementer indeholdt i tilstandene,
bliver tilstandenes karakter tydeligere. Spændet mellem tom - fuld og fast - flydende er ikke kun et
spørgsmål om udstrækning i fladen, men også et spørgsmål om volumen.

Formaliseret diagram
Arbejdet med mdf-modellerne, opbygningen, affotograferingen, sammensætningen af fotografierne og
arbejdet på og med dem som diagrammer gør, at tilstandene får udtryk. Forståelsen af dem og deres
overgange, som interessant fokus, bringer arbejdet videre. De enkelte affotograferede tilstandsmodeller,
som udsnittet er sammensat af, er specifikke, da de udspringer af fysisk oplevede tilstande og det
transformerende diagram Rumlig gøren fra Montage III. Gennem modelarbejdets genkaldelse af sansningen
og oplevelsen, styrkes opmærksomhed på overgangene. Det er det almene træk, som indledningsfasen
udleder. Tæthedsstokken bliver formaliseret diagram, da den rumligt anskueliggør tilstandsovergangene og
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antyder rumligt udtryk gennem relationen mellem tilstande.
Det, der driver undersøgelsen frem, er en hypotese om noget underliggende eller indlejret i tilstandene
angående rum, en rumlig gøren: relation mellem landskabets specifikke udtryk og almene træk via
tilstandsundersøgelsen. Når fotografierne af modellerne udvælges og sættes sammen, foregår der en
konstant sammenligning mellem den abduktive hypotese om rumlig gøren og den induktive proces fra
et specifikt udtryk til generelle almene træk. Specifikke udtryk og generelle træk er dog abstrakte, da
udgangspunktet er det transformerede diagram fra Montage III. Der er ikke nogen direkte reference i/ved
tilstandsmodellerne til de konkrete landskaber inden for arbejdsfelterne, så forståelsen af et non-site, som
Smithson brugte det, overskrides.

Non-site-site
Arbejdet med modellerne gør, at de løbende er med til at generere et non-site, det vil sige ’et sted’, der
er noget andet end udgangspunktet, oplevelse af tilstande i landskabet, og det transformerede diagram
fra Montage III, som er blevet frembringende (fase 4), der bliver til det nye objekt i Montage VI/V. Med
den indledende fase, arbejder jeg altså i et non-site, noget andet end det konkrete landskab, men uden
reference til det, da udgangspunktet, ’objektet’, for denne undersøgelse er et relationelt diagram fra forrige
montage.
Det vil sige, at jeg er på vej til at udvide Smithsons non-site teori med et lag mere: et non-site-site, gennem
at jeg forsøger at sætte ord på og yderligere åbne for indsigt i skridtet fra ’site-seer’ til ’site-maker’ over
etablering af et eller flere ’ikke-sted steder’. Non-site-site er konceptionsrum. Dette metodiske aspekt vil
jeg forfølge i de næste faser. Det samme vil jeg med tæthed.
I havekunsttraditionen i Romantikken, kan den landskabelige have til dels ses som komponeret på
stedet af en række non-sites, en række ’billeder’ i form af kinesisk tehus, romersk tempel eller en norsk
bjælkehytte, lagt ud i landskabet, hvor i mellem en bevægelseslinje, en sti blev ridset og anlagt ud fra den
fysiske konteksts forhold. Den tids non-sites har været en slags globale landskabsbilleder, via hvilke man
in-situ, på stedet skabte bevægelses forløb. Der er en forskel til Smithsons non-site i, at, hvor havekunsten,
i traditionel forstand, æstetiserer, det vil sige, dyrker form og repræsentation (norsk bjælkehytte), er
Smithson mere interesseret i, hvordan det virker rumligt, end i, hvad det repræsenterer og ser ud.
Havekunst og landskabsarkitektur, som æstetisk oplevelse frem for form, inspireres kraftigt af Smithson.
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I stedet for at bringe non-sites ind udefra, skabte Smithson i nittentresserne dem selv i omgangen (hans
vandringer) med den fysiske verden. Smithson beskriver ikke, hvordan man kommer fra de genererede
non-sites til at arbejde ’in-situ’, hvilket måske ikke har haft hans interesse. Min opmærksomhed ligger dog
der, hvorfor jeg senere vender tilbage til ovennævnte udvidelse af et non-site-site.

Maskinel montage af abstrakte maskiner
Non-site-site kan også forstås som en maskinel montage af abstrakte maskiner, gennem en lignende
overskridelse af modellernes og diagrammernes symbolsk værdisætning og ikonografisk fæstning,
hvilket ligeledes kan ses som en overskridelse af Peirces diagramtransformationer. Modellerne og
diagrammerne, og arbejdet med dem, er mere rendyrket udsagn og udsigelse løsrevet fra symbol- og
ikon-repræsentationen af det konkrete landskab. Non-site-site kan, på den måde, ses som en maskinel
montage gennem Deleuzes og Guattaris udsagnsform og udsigelseform, hvor diagrammerne er udsagn
og udsigelse, da arbejdet med diagrammerne, modellernes udtryk og gøren, er udsigelsen. De forløb, som
den diagrammatiske konceptionsproces gennemløber via diagrammer eller abstrakte maskiner, beskriver
Deleuze og Guattari som ”tilstande eller modi [der] sameksisterer netop i det der kaldes den maskinelle montage.”5
Hvor Peirce anviste fire diagramtyper, anviser Deleuze og Guattari, derimod, fire komponenter:
1)Den første er den generative komponent, som viser, at regimer6 er konkret blandede;
2) den anden komponent er den transformationelle, hvor en abstraktion oversættes til en anden;
3) den tredje komponent er den diagrammatiske, der uddrager partikler7 som ikke længere er formaliseret,
men udgør uformede træk, som kan kombineres med hinanden. Dette er højdepunktet af abstraktionen,
her sker alt via abstrakte, virkelige maskiner;
4) Til sidst, den maskinelle komponent, som samler og viser, hvordan de abstrakte maskiner effektueres i
konkrete montager.
Transformationskomponenten er dybere end den generative, da alle regimer gennemgår transformation,
og den diagrammatiske komponent er endnu dybere end den transformationelle, da ”et tegnregimes
transformationer og nyskabelser opstår (faktisk) fordi der hele tiden dukker nye abstrakte maskiner op.”8 Deleuzes og
Guattaris beskrivelser er brugbare til at komme nærmere overgangene mellem non-site, non-site-site,
non-site og site. Denne beskrivelse af diagramtransformation ligner beskrivelsen hos Peirce, introduceret i
Montage III, men beskrivelsen her peger, via anvendelsen af abstrakte maskiner/diagrammer og konkrete
maskiner/den fysisk verden, mere direkte på styrken i denne tænknings indvirkning på den fysiske verden.

5

Gilles Deleuze og Félix Guattari: 587 F.Kr. – Om nogle tegnregimer i Tusinde Plateauer, Det Kongelige Danske Kunstakademiet
Billedkunstskoler, København 2005, p. 184. Oversat fra fransk efter MILLE PLATEAUX. Capitalisme et Schizophrénie 2, Les
Editions de Minuit, Paris 1980.
6
Regime bruges om tegnregime, udsagnregime og skal forstås som en styreform inden for forskellige felter, om det et er tegn,
udsagn, bygninger eller som her diagram, hvor det ene diagram i forhold til et andet diagram udtrykker noget forskelligt inden for
forskellige temaer som volumen, overgange, karakter.
7
Partikler som udgør uformede træk, skal her forstås som aspekter, der i gængs forstand ses som form, i stedet for betragtes som
’infra-strukturelle’ træk. For eksempel, at landskab i stedet for at være bestemt af elementerne i landskabet, bestemmes af de
rumlige tilstande, overgange med mere, som elementerne er med til at skabe.
8
Ibid. p. 185
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2		Midterfase, omdannende diagram
Midterfasen transformerer indledningsfasens generering ved, i første omgang, at fokusere på overgangene
mellem tilstande.
1) Tilstandsovergange

2) Transformationsovergange

3) Volumen

generelt						
					deduktion

4) Frit rum, fyldt rum
specifikt			

1) Tilstandsovergange
		
		

Fuld
’Fast’

						 			Tom
				

					

Flydende

Fra det formaliserede diagram, Tilstandsovergange, der er ført med fra indledningsfasen, trækkes diagrammet
Tæthedssnit ind igen, da det er relation mellem udstrækning og volumen i overgange i landskabet, der må
være fokus for videre undersøgelser.
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2) Transformationsovergange
I overensstemmelse med, hvordan modellen udviklede sig, altså, det horisontale diakrone forløb af
overlappende tilblivelse, som jeg beskrev i forrige afsnit, fokuseres der på overgangene, så de kan findes
og kvalificeres yderligere. Et diagram over transformationsovergange fremkommer ved at overgange
markeres, og tilstandens forløb/udstrækning og titel påføres tæthedsudsnittet.
Markeringen af overgange trækker indlejret information i udsnittet frem. Det bliver tydeligt, at
overgangene ikke optræder med sammen interval, at de har forskellig udstrækning og at de forskellelige
tilstandes tæthed indtræder forskellige steder i udsnittets forløb. Forløbet fra tom til fuld og fast til
flydende er cirka lige langt, men ligger forskudt i forhold til hinanden. En fuld tilstand indtræder før
tilstanden bliver flydende. Fra noget er spredt til det er samlet, har en kortere udstrækning, og sker cirka i
midten af forløbet. Strækket fra at noget opleves opdelt, til det er blandet, er ikke særligt langt. For dem
alle gælder, at forløbene også kan gå i den anden retning: fra at noget opleves som blandet til det er opdelt,
samt at den flydende tilstands karakter nærmer sig den tomme tilstands uendelige karakter.
Ved at relationer mellem tilstandene indeholdt i diagrammet trækkes frem og tegnes og markeres på
tæthedsudsnittet, der i sig selv er et diagram, bliver det til arbejde på diagrammet - et arbejde, der genererer
flere indsigter end genereringen af udsnittet og modellerne, gjorde.
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3) Volumen
Diagrammet Transformationsovergange og Tæthedsudsnit understreger skift mellem lidt volumen (tom) og
meget volumen (fuld), forstået som, hvor meget en rumlig tilstand fylder. De rumlige tilstande er dannet
af bebyggelse og beplantning, hvorfor volumen af bebyggelse og beplantning kan ses som en almen
betragtning på rumlig virkning.
Et naturligt spørgsmål er, kan disse rumlige virkninger eksemplificeres?
Jeg prøver - og går tilbage til mine køreture på Sjælland, Lolland-Falster og i Midtjylland og finder
fotografier frem, som har været brugt i indkredsningen af tilstandene, og dermed repræsenterer et udsnit
af de valgte landskabstyper: parcelhusbebyggelse, etagebyggeri, jordbrug, transportcentre, erhvervs- og
fritidsområde med videre.
Hvis en tom tilstand er 0 kan en flydende tilstand sættes til 100. Jeg regner fra det en procentsats ud for
volumen af bebyggelse og volumen af beplantning i forhold til størrelsen på grunden/området, som
bebyggelsen og beplantningen er placeret på/i. For både bebyggelse og beplantning udregnes volumen
som skønnet gennemsnit af grundareal gange højde.
Fotografierne placeres på diagrammet i forhold til tilstandene.
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4) Frit rum, fyldt rum, volumenandel af bygning og beplantning9

En landbrugsejendom på 1.490.000 m2 har en volumen på 0,4 procent. Et sommerhus fylder til
sammenligning 27 procent. Transportcenteret og detailhandelscenteret og erhvervsparken fylder 20
procent, parcelhuse 48 procent og række-, kæde- og etageboliger 50 procent.
Tæthedsudsnittet med konkrete landskabstyper siger, på denne måde, noget om forholdet mellem et
samlet bygnings- og beplantningsvolumen og åbent rum, forholdet mellem frirum og optaget rum, frit og
fyldt rum. Herved, kan der uddrages noget om tætheden og om rum som åbent, tomt, uendeligt eller fyldt
og lukket.
For at styrke generelle træk vælger jeg til sammenligning efterfølgende fotos på kendte eksempler, som, for
eksempel, Frilandsmuseet, Avedøreværket og boligområdet Trekroner i Roskilde.
Jeg foretager samme regnestykke for omfanget af optaget rum i relation til frirum, og indplacerer derefter
fotografierne. Avedøre Værket fylder 10 procent på et 600.000 m2 stort område. Cold Star, DTC frysehus
på kanten af Vejle Ådal fylder 25 procent. Til sammenligning, fylder byområdet Trekroner ved Roskilde 32
procent, Frilandsmuseet 51 procent og Frederiksberg Have 62 procent.

9

Ud fra begrebet volumenandel, af volumen af bygning og beplantning, udledes at relationer kan udtrykkes som frit rum og fyldt
rum.
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Dette er en relativ beregning, hvor det generelle, for eksempelvis et enkelt parcelhus, kan ses som generelt
for en hel parcelhusbebyggelse og DTC frysehuset som generelt for erhvervs- og industriområder. Tallet
kan ikke omsættes til bebyggelsesprocent. Her er volumen for beplantning netop regnet med sammen med
bebyggelse, da det er den rumlige virkning, jeg er ude efter, og ikke kun udnyttelsesgraden.
Sådan et syn har virkningen af volumen med og virkning i forhold til frirum, modsat måden at regne
bebyggelsesprocenter ud, som beskriver og handler om det bebyggede volumen, men taler om det frirum,
der står tilbage, uagtet at det også indeholder volumen. Bebyggelsesprocent handler om det bebyggede
areal, og kun indirekte om volumen og det frirum, der er tilbage på en grund, i et område. Metoden taler
indirekte om det tilbageblevne frirum, men er ikke bevidst om det. Her er måske en af grundene til, at
rummene imellem bygninger betegnes udearealer – de er uden for noget, ikke bare bygningerne, men også
regnemetoden, hvorfor de måske ofte behandles som restarealer.
Relationsforholdet mellem frit rum og fyldt rum italesættes ikke ved udregning af bebyggelsesprocent,
selvom det indgår i regnemetodens parametre. Metoden overser en del indeholdt i den selv, hvilket kan
ses som et eksempel på et indlejret ikke-synligt aspekt ved den valgte metode. Samspillet må være mere
bevidst.
Det nye diagram, der fremkommer viser, at Frilandsmuseet optager cirka lige så meget som
gennemsnitlige nye parcelhusområder og række-, kæde- og etageboligbebyggelser. Frederiksberg Have
optager endda 10 procent mere.
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Omdannende diagram
Det er lidt en 'aha oplevelse', hvor meget noget fyldet i forhold til, hvordan vi oplever det. Hertil kommer
overvejelser om gennemsigtighed indenfor volumenet, for eksempel, har Frederiksberg Haves store
volumener en høj grad af gennemsigtighed, kontra DTC Frysehuset ved Vejle Ådal, der er helt lukket.
Påvirkning af andre sanser, som høre- og lugtesans, kan opleves som fyldende meget mere end den fysisk
fylde, for eksempel, et støjende friluftsland eller en stinkende genbrugsstation. Med dertil hører også,
at vi har nogle forudbestemte forestillinger og meninger, som ikke handler om faktisk rumlig virkning,
men mere er bundet op på en konsensus, forankret i ideologi og diskurs om det gode liv og den gode by.
Denne konsensus bygger ofte på et ikke-tidssvarende billede, og er ofte koblet med sociale faktorer, såsom
at parcelhusområder er trygge og hyggelige med den lille, tætte og labyrintiske og lukkede karakter. Vores
billede og forståelse er ikke en artikuleret erfaring om rumlig virkning og effekt på vores befindende. At
opleve rum rumligt gør alle automatisk gennem kropsligt nærvær, men ubevidst, da sansningerne lagrer
sig i os, men ikke udtrykkes som erfaret oplevelse. Når man flytter, kan det have mange årsager, men det
er sjældent, at forklaringer som, at ’rummene påvirkede mig negativt’ bliver udtrykt. Det er ofte sociale,
økonomiske eller infrastrukturelle årsager, som bliver fremhævet.
Midterfasen går fra generelle betragtninger om rumlige tilstande og overgange til specifikke landskaber, der
udtrykker et forhold mellem fyldt rum og frit rum. Ovenstående diagram kobler abstrakte betragtninger
og modeller, diagrammer og konkrete rum gennem at eksempler kobles på det abstrakte og generelle.
Disse træk gør det til omdannende diagram. Ved at fotografierne føjes ind, ændrer diagrammerne sig fra
at danne et non-site-site, uden reference til fysisk landskab, til at frembringe et non-site igen med relation til
fysiske landskaber. Det er et deduktivt forløb fra generelt til specifikt.
I midterfasen, er det tydeligt, at diagrammer forandrer sig, nye diagrammer og ny erkendelse opstår ved
at nye lag tænkes ind i diagrammerne. Det kan lade sig gøre ved at diagrammet aldrig er færdigt, men
i forskellige stadier bliver mere eller mindre ’statisk’. Når det antager en mere statisk karakter, bevæger
arbejdet sig over i en ny fase, der bringer indsigt med sig fra det forrige, som så videreudvikles. Ligeledes,
bliver det tydeligt, at i spændet mellem at arbejde in-visu og handle direkte in-situ i det fysiske, foregår der
processer: at komme fra at være site-seer til at blive ’site-maker’ foregår over en række operationer10 og
skabelser fysisk via bevægelse og abstrakt via diagrammer med hvilke, der foregår en række mentale skridt
i konceptionen.
Det omdannende diagram Frit rum, fyldt rum føres over i omdannelsesfasen, hvor forholdet mellem frit rum
og fyldt rum og udbredelsen af volumener undersøges nærmere.

10

Skabelsesproces og konceptionsoperationer er to forskellige træk i konception, jævnfør Boudon, men som indgår i en skabende
relation.
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3 		Omdannelsesfase, transformeret diagram
Omdannelsesfase 3A
1) Frit rum, fyldt rum

2) Volumenudbredelse

specifikt									
					
nulstilling

mere specifikt

1) Frit rum, fyldt rum – volumenandel af bygning og beplantning
Det omdannende diagram, som er ført med fra midterfasen, peger på specifikke forhold angående frit
rum, fyldt rum, volumen og udbredelse af volumen ved udvalgte landskaber og generelle eksempler.

Det forfølges videre i fase 3A, ved at udregningerne af den procentvise volumenstørrelse af bygninger
og beplantning for de enkelte landskabstyper omsættes til tredimensionelle modeller. Det er et skift fra at
have fokus på landskabet som sammensat af en række rumlige tilstande til fokus på abstrakt udbredelse af
de enkelte landskabers volumen.
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2) Volumenudbredelse

Modellerne generaliseres ved at 10 x 20 x 5 mm mdf-klodser placeres på en mdf-plade af ens størrelse.
Volumenprocenten omregnes til antal klodser, hvor hver klods er lig med 0,5 procent og fyldes på
pladen, som en samlet udbredelse. Landbrugslandskaber med landbrugsbygninger og et stort frirum og
parcelhuslandskaber med parcelhuse med lille frirum er omvendt proportionelle. Ti landbrugsejendomme
er karakteriseret af et meget større frirum end 10 parcelhusområder, hvilket giver to meget forskellige
rumlige oplevelser.
Det er interessant at få illustreret udbredelsen, men det fører stort set ikke til andet end
bebyggelsesprocent, der tager højde for både bygning og beplantning. Den rumlige virkning er nulstillet
ved denne metode.
Undersøgelsen af fylde af udbredelse behandler de rumlige tilstande isolerede, hvilket de ikke er. De ligger
tæt op ad og blander sig med hinanden; man er ikke kun i en tilstand, man bevæger sig mellem og gennem
flere tilstande. Det kommer til at handle om proportion, og ikke om rumlig sansning, oplevelse og rumlig
virkning. Undersøgelsen af volumenudbredelse er derfor en nulstilling, der fører mig ind i et blindt hul.
Det er, som nulstilling, dog givende, den sender mig nogle skridt tilbage – ikke helt forfra til begyndelsen
- men tilbage til volumen og videre kvalificering af rumlig virkning. Diagrammet Volumen i midterfasen
bliver omdannende diagram i en ny fase, hvor jeg på ny afprøver.
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Rumlig tilstandsbegivenhed - Montage V
Omdannelsesfase 3B
Omdannelsesfase 3B består af fire skridt, og tegner en ny montage om tilstandenes begivenhed, der går
gennem non-site-site til non-site med reference til konkret landskab. Det er en montage, da der sker en
dobbeltfoldning af Montage IV mellem midterfasen (2) og omdannelsesfasen (3). Der arbejdes videre fra
Volumen diagrammet fra midterfasen. Det er et gradvis deduktivt forløb fra det abstrakte og generelle ved
tilstandene mod konkrete landskaber og tilstandsudsnit for de to regionale arbejdsfelter.
1) Volumen 2) Dynamisk volumentilstand 3) Tæthedslaminering 4) Tætheder Sjælland, Midtjylland, og
								
Ringkøbing, Herning, Ringsted og
								
Nykøbing Falster
Abstrakt, generelt

		

specifikt, konkret

specifikt, konkret

								reference, konkrete landskaber.
				
deduktion

1) Volumen
Da jeg går tilbage til at undersøge rumlig virkning, går jeg tilbage til diagrammet Volumen fra midterfasen.
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2) Dynamisk volumentilstand
Som observeret tidligere, nærmer den flydende tilstand og den tomme tilstand hinanden.
Et nyt diagram opstår herefter, ved at kun tæthedssnittet bøjes, så stor volumenandel med lille
frirumsandel (rækkehusbebyggelse) med en flydende tilstand, nærmer sig en tom tilstand, hvor der er lille
volumen andel og stort frirum (transportcentre). Det tydeliggør, at de to tilstande nærmer sig hinanden i
forhold til rumlig virkning.

Diagrammet anskueliggør, at de to tilstande mødes, hvilket ligger implicit i diagrammer. Men her holder
ligheden også op, da stor volumen/lille frirum er karakteriseret af få rumlige kontraster i forhold til store
rumlige kontraster ved lille volumen og stort frirum. Det første giver et lukket rum, ingen horisont og
udsyn, desorientering og uro kontra et åbent rum med horisont og udsyn, orientering og ro.
Dette forhold gør mig nysgerrig, da måder, at kombinere de rumlige tilstande på, skaber rumlige
kontraster og deraf afledte kropslige oplevelser – og, i et lidt bredere perspektiv, muligheder for nye
landskaber, byer og byrum. Folder vi tilstandssnittet ud igen, sætter signaturer på rumlige tilstande på og
placerer fotografier på landskabseksempler på, kan det ses som antydninger af hvilke landskabstyper, der
kunne kobles ud fra rumlig og kropslig virkning.
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3) Tæthedslaminering

Landskabstyper af forskellige tætheder kan give større kontraster, hvis de lamineres11, for eksempel,
skov og bebyggelse eller jordformationer og bebyggelse. Det vil føre til landskaber, der skal udvikles og
administreres anderledes end i dag.
Der er et behov for landskaber, som kan tilbyde et spænd af funktioner, men, lige så meget, et spænd
rent rumligt, som vil stimulere kropslig nærværelse. Laminering mellem tætheder er interessant i både
regional og lokal skala. Set i et bæredygtigt perspektiv, må landskaber gøres attraktive ved en laminering af
funktion, aktivitet, bred social sammensætning og rumlig kontrast, hvorved kropsligt nærvær og kropslig
nærværelse kan lamineres maksimalt. Det kan øge den enkeltes mulighed for at forstå verden og omsætte
egen forståelse gennem landskaberne, vi lever i - et spænd, som, for eksempel, parcelhusområder med
deres endimensionelle funktion og rumlige begivenhed, ikke tilbyder. Det betyder dog ikke, at der altid
skal være ’fuld fart over feltet og gang i den’, men også, at muligheden for netop det modsatte er til stede.
Det er heller ikke ensbetydende med, at eksisterende parcelhusområder skal ændres helt. Det er nærmere
koblingen mellem forskellige landskaber, i overgangene af det samlede landskab, der er interessant. Det
kan være vådområder, landbrugs- og erhvervsområder, bolig- og kystområder, hvor det ene landskabs
rumlige virkning kan kobles med en anden og skabe nye typer af landskaber og rumlig begivenhed.

11

Laminering her betyder sammenkobling af en række lag, af forskellig tæthed, rumlig tilstand og rumlig virkning.
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4) Tætheder Sjælland, Midtjylland, Ringkøbing, Herning, Ringsted og Nykøbing Falster
Sammenstilling af hvilke landskaber, der kan være interessante at koble, gør mig opmærksom på at en
glidning mellem og laminering af tætheder er interessant i både regional og lokal skala. Tæthedsudsnit for
arbejdsfelterne ned over Sjælland, Lolland/Falster og hen over Midtjylland sættes derfor sammen via de
enkelte tilstandsmodeller og de udregnede volumenprocenter.

De to snit peger på en række overgangssituationer i regionale rumlige tilstande. Tilstande og antal og
placering af overordnende overgange på tæthedsudsnittet er stort set sammenfaldende med diagrammerne
over Overgange og Rumlige tilstande i Montage III. Gennem muligheden for kobling og læsning på tværs af
montager og undersøgelser, udvider de to densitetssnit kortlægningerne af rumlige tilstande i Montage III.
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De to tæthedsudsnit rejser spørgsmål om, hvorvidt jeg kan undersøge tæthedsovergange nærmere i
mindre, konkrete arbejdsfelter. Ser man på ovenstående diagram over rumlige tilstande fra Montage III,
sammen med tæthedsudsnittene, ser det umiddelbart ud til, at det er interessant at vælge områder, hvor
en overordnet overgang også falder sammen med markante skifte i rumlige tilstande. Mulige mindre
arbejdsfelter kan være Ringkøbing og Herning i Jylland og Ringsted og Nykøbing på Sjælland og Falster.
København og Århus, med deres respektive omegns byer, kunne også vælges, men jeg ser det som en
erfaring fra køreturene rundt i Danmark, at provinsbyer har brug for fokus, da der allerede er stort fokus
på København og Århus.
Jeg tager på nye registreringsture, og sanser og fotograferer, som i Montage II, hvorefter tæthedsudsnit
for de mindre områder sættes sammen. Der viser sig nogle sammenfald i overgange i dele af de regionale
snit (markeret med 1 og 2) og i dele af de regionale snit og de mindre arbejdsfelter (markeret med A og B).
Der er også sammenfald mellem de mindre snit (markeret med a).

Volumenandelen er fortsat koblet på, men det bliver tydeligt, at de ikke siger noget yderligere om de
rumlige tilstandes rumlige virkning, når man ser, for eksempel, på billederne fra Ringsted ovenfor. Jeg
fornemmer, uanset lokal eller regional skala, at der er noget centralt og generelt i, hvordan det enkelte
landskabs rumlige tilstand virker gennem sansning. Vælges et område, som, for eksempel, Nykøbing
Falster, vil der være mange tæthedsovergange, jeg skal se på. Jeg bliver usikker på, om undersøgelse
af overgange mellem tætheder i de mindre arbejdsfelter vil give alt for specifikke udsagn, på grund af
mange skift og særlige forhold, i stedet for mere generelle aspekter i overgangene mellem landskabstyper i
regional skala.
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Det er en nulstilling, på samme måde som Volumenudbredelse tidligere, men en lille nulstilling, der ikke
fører mig tilbage i forrige faser, men skærper et generelt fokus videre frem. Jeg tror, jeg kan få mere ud
af at vende tilbage til et udvalg af de landskabstyper, jeg allerede har været i, og i dem, nærme mig en
beskrivelse af den rumlige begivenhed, af, hvad landskabstypers rumlige tilstande rumligt gør, og virker
kropsligt.

Omdannelsesfase 3C, transformeret diagram

Modellen over dynamisk volumentilstand bliver omdannende diagram på grund af forskellene i rumlig
virkning. Det giver en lille foldning internt i fase 3B tilbage til dynamisk volumenandel, da den rumlige og
kropslige virkning af landskabstypers volumenandel både varierer og er sammenfaldende. Det giver et nyt
induktivt forløb - en fase 3C - fra specifikke landskaber mod noget generelt ved de udvalgte undersøgte
landskaber.
1) Dynamisk volumentilstand

2) Rumlig virkning

3) Tilstandsbegivenhed, hvad rum rumligt 'gør'

specifikt									
					Induktion

generelt

1) Dynamisk volumentilstand
Diagrammet over Dynamisk volumentilstand peger væk fra udbredelse, volumen og procentvis volumenandel
af rum og rumlige tilstande og hen på den rumlige virkning, hvordan rummet gør, og hvilken virkning en
rumlig gøren har kropsligt.

Diagrammet over dynamisk volumentilstand er et skridt over til nedenstående fotografier og model i
forhold til rumlig og kropslig virkning: oplevelse af ro og orientering kontra uro og desorientering for de
to yderpunkter af flydende tilstand.
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2) Rumlig virkning
Oplevelse af ro og orientering hænger sammen med muligheden for at se horisont, at ens synsfelt
indrammes og markerer uendelighed. Horisont kan være, hvor land møder vand eller, hvor elementer, en
by på afstand eller læhegn, etablerer en horisont. Ro og orientering hænger også sammen med muligheden
for at se flere rum, end det man er i, at man kan se bagvedliggende rum, der fortæller en, at man er en del
af noget større. Uro og desorientering opstår, når disse aspekter ikke kan opnås, når elementer blokerer
for udsyn, og intet andet end det rum, du er i, kan ses. Derved får man ikke følelsen af at være en del af
noget større end en selv, og rummet man er i.

		

Disorientering, uro				

Orientering, ro

Parcelhuslandskabet giver følelsen af desorientering og uro, da man ikke kan finde rundt og elementerne
blokerer for udsyn, ikke er gennemsigtige, frirummene er meget små. Kontakt til landskaber uden for
er ofte ikke mulig. Landbrugslandskabet giver, derimod, mulighed for orientering gennem horisont,
langstrakte rum, gennemsigtige elementer, der muliggør at bagvedliggende landskaber opfattes.
Den samme virkning, som i parcelhuslandskabet, gælder for mange erhvervsområder, da elementerne
her er store og arealerne i mellem små. Flere af de nye erhvervs- og transportlandskaber giver dog
samme muligheder for horisont, udsyn og forankring, som i landbrugslandskabet, da der er langt mellem
elementerne.

		

Desorientering, uro				

Orientering, ro
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3)		Tilstandsbegivenhed, hvad rum rumligt 'gør'
Disse forhold forsøger jeg at studere i en model.
Stor volumenandel – lille frirum, uro, desorientering

					

Lille volumenandel – stort frirum, ro og orientering

Modellen er med til at gøre det mere klart for mig, at det altså ikke kun handler om volumenprocenten
for det ene og det andet, men om rumlig virkning - de enkelte rumlige tilstandes rumlig gøren, en
rumlig begivenhed, som påvirker den sansende, via hans eller hendes nærvær og refleksive nærværelse.
Den tredimensionelle model over tilstandsbegivenhed bringer fokus tilbage på sansningen i konkrete
landskaber, at overgangene mellem flere forskellige rumlige tilstande er central for sammenhæng mellem
landskabers rumlige virkning; det vil sige, sammenhængen mellem deres rumlige gøren og den kropslige
virkning, den giver. Modellen kan illustrere forhold mellem transportcentre, varecentre og parcelhuse eller
større skove i forhold til mindre spredte lunde eller bebyggelse, eller nye byudlæg i forhold til ansamling
af mere tæt by eller skov. Modellen repræsenterer alle metriske skalaer og udtrykker muligheden for
skalaglidning og dermed muligheden for at se nye sammenhænge. Det vil sige, at den styrker muligheden
for at ens forståelse glider mellem flere skalamuligheder, mellem flere syns- og handlemåder. Modellen er,
på den måde, et dynamisk handlingsværktøj og en dynamisk synsmaskine.
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Transformeret diagram
Forløbet i omdannelsesfase 3B og 3C viser en bevægelse fra volumen over dynamisk volumentilstand til
rumlig begivenhed. Der foregår en dobbeltfoldning i både en nulstilling, et deduktivt og induktivt forløb:
fra A: specifikt til specifikt (nulstilling) over B: generelt til specifikt til C: specifikt til generelt.
Den følgende model og fotografier peger på variationer mellem yderpunkterne: flydende tilstand, åben
rum/landskab, orientering og ro kontra flydende tilstand, lukket rum/landskab, desorientering og uro.
Det er variationer, der kan undersøges, ved i næste skridt at nærme mig rumlig begivenhed i helt konkrete
landskaber, for der at finde ’greb’ til at styrke rumlig begivenhed i lokal og regional skala.
Samlet opstår der af omdannelsesfasen (3) et nyt omdannende diagram via foldning mellem fase 2 og 3
og interne foldninger i fase 3. Ovenstående model og fotografier bliver sammen til transformeret diagram,
hvorigennem Montage IV/V antyder, at landskabstyperne kan ses og forstås fra at være defineret af
administrativ og brugsmæssig funktion til også at kunne defineres via rumlig begivenhed.

Montagen understreger, at et forsat arbejde primært med størrelser, volumenudbredelse og
bebyggelsesprocenter fastholder funktionsbestemmelse gennem vægtning af elementet.
Derimod, må målsætningen af rum og landskab udvides til at få fat i oplevelsen af landskabets rumlige
tilstand, den rumlige gøren, og dermed dreje fokus fra elementerne og over på de rumlige tilstandes
rumlige begivenhed, det vil sige, deres kropslige virkning gennem deres rumlige virkning.

Afgang
Laminering af fysisk kontekst og perceptionens og konceptionens kontekster
I forlængelse af omdannelsesfasen og det transformerede diagram, vil jeg i følgende afsnit samle, hvad
Montage IV/V peger på, angående landskabssyn og handlemåde. Samlingen etablerer et fundament, hvor
nogle fund går videre i Udgang 1, der undersøger rumlig tilstandsbegivenhed, hvad rumlige tilstande
rumligt gør i konkrete landskaber.
Senere, perspektiveres der på Udgang 1’s samling i Udgang 2 sammen med andre fund fra Montage IV/V,
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der går direkte over i perspektivering i Udgang 2. Udgang 2 samler og perspektiverer på afhandlingens og
forskningsprojektets samlede fund.

Samling: Landskabssyn
Montage IV/V peger på en række temaer, der er relevante for et landskabssyn, der indeholder rumlig
tilstandsbegivenhed. Temaerne er:
A) Rumlig dynamisk volumentilstand: sammenfald mellem tilstandskarakterer - mellem tom og fuld
tilstand;
B) Rumlige kontraster: forskelle mellem tom og fuld tilstand, frit rum – fyldt rum;
C) Rumlig virkning: spænd mellem horisont og udsyn, orientering og ro og det modsatte;
D) Gennemsigtighed;
E) Laminering af funktion, aktivitet, social sammensætning, rumlig kontrast og rumlig gøren og virkning.

Rumlig dynamisk volumentilstand: sammenfald mellem tilstandskarakterer - mellem tom og fuld
tilstand
Bruges det gennemsnitlige transportcenter som eksempel, har det en flydende karakter ved lille
volumenandel i forhold til stort frirum. Samtidig, har gennemsnitlige parcelhusområder en flydende
karakter ved stor volumenandel i forhold til et lille frirum. De har samme flydende tilstandskarakter på
trods af meget forskellige elementer deres indbyrdes placering, størrelser og materialer. Det giver en
tilstandslighed på grund af et proportionalt metrisk og funktionelt kodeks i planlægningen.
Ønskes forskelle må der arbejdes bevidst med tilstandenes karakterer, da den rumlige virkning ved disse
tilstande præger ens oplevelse og til gengæld, er væsentlig forskellige landskabstyper imellem.

Rumlige kontraster: forskelle mellem tom og fuld tilstand, frit og fyldt rum
En fuld tilstand med stor volumenandel i forhold til lille frirum (parcelhusområdet) er karakteriseret
af få rumlige kontraster, modsat en tom tilstand med lille volumenandel i forhold til et stort frirum
(transportcenteret), som er karakteriseret af store rumlige kontraster. I parcelhusområdet er alt i den
samme lille metriske skala, som fylder rummet fuldstændigt og blokerer for kontakt og kontrast til
større landskaber liggende udenfor. I transportcenteret, er alt af en større metrisk skala og den samlede
volumenandel lille. På trods af de enkelte volumeners størrelse - eller netop på grund af størrelsen og
afstanden mellem dem - er der bedre mulighed for kontakt til andre landskaber.

Rumlig virkning: spænd mellem horisont og udsyn, orientering og ro og det modsatte
Montagen peger på, at en flydende tilstand, karakteriseret af fyldt rum, er præget af mangel på horisont
og udsyn og giver en følelse af uro og desorientering, hvorimod en flydende tilstand af frit rum tilbyder
horisont og udsyn, og højere grad af orientering og ro. Muligheden for at se videre, se igennem, til et
bagvedliggende landskab giver større grad af forankring, da man fornemmer, man er en del af noget
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større, som man kan orientere sig efter. Kompleksiteten, lagene i rummene, forbindelserne ud af
rummene, er vigtige, som en anden forankringsoptik end behovet for klare og afgrænsede rum med
elementer, der er præcist aflæselige figurer på en grund. En sådan anden kompleks optik peger på, at der
tilsyneladende ligger en betydning i graden af gennemsigtighed og laminering.

Materialer: gennemsigtighed
Volumen og tæthed er relevante for den rumlige virkning, men oplevelsen afhænger i høj grad også
af materiale og udtryk. Frilandsmuseet optager, for eksempel, lige så meget rum som gennemsnitlige
parcelhusområder, række-, kæde- og etageboligbebyggelser, men er mere gennemsigtigt via beplantning
end bebyggelserne. Frederiksberg Have er, på samme måde, gennemsigtig, modsat et stort lukket volumen
som DTCs frysehus ved Vejle Ådal, der end dog optager et væsentligt mindre volumen end Frederiksberg
Have. Gennemsigtigheden, muligheden for at se igennem dele i landskaber, er væsentlig for oplevelsen af
kontinuerlige rum og forbindelse med andre rum, modsat ugennemsigtighed, hvor ens syn blokeres og
afskæres, så forbindelse med andet ikke kan opnås. Elementer af ugennemsigtigt materiale kan sagtens
anvendes og forbindelse opnås, men der er placeringen af elementerne, og de rumlige relationer og
virkningen mellem elementerne, vigtig.
Gennemsigtighed kan være en strategi til at understøtte sansning, som i den japanske tegnestue Sanaas
arbejder:
”Transparency is a compass/tool to help the user in the process of exploring flexibility (…) it would be boring if one could
understand it without experiencing it.”12
Kropslig nærværelse, som stimulering af refleksion over betydningen af kropsligt nærvær, er den
mulighed, jeg åbner for, ved at bevæge mig i de fysiske landskaber som baggrund for at kunne udvikle
et syn og en handlemåde, der via gennemsigtighed som strategi kan styrke forankring af mennesker.
Bevægelsen er afgørende, da landskabet kun kan forstås og udvikles gennem af det sanses, gennem at man
bevæger sig gennem dets forskellige volumener af gennemsigtige lag, samt at sansningen opsættes gennem
refleksion.
Laminering
Et landskabssyn, der arbejde, med sammenfald af flydende rumlige tilstande, rumlige kontraster, rumlig
virkning og forskelle på volumeners gennemsigtighed, er et syn, der i særlig grad vægter laminering af
rumlig gøren og rumlig og kropslig virkning i både skabelsen af og sansningen af landskaber.
Et sådan syn peger mod lamineringer af landskaber i stedet for adskillelse af landskaber, som vi i dag
praktiserer det i planlægningen (zoner med særskilte regler). Laminering af funktion, aktivitet, social
sammensætning, rumlig kontrast, rumlig gøren og kropslig virkning er vigtigt at få aktiveret, særligt det
sidste, for at styrke forankringer af mennesker, som et aspekt af det at skabe bæredygtige landskaber, byer
og planlægning.

12

Yoko Hasegawa: ‘New Flexibility’, Kazuyo Sejima+Ruyue Nishizawa/SANAA, 21th Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa,
21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa 2005, p. 102.
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Herunder, er det vigtigt, at samspillet mellem bygning og beplantning tænkes ind og udvikles mod en
udvidelse af arbejdet med bebyggelsesprocenter. Altså, her tales om en anden måde at målsætte på, der har
den samlede rumlige virkning i fokus – virkningen af de rum vi omgiver os med og er omgivet af, og ikke
kun funktion af elementer, som bebyggelsesprocenten gør. Udvikles, for eksempel, ny skov med ny by/
bebyggelse, nyt land ved vandstandsstigninger og nye vådområder med jordformationer og ny bebyggelse
samt nye vådområder som ny natur, er der en række nye rumlige tilstande, der skal tænkes og udvikles på
ny, ud fra de landskaber og rumlige tilstande, vi kender i dag. Her må rummet, vi planlægger og formgiver,
bearbejdes ud fra et samlet volumen af bygning og beplantning, ud fra rumlig og kropslig virkning.

Samling: Handlemåde
De nutidige landskaber er et udtryk for både bagvedliggende syn og handlemåde. I arbejdet med at
ændre disse syn og handlemåder, peger montagen på, at det er centralt, at være opmærksom på, hvordan
man arbejder med at forandre, samt at den, der forandrer, og det syn og de handlemåder der bruges,
må forandres. Montage IV/V kvalificerer sammenhængen mellem syn og måde, som der er tænkt med,
arbejdet med og udviklet her i montagen og afhandlingen. Brugen af kropsligt nærvær, som er en
almen menneskelig måde, hvorpå verden og landskab/arkitektur, gennem bevægelse, sanses på, udvider
montagen med kropslig nærværelse i montagen. Gennem den udførende arkitekts evne til kropslig
nærværelse, bevidst refleksion over kropsligt nærvær, betydningen af brug af kroppen, føres træk fra dette
bevidste arbejde med den rumlige virkning af landskab og rum, over i en styrkelse af en efterfølgende
sansning og oplevelse, nærvær og nærværelse, for andre, gennem de landskaber, der etableres på baggrund
af arkitektens arbejde.
Jeg udvider derved genererende arkitektonisk arbejde til i høj grad også at være en særlig opmærksomhed
på arkitektens egen erkendelse, egen kropslige og intellektuelle tilblivelse, og ikke kun tilblivelse af
elementer, for at styrke andres erkendelse. Større viden om og opmærksomhed på skalaglidning og
konceptionsglidninger i omgangen med den fysiske verden styrker deltagelse og opmærksomhed i verden
og forankring som menneske. Alle forholder sig indirekte til, hvordan vi tilegner os verden og er til i verden
på, gennem at vi lever livet. Arbejde med at formgive rum omkring andres liv fordrer derfor et særligt
fokus på frembringende aspekter indlejret i arkitektonisk generativt arbejde.
Montagen peger på en række relevante temaer, i forhold til måden at arbejde med et dynamisk og
transformerende syn, der via det skabende arbejde er foranderligt med det selv samme arbejde:
A) Lamineringer: arbejde i ikke-fysisk ikke-synligt felt;
B) Kropsuafhængig rumerfaring og rumuafhængig kropserfaring: skalaglidning og konceptionsglidning;
C) Konceptionsrum, konceptionsoperationer og skabelser: non-site-site rum og in-visu-situ handlemåde;
D) Selviagttagelse: kropslig nærværelse, en 4. dimension ved rum.
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Lamineringer - arbejde i og med ikke-fysisk ikke-synligt felt
Man kan tale om lamineringer som udtryk og virkning ved fysisk landskab, og også i måden at arbejde
med fysisk landskab på. I montagen viser og beskriver jeg, at arbejde med konceptionsglidning13 styrker
arbejde med landskab som tilstand. Glidningen mellem rum i konceptionen og glidningen mellem
handlemåder ligner glidningen mellem at være omgivet af landskab og bevæge sig i det. Det er en
glidning mellem tilstande og en samtidig glidning i sansningens laminering af ens glidende tilstedeværelse
i sådanne flydende omgivelser. Landskab er vi hele tiden i på grund af himmelrummet og kroppens
bevægelse, samtidig er det et abstrakt, virtuelt rum via sansningens, perceptionens og konceptionens
konstante lamineringer, som vi hele tiden agerer gennem. At lave lamineringer, gennem abstrakt, virtuelt
rum, er at etablere felter,14 der ophæver forholdet mellem figur og felt, mellem figuren som elementet og
landskabet som grunden. Det handler om at redefinere forholdet gennem interesse i feltets - landskabets
konstruktionsmåder, gennem den der sanser, oplever, konciperer, frem for de enkelte elementer.
I montagen, fungerer diagrammerne og de tredimensionelle modeller som hinandens overgange i denne
tilblivelse. Jeg arbejder, på den måde, med landskabets konstruktionsmåder i det abstrakte, virtuelle rum,
det vil sige i et ikke-fysisk og ikke-synligt felt og dermed ikke direkte i fysisk rum, som Smithson gjorde
med Spiral Jetty. Arbejdet er dog synligt, da det både repræsenterer og præsenterer - frembringer og gør
noget nærværende gennem diagrammerne og modellerne. Således mener jeg, at Allens feltforståelse kan
udvides fra at være et fysisk felt, til også at være et konceptuelt felt. Alle tre er konstruktioner. Den fysiske
kontekst er netop et sammensat felt, via omgangen med og foldningen af perceptionens og konceptionens
felter. Landskabet som fysisk form opstår som en virkning i og af arbejdet med/i disse felter.
Laminering ligger derfor allerede indlejret i det fysiske landskab og i måden at forstå og arbejde med
det på. Montagen viser og understreger betydningen af at foretage opmærksomme lamineringer,
transformationer af disse konteksters interagerende folder.

Kropsuafhængig rumerfaring og rumuafhængig kropserfaring: skalaglidning og
konceptionsglidning
Feltforståelsen er særlig velegnet i beskrivelserne af den fysiske kontekst, hvorimod forholdet mellem
perceptionens felt og konceptionens felt bedre udfoldes gennem diagramtransformationer, som spring
mellem to- og tredimensionelle diagrammer og modeller. Sådanne spring får bedre fat i forholdene mellem
de forskellige rum og kroppens medvirken.
Her i montagen viser jeg, at der er forskel på at arbejde todimensionelt og tredimensionelt, men at de
begge er måder at ’målsætte’ (kortlægge) relation mellem forståelse af landskab og forståelsens tilblivelse.
De abstrakte modeller og diagrammer styrker samtidig konceptionsglidning og skalaglidning gennem
glidning mellem handlemåder, da de både er skabelser og redskaber, hvormed skabelsen foregår. Gennem
at glide mellem handlemåder, foregår der samtidig en glidende bevægelse mellem at se specifikke udtryk
og formelle træk. Relationen mellem dem ligger i nødvendigheden af at svinge mellem at arbejde
todimensionelt og tredimensionelt, og mellem at arbejde løsrevet fra fysisk rum og løsrevet fra krop for at

13

Konceptionsglidning mellem rum i konception gennem skalaglidning, glidning mellem handlemåder.
Som Stan Allen beskriver byer som felter, kan landskaber ses som felter gennem netop deres sammensatte og heterogene
karakter. Stan Allen: Felt. Fra genstand til felt, Kunstakademiets Arkitektskole, Institut 1, 2007, p. 31. Oversat fra Stan Allen, From
Object to Field, AD Architectural Design no 4/5 1997, pp. 24-31.
14

199

trænge ned i aspekter, der ikke er fysisk synlige. At arbejde løsrevet fra krop og løsrevet fra fysisk rum kan
beskrives som ’kropsuafhængig rumerfaring’ og ’rumuafhængig kropserfaring’.15
Forud for Udgang 1, vil jeg præcisere, hvad jeg forstår ved ’kropsuafhængig rumerfaring’ og introducere
’rumuafhængig kropserfaring’ som sansning og erkendelse af kropslig nærværelse uden at være i fysisk
rum, hvilket, jeg mener, er en lige så central handlemåde i skabelsen af landskaber.
Kropslig erkendelse, uden at være i fysisk rum, hænger sammen med at springe mellem at arbejde
todimensionelt og tredimensionel, at foretage konceptionsglidninger gennem skalaglidninger. At arbejde
todimensionel, som på diagrammer, er mere abstrakt end tredimensionelt. I det todimensionelle vises
relationer ikke, men konstrueres ved arbejde på diagrammet. Her laves derfor dobbeltfolden mellem
konceptionsoperationer (spring mellem handlemåder) og skabelser for at styrke en kropslig nærværelse
for erkendelsens tilblivelse. Gennem diagrammets både repræsentative og præsentative karakter, er det
muligt at erkende ikke-synlige træk ved konceptionen gennem opmærksomhed på den konception, der
fremkommer uden at man er kropsligt nærværende i fysisk rum.
Den tredimensionelle model over rumlig relation i Montage III kan godt styrke og genkalde en
kropslig nærværelse fra bevægelsen og sansningen i landskabet, men med de tredimensionelle modeller
Tæthedsudsnit og Tilstandsbegivenhed, er jeg tættere på landskabet, i den forstand, at jeg, gennem evnen til
kropsuafhængig rumerfaring, erfarer fysiske ikke-synlige træk ved landskabet uden at være til stede med
kroppen i fysisk rum, og samtidig er opmærksom på den virkning landskabet sætter i kroppen gennem
modellerne og evnen til rumuafhængig kropserfaring.

Montage III			

Montage IV/V

Nærværelse vil sige opmærksomhed på eget kropslige nærvær og sansning i landskabet/modellen,
eller forstået som atmosfæren, landskabet/modellen sætter i den sansende. Det er altså vigtigt, både i
fysisk rum og i abstrakt rum, at kunne erfare (fysiske som ikke fysisk synlige) træk ved rum og kropslig
indvirkning.

15

’Kropsuafhængig rumerfaring’ er Böhmes formulering. ’Rumuafhængig kropserfaring’ har jeg udviklet gennem
forskningsprojektet og afhandlingen.
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Konceptionsrum, konceptionsoperationer og skabelser: non-site-site rum og
in-visu-situ handlemåde
Midterfasen i montagen kan ses som særligt beskrivende, illustrerende og agerende som en dobbeltfold,
hvor der er en særlig opmærksomhed på, hvordan man kommer fra non-sitet til at agere direkte i fysisk
rum med det i non-sitet erkendte. Smithson taler ikke nærmere om dette forhold i hans Non-site teori, og
Sebastién Marots beskrivelse af Smithsons praksis via begreberne in-visu og in-situ og mellem site-seer og sitemaker anviser relationsforhold, men kommer ikke nærmere ind på, hvordan dette forhold kan forstås og
beskrives.16 Jeg mener, på baggrund af mine undersøgelser i Montage III og VI/V, at man kan tale om, at,
mellem at være site-seer og in-visu gennem, foto, kort, tegning med mere at etablere et non-site og at arbejde
in-situ som site-maker af non-sitet er der et ’in-visu-situ’ gennem et ’non-site-site’. Her agerer man som site-maker
gennem in-visu-situ at arbejde videre på det etablerede non-site. Non-sitet bliver til situationen eller ’stedet’,
der arbejdes med, et non-site-site uden reference til fysisk sted. Det vil sige, at der in-visu-situ arbejdes på
de visuelle frembragte modeller og diagrammer - i konceptionsrummet arbejdes der på egne skabelser. I
dobbeltfoldningen af dette abstrakte ’undersøgelsesrum’, dannes flere non-sites (skabelser) forud for en
tilbagevenden til en konkret situation. Det vil sige, at man ikke bare fører non-sites med som vedtagne
referencer (som det romerske tempel eller den norske bjælkehytte i landskabshaven), men at disse nonsites skabes i omgangen med, over og gennem non-site-sitet – konceptionsrummet. Dette kan ligeledes ses
som en dobbelt foldning i handlemåde ved brug af selviagttagelse, observering af forandring og tilblivelse
i egen erkendelse, egen konception via arbejdet på og gennem nye non-sites, nye skabelser.
På denne måde, definerer jeg Marots in-visu og in-situ som handlemåder, og udvider dem med et
mellemliggende lag: in-visu-situ. Smithsons Non-site teori udvides til, at rumme et ’non-site-site’ rum
gennem ovennævnte in-visu-situ handlemåde – et ikke synligt og abstrakt niveau: konceptionsrum i
genererende arkitektonisk arbejde.
Udvidelsen af Smithsons non-site tænkning og kobling med den Peirce- og Boudon- inspirerede
operations- og skabelsesmodel kvalificerer forholdet mellem konceptionsrum, konceptionsoperationer
og skabelser som et spil mellem site, non-site og non-site-site til non-site og site igen. Koblingen af
konceptionsglidning gennem en række rum (skalaer, non-sites, skabelser) via arbejde på/med skabelserne,
non-sites (skalaglidning) bliver en dobbeltfold af selviagttagelse, som den helt afgørende dynamisk og
genererende kraft - en fjerde dimension ved rum.17

Selviagttagelse: kropslig nærværelse, den 4. dimension ved rum18
Normalt tales der om tre dimensioner ved rum: udstrækning, dybde, højde. Her er en fjerde dimension
på spil: tilblivelsen af det enkelte menneske gennem rummet. Ved at udvide ovennævnte metriske

16

Marot beskriver dog site-maker, som en der etablerer et ”on-site non-site” gennem Georges Descombes’ Park Lancy projekt.
Sébastien Marot: Sub-urbanism and the Art of Memory, AA Publications, Architectural Association, 2003, s. 52. Descombes
placerer små ”non-sites” i parken; non-sites i forståelsen små fragmentelementer, som reaktiverer minder og erindring om Lancy.
Dette greb minder om traditionen i havekunsten med fragmenter fra andre tider og lande, dog at de små non-sites har med stedet
at gøre og ikke er noget udefra tilført. Her er Descombes og Smithson tættere på hinanden, men forskellige, da Smithsons non/
sites ikke er minder, men fremadrettet erkendelse.
17
’Tid’ ’udskydes’ som en senere, efterfølgende femte eller … tiende dimension, skala.
18
Her i afhandlingen er dimensioner betegnet som skalaer. Den 4. dimension er derfor ligeledes en skala, men for at indskrive den
i den gængse forståelse af de tre dominerende dimensioner, har jeg fastholdt denne definition her. Kropslig nærværelse er derfor
en skala, blandt mange skalaer, men en særlig skala, da den er omdrejningspunktet i genererende arbejde.
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dimensioner med dimensionerne: materialer, konstruktion og funktion og kropslig nærværelse, som er lige
så relevante i skabelsen af rum, bliver den 4. dimensions betydning tydeligere.
Som nævnt i {bningskapitlet, er vægtning af den enkeltes tilblivelse tydelig i den japanske tegnestue Sanaas
tankesæt og arbejder. De arbejder med stor fokus på stimulering af brugerens kropslige oplevelse via
bevægelse i forhold til, hvordan deres huse er rumligt organiseret og formgivet. 19
Arbejde med formgivning for at styrke æstetisk oplevelse som kropslig nærværelse for andres (brugere
af det byggede) selviagttagelse har en sammenhæng med bevidst sansnings- og konceptionsarbejde, brug
af kropslig nærværelse, selviagttagelse i den udførendes arbejde. Om denne overførelse træder frem i det
byggede, og om brugere direkte oplever intentioner om kropslig nærværelse i det byggede og dermed ’ser
sig selv sanse’ er aspekter, denne afhandling peger på som fremtidige undersøgelsesfelter.
Det er denne afhandlings ærinde at vise og italesætte skaler som handlemåder og skabelser, som
transformative bevægelser og træk ved konceptionen i genererende arkitektonisk arbejde. Ikke mindst, at
en sådan opmærksomhed er alt afgørende at stimulere, når vi, skaber rum for andres kropslige nærværelse
i og med, at arkitektur ikke er en visuel kunst, men arbejder med kropslig erfaring.20 Jeg vil dog sige, at
arkitektur er kunst, men ikke i den klassiske forstand, som et objekt, der betragtes, men som refleksion
over samfund og verden, og som noget den udførende og brugeren er omgivet af, indlejret i, skabes af og
samtidig skaber.21
I billedkunsten og i arkitekturen, taler man til stadighed om brugerens oplevelse. Det, der forbliver
uartikuleret, er den udførende kunstners/arkitekts, egen kropslige opmærksomhed og refleksion i forhold
til generering af kunst/arkitektur, hvis det handler om at etablere rammer for muligheden af andres
kropslige nærværelse. Det er den udfordring eller det problem, jeg ser mangler ved at overføre Smithsons
praksis på landskabsarkitekturen og havekunsten. Marot beskriver, interessant nok, at Smithson etablerer
en ”on-site non-site”22, når han begynder, at agerer som site-maker med Spiral Jetty. Og at ”on-site non-site” kan
ses som klassisk definition af haven som tredje natur, det vil sige som bearbejdning af naturen for æstetisk
nydelse og oplevelse.23 En forståelse af non-sitet som noget abstrakt med reference til stedet, som ved
placering og anvendelse på stedet eller som stedet kommer ikke nærmere, hvordan Smithson arbejder sig
frem til Spiral Jetty. Smithson var optaget af tilblivelsen (nedbrydning) af Spiral Jetty og stimulering af den
besøgende. Selv hvis han havde gennemført ideen om at filme besøgende, og vist det inderst i spiralen, så
de kunne ’se sig selv sanse’, forløser det ikke kunstnerens/arkitektens problem med at forene funktion og
æstetisk nydelse med en øget bevidsthed og arbejde med det generative mellem sansning, perception og
konception på vejen mod at opføre et ’værk’ for andres kropslige nærværelse, æstetiske oplevelse.

19

The fourth dimension (…) as what is not visible. “(…) “SANAAs architecture has many elements that are impossible to
understand unless one actually “experience” it”. Yoko Hasegawa: New Flexibility, Kazuyo Sejima+Ruyue Nishizawa/SANAA, 21th
Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, 2005, p. 100.
20
Gernot Böhme: Architektur und Atmosphäre, Wilhelm Fink Verlag München 2006, p. 109.
21
Dette forhold var et vigtigt lag I Land - art - retningens udspring.
22
Sébastien Marot: Sub-urbanism and the Art of Memory, AA Publications, Architectural Association, 2003, s. 52.
23
Haven som tredje natur har Marot fra Dixon Hunt, hvor haven beskrives som forandring af naturen for en æstetisk nydelse, og
ikke for basal eksistens eller funktion. Hunt, John Dixon: Gardens and the Picturesque: Studies in the History of Landscape Architecture.
Massachusetts: MIT Press, 1992, p. 3-16, 49-73.
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Montage IV/V

Havekunst, som landskabsarkitekturens æstetiske tilgang, er netop en tilgang, der har fokus på æstetisk
oplevelse24, og dermed stimulering af kropslig nærvær og kropslig nærværelse. Det peger endvidere på
betydningen af selviagttagelse som arkitekturens ’hvordan’.25
Opsamlingen her i montagen leder opmærksomheden hen på videre undersøgelse af det beskrevne syn og
den beskrevne handlemåde i forhold til det nutidige landskab.
Udgang 1 anvender disse temaer i undersøgelse af sammenhæng mellem rumlig tilstandsbegivenhed og
kropslig begivenhed, æstetisk oplevelse som kropslig nærværelse i fysisk som abstrakt rum. Udgang 1
søger dermed at udvide den administrative og brugsmæssige funktionsdefinering af landskaber, med hvad
landskaber rumligt gør, og hvordan det virker kropsligt: rumlig begivenhed og kropslig begivenhed.

24

Havekunst, som landskabsarkitekturens æstetiske tilgang med fokus på æstetisk oplevelse er inspireret at Steen Høyer, der siger:
Der er tale om ”... havekunst når indgrebet har en ren og klar oplevelsesmæssig hensigt.” (…) ”Havekunsten […] er fri af funktionelle bindinger,
den er ren oplevelse, nærmere kunstarter som maleri, film, skulptur, poesi og musik.” Steen Høyer: ’Havekunst_dk’, Kompendie Landskabskunst
II, Kunstakademiets Arkitektskole, Institut 3, København 2008, p. 1.
25
Et ’hvordan’, der er gældende for den udførende: kunstneren, arkitekten, planlæggeren.
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OVERGANG
Montage IV/V til Udgang 1

Montage IV/V pegede på vigtigheden af at arbejde opmærksomt med laminering af fysisk
kontekst og perceptionens og konceptionens kontekster; det generative arbejde foretager
yderligere lamineringer. I det arbejde, er det vigtigt at være opmærksomhed på bevægelsens
betydning fysisk med kroppen, såvel som tankemæssigt gennem de to bevægelseformer,
’kropsuafhængig rumerfaring’ og ’rumuafhængig kropserfaring’. Konceptionens laminering
kan gennem overskrivende handlemåder (skalaglidninger), som frembringer og transformerer
egne skabelser, non-sites/skabelser in-visu-situ i non-site-sitet (konceptionsglidning), ses som
en indlejret æstetisk operation i genererende arkitektonisk arbejde – æstetisk, i forståelsen
iagttagelse og skabelse/stimulering af kropsligt nærvær og kropslig nærværelse som nødvendig
selviagttagelse.
I Udgang 1, er jeg tilbage i fysisk landskab, og begynder for så vidt 'en ny rejse' med sansning
af landskab, som i Montage II, hvor i jeg omsatte det sansende til oplevelse. Nu bevæger jeg
mig ind i en ny undersøgelse, med udgangspunkt i det syn, der er udviklet gennem måden at
arbejde på med relationen mellem fysisk landskab og konceptionen af landskab i montage I IV/V. I Udgang 1, undersøges landskabet på ny i udvalgte fysiske landskaber, ud fra de rumlige
parametre og handlingsmæssige aspekter fremkommet og beskrevet i Montage IV/V. Målet er
at beskrive landskaber som rumlig begivenhed, og, derigennem, belyse kropslig begivenhed som
kropslig nærværelse og dermed relation mellem rumlig virkning og kropslig virkning.
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Udgang 1

UDGANG 1
Rumlig tilstandsbegivenhed og kropslig begivenhed
Hvordan landskaber gør og den kropslige virkning af deres gøren

Ankomst
Synet og handlemåden, der er fundet og funderet i Montage I - IV/V, afprøves, omformes og udvides ved
at anvende det igen på det fysiske landskab i udvalgte landskaber i Udgang 1. Synet og handlemåderne
bliver til skalaer i denne undersøgelse. Udgang 1 er først en transformerende afprøvning, der
perspektiverer synet og måden fremkommet i afhandlingen. Dernæst, er Udgang 1 en opsamling på de
parametre, afhandlingen frembringer vedrørende arbejde med landskabers rumlige og kropslige virkning.
Til slut, er Udgang 1 overgang til Udgang 2, der opsamler og perspektiverer på de parametre, afhandlingen
frembringer vedrørende et dynamisk relationelt landskabssyn og diagrammatisk konceptionsarbejde.
Udgang 1 søger at vise og beskrive, hvordan man kan udvide og bygge videre på det gængse syn bestemt
af brugsbestemt funktion1, hvor et landskab ses som et objekt. Jeg anviser og beskriver en fortolkning
og vurdering af det gængse syn, gennem at koble optikken på funktion og objekt med tilstandskarakter;
området undersøges som en dynamisk tilstandstype, og derefter undersøge rumlig tilstandsbegivenhed,
hvor et område undersøges som rumlig gøren, der påvirker kropslig begivenhed.

Indgang
Afgrænsning, udvælgelse af landskaber, gruppe A og B
Udgang 1 er udtryk for en åben tilgang, der ikke er interesseret i dom og værdisætning, men i,
hvordan rum ’gør’ rumligt og påvirker oplevelsen af rummet. Fokus er derfor ikke på funktioner,
samfundshistorisk udvikling, stilhistorie og arkitektonisk stil, eller om det er ’gode’ eller ’årlige’ landskaber,
men på, hvordan de rumligt virker. Derigennem, betones arbejde med rum som kvalificering af
sammenhæng mellem dynamisk og transformerende syn, der via arbejdet med flere skalaer, er foranderligt
med det selv samme arbejde og relation mellem rumlig og kropslig virkning.
Til afprøvning af rumlig begivenhed, bruger jeg otte landskaber, udvalgt gennem tre sorteringsrunder af
fotografierne, taget under de indledende køreture. Efter anden og tredje sorteringsrunde, er landskaberne
besøgte og fotograferet igen for at finde tydelige eksempler på landskaber, som vi lever i og er omgivet af,
og som repræsenterer generelle træk ved de undersøgte landskabstyper. De otte landskaber er de tydeligste
eksempler på forholdet mellem en rumlig gøren og elementerne i rummet. Fem ud af de otte landskaber

1

Der er også andre funktioner, som, blandt andet, rumlig praktisk funktion.
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ligger på Sjælland, hvilket er en tilfældighed, da netop graden af typens tydelighed og ikke geografisk
spredning er vægtet i udvælgelsen. De otte landskaber er delt i to grupper af rumlig tilstandsbegivenhed,
gruppe A og gruppe B. Gruppe A er landskaber, hvor elementerne danner rumlig gøren, men, hvor
elementerne ikke er den rumlige begivenhed. De er landskaber med rumlig begivenhed fastholdt af
strukturen.
Gruppe B er landskaber, hvor elementerne danner den rumlige gøren, og, hvor elementerne selv er den
rumlige begivenhed. De er landskaber med en rumlig begivenhed fastholdt af elementerne.

Struktur og metode
Fokus for undersøgelsen er omsætningen mellem sansning, oplevelse og konception i kortlægningen,
via det fundne landskabssyn og den fundne handlemåde. Det vil sige, at det er bevægelse i det abstrakte
konceptionsrum, frem for bevægelse i fysisk landskab, der her afprøves og udvikles.
Hvert enkelt landskab undersøges ved brug af fire skalaer:
A) Brugsbestemt funktion - landskabet som objekt
B) Tilstandskarakter - landskabet som tilstandstype
C) Rumlig tilstandsbegivenhed – landskabet som rumlig gøren
D) Kropslig begivenhed – kropslig virkning af rumlig gøren
De fem rumlige aspekter fra Montage IV/V indgår i sammenstillingen:
A) Sammenfald i karakter
B) Forskelle via kontrast
C) Forskelle via rumlig virkning
D) Gennemsigtighed
E) Laminering
Hvert landskab afprøves ved hjælp af seks handlemåder:
A) Geodætiske kort
B) Sammensatte panoramafotografier
C) Struktur modeller, signatur og begreber
D) Begivenhedsskitser
E) Nye rumlige kort
F) Tredimensionelle begivenhedsfikseringer
De fire aspekter vedrørende handlemåde fra Montage IV/V indgår i sammenstillingen:
A) Lamineringer– arbejde i ikke-fysisk ikke-synligt felt
B) Kropsuafhængig rumerfaring og rumuafhængig kropserfaring: skalaglidning og konceptionsglidning
C) Konceptionsrum, konceptionsoperationer og skabelser: non-site-site rum og in-visu-situ handlemåde
D) Selviagttagelse: kropslig nærværelse, en 4. dimension ved rum
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Når landskabet ses som objekt bestemt af funktion, repræsenterer det et eksisterende syn (geodætisk kort
og fotografi). Tilstandskarakter - landskabet som en tilstandstype (strukturmodeller, signaturer og begreber
på tilstande) er, derimod, udtryk for et forsøg på at se og tænke anderledes, der leder mod en anden
anskuelse af landskab som rumlig begivenhed med en medhørende kropslig begivenhed (intensitetsskitser,
nye rumlige kort og begivenhedsfikseringer) - den kropslige virkning, det pågældende landskabs rumlige
gøren igangsætter i en kropslig nærværende, selviagttagende person.
Efter undersøgelse af hvert landskab, foretages en kort opsamling på udbyttet af afprøvningen
af det pågældende landskabs rumlige tilstandsbegivenhed og kropslige begivenhed. Efter de otte
begivenhedsundersøgelser, samles der afsluttende på Udgang 1. Udgang 2 opsamler og perspektiverer
derefter på afhandlingens fund og handlemåde.

Rumlige skalaer og rumlige aspekter af syn
Brugsbestemt funktion - landskabet som objekt
Når der bliver set på landskabet som objekt, foregår det udefra og på afstand, og med meget lidt fokus på
de rumlige aspekter af elementernes indvirkning på hinanden. Landskabet, som objekt, udtrykkes gennem
et geodætisk kort, der er den fortrukne kortform, og som der er konsensus om, som repræsentativt for
landskabet. Det geodætiske kort viser ligeværdigt de enkelte dele, som for eksempel bygninger, veje, træer
og funktioner, som markering af, for eksempel, erhvervsområde og byzone via signaturer. Kort er et
fladt, ikke lagdelt geodætisk kort i gråtoner og blåt, lavet om til ren gråtone. Der er ikke tegnet nyt til det
geodætiske kort.
Et panoramafotografi viser efterfølgende landskabet set fra en udvalgt position. Et fotografi er en
traditionel måde at afbillede et givent landskab på. Alle otte panoramafotografier er dog udvalgt så
betragteren er ’i’ det pågældende landskab. Panoramaet er, derfor, samtidig en collage, sådan at det
oplevede synsfelt vises, frem for kameraets synsfelt, der er væsentlig mindre end det oplevede synsfelt,
da øjnenes bevægelse giver et større spænd. Det sammensatte panorama giver mulighed for, at man kan
genopleve landskabet med øjets panoramiske evne og dermed genopleve landskabet ved at kunne ’bevæge
sig i det’, som var man der. Fotografi repræsenterer landskab, som vi kender det, men collagen er ikke bare
en afbildningsform: den er et redskab til at genopleve det at være i og tæt på landskabet, i stedet for uden
for og på afstand af det.

Tilstandskarakter - landskabet som tilstandstype
Landskab som tilstandstype drejer synet over på landskabet som en rumlig tilstand og på karakteren af en
sådan tilstand. Tilstandskarakter udtrykkes gennem kobling af en tilstandsmodel/diagram, en signatur og
begreber på tilstanden. Begreberne kommer fra Montage I, signaturerne fra Montage III’s kortlægning af
tilstande og tilstandsmodellen fra undersøgelse af tilstandenes karakter i Montage IV/V. Kategorisering
af typer søger at adskille for netop at se den ene type i forhold til den anden. Tilstandskarakteren har,
derfor, en tendens til at fremtræde statisk, hvor en tilstand har én karakter af enten det ene eller det andet.

212

Udgang 1

Nogle af landskaberne har to tilstandsbeskrivelser, da de er dobbelttydige i deres karakter.2 Karakter af
tilstandstyper peger, derfor, mod målsætningsmåder, der kan rumme det dynamiske.

Rumlig tilstandsbegivenhed – landskabet som rumlig gøren
På baggrund af panoramafotografierne af de otte landskaber og undersøgelsen af landskaberne som
tilstand, omsættes oplevelsen af landskaberne til abstrakte begivenhedsskitser af, hvordan rummene
rumligt virker og påvirker. Begivenhedskitserne udtrykker sansningens, oplevelsens og erfaringens
overlapninger af rumlig begivenhed og kropslig begivenhed. Skitserne er tegnet som rytmer af streger
med forskellig tæthed, der antyder dele der flyder sammen, overlapper hinanden og ikke er klart adskilte.
Skitsen intensiverer, at rummet er en enhed af flere dele, der smelter sammen til en rumlig tilstand i stedet
for at bestå af adskilte elementer.
Rumlig praktisk funktion beskrives som en gøren ved rummet set i forhold til rumligt funktionsprincip
– form. Rumlig praktisk funktion og rumligt funktionsprincip bruges med inspiration fra Willy Ørskovs
objekteori. Jeg forstår rumligt funktionsprincip som den fremkomne form, der afspejler formens
funktion, dens praktiske funktion. Praktisk funktion udvider jeg til rumlig praktisk funktion, defineret som
begivenheden i rummet, det rummet gør via sin form. Et landskabs rumlige funktionsprincip er, dermed,
noget andet end brugsmæssig funktion, så som byzone, landzone, parcelhusområder eller erhvervsområde.
Denne ændring til rumlig praktisk funktion ændrer fokus fra elementet til elementets relationer til andre
elementer.

Kropslig begivenhed – kropslig virkning af rumlig gøren
Begivenhedsskitsernes beskrivelser af tætheder, der smelter sammen og overlapper til sammensmeltninger
af intensiteter, er omdrejningsled for undersøgelse af kropslig begivenhed i relation til rumlig begivenhed.
For hvert landskab, produceres et nyt kort, hvor kun de rumskabende elementer er på, det vil sige,
volumener og flader, der, i relation til hinanden, er med til at skabe rum. Det er en forskel fra det
geodætiske kort, hvor alt fra rumskabende volumener og rent administrative funktionszoner vægtes lige i
kortet. Den udifferentierede lagdeling, som det geodætiske kort repræsenterer, er et træk, der går igennem
størstedelen af de kort, der produceres og bruges i planlægningen af landskaber/rum. De to kort er ikke
identiske; der er informationer på det ene, som ikke nødvendigvis er på det andet. Det rumlige kort opstår
ved tilvalg af lag i et geografisk informationsprogram. Der er ikke tegnet nyt til det rumlige kort, selvom
der er rumskabende elementer i det fysiske landskab, som ikke er på kortet. Kortet er et rent udtræk, som
alle kan lave det.
Med de nye kort, ønsker jeg at vægte de rumlige forhold, at styrke opmærksomheden på, hvordan
rummene er komponeret, hvordan karakteren af tilstande er, hvordan forskelle kan styrkes og hvad udsyn,
horisont, gennemsigtighed og laminering af elementerne gør ved rummet og den kropslige virkning. Jeg er
derfor interesseret i at komme tilbage til at se på landskabernes rum, som når man er i dem, som når man
bevæger sig i dem.

2

Kategorien tilstandstype indeholder netop noget dynamisk koblet til tilstand, der aldrig er enten det ene eller det andet, hvorfor
den dermed er dobbelttydig.
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I hver landskabsundersøgelse, anvendes der derfor fire tredimensionelle ’fikseringer’3, der, på en og samme
gang, genskaber den diakrone bevægelse og den synkrone overlapning i rummene, som er karakteristisk
for bevægelse i fysisk rum. De fire ’fikseringer’ er udvalgte scener i en tredimensionel model, modelleret
i programmet SketchUP. De fire fikseringer udvider skitserne og det rumlige kort, og, dermed, den
rumlige begivenhed med muligheden for at vise og derfra udtrykke den kropslige begivenhed. Det
kræver opmærksomhed at være nærværende over for kropsligt nærvær i arbejdet med rum for at kunne
indarbejde det som en skala ved rumlig oplevelse for andre. Via de tredimensionelle fikseringer, kan
rumlig begivenhed og kropslig begivenhed studeres på en gang. Ord på rumlig begivenhed og kropslig
begivenhed er samtidig med til at sætte disse aspekter i tale, gøre dem eksplicit. Ordene er et greb, der kan
anvendes i arbejde med at beskrive disse aspekter ved landskaber, både eksisterende og nye landskaber,
hvor der er ønske om styrkelse af rumlig og kropslig begivenhed.

Handlemåder og aspekter ved handling

Overskrivning af det fundne ved at bruge og vurdere det fundne
Koblingen af geodætisk kort, panoramafotografi, tilstandsstruktur og -begreb, begivenhedsskitse,
nyt rumligt kort og tredimensionelle begivenhedsfikseringer for hvert landskab er en udvidende
undersøgelse af rumlig begivenhed og kropslig begivenhed. For at kunne arbejde med begivenheden,
har jeg måttet udvide tilgangen og anskuelsen. De fire forskellige skalaer og måder at se på landskab på,
gennemgået ovenfor, kan sammenlignes på tværs og ses som en udvidet samling af syn og handlemåde.
Sammenstillingen af skalaerne er udtryk for skalaglidning mellem handlemåder, en bevægelse og udvidelse
fra at bruge én skala, det geodætiske kort, til at bruge tre skalaer, tilstandsstrukturer, begivenhedskort
og begivenhedsfikseringer. De drejer fokus hen på rumlige begivenhedsforhold, i stedet for fokus på
funktion og enkelte elementer i landskabet. Brugen af rumlig visualisering og fotografi er gængse metoder,
der repræsenterer et fysisk landskab; forskellen her er glidningen mellem skalaer for at tilegne sig og
stimulere begivenheden i synet, der genereres, og handlemåden, der overlapper og laminerer. Det er
skalaglidning, der stimulerer konceptionsglidning i det ikke-fysiske og ikke-synlige konceptionsrum, der
både repræsenterer og præsenterer.
I Udgang 1, udvikler jeg derfor ikke en ny type landskabsanalyse, der afløser de mere kendte
analysemetoder, som beskrevet i Åbningskapitlet. Udgang 1 afprøver en udvidelse af de gængse metoder,
via fokus på rumlige begivenhed og kropslige begivenhed. Det er aspekter ved det gængse syn og den
gængse metode, som mangler på trods af, at de traditionelle analysemetoder har rum og landskabers
rumlige virkning som fokus.

3

Fikseringer ses i denne sammenhæng som en fastholdelse, fastfrysning, af det, der ses i bevægelse, som ellers vil blive overlappet
af noget efterfølgende gennem bevægelsen i landskabet.
Fiksering kommer af at anbringe nogen eller noget i en ubevægelig stilling og at iagttage nogen/noget skarpt og vedholdende.
Politikens nudansk ordbog med etymologi. 3. udgave, 1. oplag @ 2005 JP/Politikens Forlagshus A/S, København.
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At gøre bevægelse synligt i ikke-fysisk ikke-synligt rum
Fotografi repræsenterer en kendt landskabstype, for eksempel, landbrugslandskab, og fungerer som en
forankring af det fysiske sted. Panoramafotografierne er med deres synlige sammensatte collageudtryk dog
langt mere vigtige, som et redskab til at genopleve det at være i og tæt på landskabet, i stedet for uden for
og på afstand af landskabet. Som sammensat collage, fortæller det, at det vi ser og oplever, er konstrueret
af den, der ser. Collagerne skal bruges aktivt til at reaktivere oplevelse af at være i landskabet, ved at
øjnene kan bevæge sig i det. Dermed, er fotograficollagen med til at generere ny indsigt. Når collagen er
placeret mellem det geodætiske kort og de tre tilførte skalaer under hvert landskab, illustrer det en glidning
fra ét syn over mod en variation og vifte af andre relevante syn, skalaer. Afhandlingen præsenterer nogle
lag – flere vil sikkert komme til.
De tredimensionelle tilstandsmodeller, der viser tilstandsstrukturer, anvendes todimensionelt sammen
med signaturerne, som fremstår som mønstre på tilstandene. Når man sammenstiller tilstandsstrukturerne,
tilstandsmønstrene og begreberne med collagerne, udvides forståelsen og de billeder, man kan have af et
landskab. Forståelsen af et landskab, som en rumlig tilstand med nogle karakteristiske træk, bliver gradvis
udvidet over mod en rumlig virkning og en rumlig gøren. Relationer mellem den fysiske virkelighed, som
vi traditionelt ser den, og så ikke-fysiske ikke-synlige træk ved dette kendte styrkes af sammenstillingen af
collagerne og todimensionelle og tredimensionelle modeller. Fokus på disse relationer er en bevægelse fra
det fysiske ind i et virtuelt rum, ind i tænkningens og frembringelsens abstrakte rum.

Begivenhedsfikseringer
For hvert landskab, er der i SketchUP modelleret en tredimensionel model af terræn og rumskabende
elementer, som er baseret på det rumlige kort. Modellerne er virtuelle landskaber, man kan bevæge sig
rundt i. I den tredimensionelle model, udvælges fire scener for hvert landskab, som er stilstandsklip i
bevægelsen rundt i modellen, svarende til bevægelsen i de respektive fysiske landskaber. Klippene er
fikseringer i den glidende bevægelse af overlappende, laminerende rum i det virtuelle tredimensionelle
landskab. Klippene er benævnt begivenhedsfikseringer, da de, på en og samme gang, er en fastholdelse,
fastfrysning af det, der ses i bevægelse, og samtidig gør en rumlige gøren og en kropslig påvirkning
nærværende, mulig at opleve og beskrive.
Elementer udtrykkes ved gråtoner, der viser forskelle i gennemsigtighed mellem lav gennemsigtighed som
sort og høj gennemsigtighed som lys grå. Gråtonerne giver dog ikke helt den gennemsigtige virkning, som
kendes i fysiske landskaber, hvor man kan se igennem elementer og se bagvedliggende landskaber, men
rummene mellem elementerne står mere klart på denne måde. Hvis elementerne er transparente flyder
elementer og rum sammen i konstruktionsstreger. Skyggerne påvirker oplevelse af gennemsigtighed, så
elementerne fremstår mere massivt.
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De fire fikseringer er valgt mellem to yderpunkter:
- på lang afstand, femhundrede tyve meter fra iagttagerposition til element;
- på tæt afstand, tolv meter fra iagttagerposition, hvor seks meter i højden spænder synsfeltet ud.

520 m

Bringe sit syn ud af fokus, fokusere anderledes
De tredimensionelle fikseringernes abstraktion, gennem valget af gråtoner for de rumskabende elementer,
bringer det vante syn ud af fokus. Det ene eller andet element, som jeg ved, er et træ eller et hus, bliver
til et mørkt eller lyst, massivt eller gennemsigtigt volumen. På den måde, glider fokus, fra at se kendte
elementer til at se landskabet som tilstande mellem fyldt og tomt rum. En fiksering, hvor man iagttager
nogen eller noget skarpt og vedholdende på en bestemt måde, er at se negationen af den vante måde at
se på. Det kender vi fra tegningen, der forestiller en vase, og, når øjnene knibes sammen, en ung kvinde.
At se rum i byen som negationen af bygningen eller bygningsmassen, og sammenstille det med lysningen,
tomrummet i skoven kendetegner også en sådan måde at se på.4
Fikseringerne er på en gang et arbejde med kropsuafhængig rumerfaring og rumuafhængig kropserfaring –
at erfare rum uden at være i det fysisk og være nærværende over for kropslig virkning af rum.
Gennem at arbejde uden krop i fysisk rum, bliver jeg samtidig opmærksom på erkendelsen af disse
ikke-fysiske ikke-synlige tilstande – den kropslige virkning. Det giver mulighed for genetablering af
kropslig nærværelse i forhold til landskabernes kropslige virkning - en nærværelse, som bevægelsens
diakrone laminering af synkrone fysiske og ikke-fysiske indtryk ved det fysiske landskab, til dels slører.
Fikseringerne styrker på den måde mulighed for selviagttagelse, kropslig nærværelse, for den udøvende
arkitekt og planlægger, og kan anvendes til at styrke andres selviagttagelse som den 4. dimension ved rum.

4

216

Jf. Sven-Ingvar Anderson: Bygninger og landskab, Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, København 2002, p. 26.

Udgang 1

Filmisk bevægelse
Den traditionelle fotografiske undersøgelse, som aflæser og gengiver virkeligheden, udvides af de
tredimensionelle fikseringer, der genetablerer bevægelsen gennem landskaberne og den kropslige
oplevelse.
Sammenstillingen af de fire fikseringer kan ses som en ’bevægelig collage’,5 der genetablerer bevægelsens
laminering af rumlige begivenheder. Ved at genetablere bevægelsens laminerende og overlappende
virkning, giver det også mulighed for at genetablere den kropslige begivenhed, de påvirkninger, de rumlige
begivenheder giver kroppen, når man bevæger sig igennem dem. Som en film om det fysiske landskab, der
kan spille på den indre nethinde, kan sansningen i landskabet genspilles igen og både fysiske og kropslige
indtryk genkendes, erkendes og udforskes på ny.
Til forskel fra en collage, sat sammen af fragmenter, er den bevægelige collage her ikke ét sammensat
billede, men flere billeder, der danner en sekvens, et forløb. De fire tredimensionelle fikseringer, som
sekvensen består af, er fikseringer af virtuelle landskaber bygget op virtuelt og udtrykt som fortolkninger
af den fysiske verden. Ved at de er virtuelle visualiseringer, får de fat i det ikke-fysiske ikke-synlige
konceptionsrum – non-site-sitet, som der ved sammensætningen af fikseringer, arbejdes på in-visu-situ.
Ved at de visuelle fikseringer sættes sammen til en sekvens, opstår muligheden for kropslige og rumlige
genetableringer, som nævnt ovenfor.

’Bevægelig collage’ er oversat fra Moving Collage med inspiration fra Irena Latek. Jeg bruger dog begrebet bevægelig collage lidt
anderledes, da jeg definerer det som flere billeder sat sammen til en sekvens kontra ét billede sat sammen af flere dele. Irena Latek:
‘”Moving Collage” or “Image-temps” in Instrumental Exploration of New Modes for Analyzing, Interpreting and Conceiving
Urban Spaces’. Changes of Paradigms in the basic understanding of architectural research, Architectural research and the digital world, Volume 2,
EAAE/ARC Conference, The Royal Danish Academy of fine Arts, School of Architecture, Copenhagen 2008.
Anvendelse af videooptagelser bliver mere og mere brugt i undersøgelser af urbane landskaber, hvor collager af videoklip
bruges til at beskrive særlige træk ved det fysiske rum og til at fastholde bevægelsens overlapninger af det sansede og oplevede.
ETH i Zürich har større studier af brugen af video i undervisningen af arkitektstuderende. Forskellen mellem de i afhandlingen
anvendte ’begivenhedsfikseringer’ og videoklippene ligger i, at videoklippene er repræsentationer af det fysiske, der via collagen
ændres og siger noget om rummet, på samme måde som det traditionelle fotografi. De otte sekvenser af begivenhedsfikseringer
her er, derimod bearbejdet materiale, hvorfor de, udover rumlig begivenhed som særligt træk ved det fysiske rum, samtidig styrker
opmærksomheden på den kropslige virkning og muligheden for styrkelse af kropslig nærværelse.
5
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Otte rumlige begivenheder

A
1
Indrammende landskab
ankomst

Dette landskab ligger i et landbrugs- og hedeområde, nordøst for byen Fasterholt mellem Ikast og Brande
i Jylland. Det valgte udsnit består af blandede landbrugs- og naturarealer ved gården Vovlund. Gården og
arealerne ligger på næringsfattigjord af flyvesand, smeltevandssand og - grus og ekstramarginale aflejringer
af sand og grus vest for istidsrandlinien nord/syd gennem Jylland. Arealet har de for Vestjylland
karakteristiske læskabende hegn. Landbrugsarealerne er mere eller mindre opdelt af hegn. Gården
Vovlund er omgivet af en mindre fyrretræsplantage og lunde. Øst for udsnittet, ligger den større Nørlund
plantage. Landskabets udtryk er det industrialiserede landbrugs rationelle landskab med antydninger af
globaliseringens stordriftsfordele som henlagte driftsbygninger, etablering af nye hegn og vedligeholdelse
af eksisterende granhegn gennem plantning af løvfældende træer.
Landskabet hører til gruppe A, hvor elementerne: hegn, lunde, marker danner begivenheden, men, hvor
elementerne ikke er den rumlige begivenhed. Landskabet undersøges gennem en sammenstilling af at se
det som:
- objekt styret af funktion – et landbrugs/naturlandskab;
- en flydende, opdelt og tom tilstandstype;
- en indrammende rumlig gøren;
- den kropslig begivenhed at være rammet ind, afskærmet, at være imellem noget.

Brugsbestemt funktion - landskabet som objekt
Landbrugs/naturlandskab, Vovlund, Ikast
Det geodætiske kort på modsatte side og den efterfølgende fotocollage kan begge aflæses som udtryk
for funktionskrav om store rum, der optimerer industrialiseret jordbrug. Kortet viser marker, hegn,
veje, bygninger og hede ligeværdigt. Elementerne genkendes ud fra deres funktion og benævnes også
herefter, for eksempel, læhegn. Store og langstrakte kornflader, hvor GPS traktoren uhindret kan sprøjte
den rigtige mængde gødning i udvalgte områder, trækker øjet langt mod horisonten til det brydes og
afskæres af læhegnenes præcise og mørke indrammende konturer. Hedearealer og plantager underordner
sig den industrialiserede flades og læhegnenes stærke rumlige dominans. Kortet er udtryk for et syn og
et fokus, der sikrer drift af jorden, eventuelle sammenlægninger af arealer og de for driften fornødne
driftsbygninger, som i dette tilfælde en stor grisestald, nordvest for Vovlund. Det medfører større rum,
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et

eablering af nye store bygninger og forladte gårde, som er tilfældet med Vovlund. Den rumlige gøren og
virkning er helt underordnet funktionen - ”form følger funktion”.
Fotocollagen1 på næste side repræsenterer gennem kortmarker og omkransende rammer, landskabets
dekorative aspekt, stilhistorisk det produktive industrialiserede landbrugs rationelle og enkle landskab, og
en samfundshistorisk udvikling af landbrug på marginal jord, der kræver lægivende hegn. Collagen nærmer
sig det rumlige indtryk, rummet har, når man er på de store flader omgivet af læhegn.

1

Fotografierne er taget med fokus mod Vovlund og ryggen mod vest og de to sidste, inden gården, henholdsvis nord- og
sydgående hegn, på hver side af vejen.

219

220

Udgang 1

221

Tilstandskarakter - landskabet som type
Flydende, tom og opdelt

Landskabet består af få elementer: markflade, indrammende hegn, lunde og himmel, og har en tom og
opdelt karakter på grund af ensidig brug. Samtidig, er karakteren dobbelttydig, da de få elementer og især
opdelingen af hegn, laminerer rummet og gør det flydende. De gennemsigtige hegn lader bagvedliggende
hegn og rum træde frem. De to tilstandsmodeller udtrykker henholdsvis flydende tilstande af tomme åbne
rum med få elementer og den, af elementerne, opdelte tilstand med sammenhængende og overlappende
rum. Dobbelttydigheden ved tilstandene - at landskaber er en dynamisk rumlig tilstand og ikke et statisk
rent funktionelt objekt - leder mod anskuelse af, at landskabet gør noget rumligt gennem tilstanden.

Rumlig tilstandsbegivenhed - landskabet som rumlig gøren
Indrammende

Landskabets rumligt praktiske funktion er at indramme og afgrænse og samtidig udspænde, overlappe
og laminere, hvilket det gør gennem at have form som en gennemsigtig ramme. Hegn og mark- og
himmelflade er det rumlige funktionsprincip – formen for dette landskab. Markens og himmelens flader
udspænder rummet. Læhegnenes rytme og retninger er strukturen, der samtidig afgrænser og åbner
rummet, styrker rummets uendelighed ud over rummet, man er i. Afgrøder i skiftende rotation, levende
hegn og lunde skarpt afgrænsede og blødt flimrende på samme gang, er dynamikken i rummet, hvorimod
udstrækningen af marker, hegn og himmel er det statiske.
Begivenhedsskitsen fanger denne gøren, der både afgrænser og åbner. I bevægelsen gennem landskabet,
adskiller lunde og hegn sig fra hinanden som grader af tæt og åben. Særligt hegnenes åbne og
gennemsigtige udtryk gør det muligt at fornemme flere rum efter hinanden. Forskydningen mellem
de gennemsigtige hegn og lunde afslører de bagvedliggende rums udstrækninger. Det rumlige kort
på modstående side udtrykker landskabets indrammende gøren, som en rumlig laminering mellem, at
landskabet er indrammende, opdelt og statisk og samtidig, gennem den indrammende gøren, flydende,
uendeligt og dynamisk.
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Kropslig begivenhed – kropslig virkning af rumlig gøren
At være rammet ind, afskærmet, at være imellem
En vekslende udspænding og indramning møder kroppen gentagende gange, når takten af langstrakte
hegn brydes af den fremadskridende bevægelse gennem rum, der åbner og lukker sig. Der er horisont
og udkig i overført betydning, da rammen af hegn er horisontlinjen. Horisonten/rammen af hegn
forankrer kroppen til det enkelte rum og forbinder samtidig til rum uden for. Den samtidige forankring og
forbindelse giver ro og mulighed for orientering.
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at være rammet ind, afskærmet, at være mellem
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Landskabet styrker en kropslig begivenhed – en oplevelse af at være rammet ind, afskærmet, og på samme
tid, imellem nære elementer og fjerne rum. De fire begivenhedsfikseringer genetablerer virtuelt den
kropslige nærværelse via bevægelsen gennem rummets rumlige gøren.

Opsamling
Hvordan ’svarer’ dette landskab på laminering af den rumlige gøren og virkning
Indrammende landskab skaber rumlig kontrast og kropslig virkningsmæssig kontrast, gennem
elementernes evne til at styrke både en dobbelt rumlig gøren og dobbelt kropslig virkning. Det vil sige,
at landskabet rumligt indrammer og afgrænser de enkelte rum og samtidigt forbinder til tilstødende
rum. Kropsligt betyder det at være indrammet, forankret lokalt og samtidig være mellem flere rum, være
forbundet med noget større både fysisk og virtuelt/i konception.
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A
2

Adskillende landskab
ankomst

Det udvalgte landskab er et udsnit ved Vestvolden syd for Brøndbyøster, som er del af Københavns
vestlige udkant og Vallensbæk Kilen. Københavns vestlige forstadsspredning har indhentet de oprindelige
landsbyer og indtaget det engang åbne land. Udsnittet består af transport- rekreationskorridorer og
rekreative arealer. Arealerne er omkranset af volde, mindre skovkanter, markante poppelhegn og
bebyggelse. Arealerne ligger syd for Holbækmotorvejens afkørsel 1 og består af hestefolde, skove,
hegn og cykelruter i forbindelse mellem Vestvolden på tværs af motorvejens trace, mindre gårde og
forstadsbebyggelse. De er blevet til afgrænsede huller i infrastrukturen og byens masse. Den vestlige kant
af byen er i nord-syd gående retning ’flosset’ af flere spredtliggende gårde og tidligere gartnerier. Mod
syd, består kanten af enfamiliehuse, række- og etagebebyggelse.
Landskabet hører til gruppe A, hvor elementerne: poppelhegn, støjvold, historisk vold, motorvejstrace,
græsningsmarker, sportsarealer, skov danner den rumlige gøren ved rummet, og, hvor selve elementerne
ikke er den rumlige begivenhed. Landskabet undersøges gennem at se det som:
- objekt styret af funktion – som et rekreations- og transportlandskab;
- opdelt tilstandstype;
- adskillende rumlig gøren;
- den kropslige begivenhed at være adskilt fra, at være på kanten af.

Brugsbestemt funktion - landskabet som objekt
Rekreations/transportlandskab, Vestvolden, Brøndbyøster
Det geodætiske kort viser et landskab af folde, oprindeligt formet af landbrugsproduktionen, som nu
fastholder et åbent landskab med senere tilkomne lag og funktioner. Kortet udtrykker ikke forskellen
mellem, hvordan voldene, hegnene og bebyggelsen rumligt præger landskabet. Kortet viser et syn og et
fokus, der sikrer disse arealers rekreative og tilgængelige funktion. Gennem friholdelse af landskabet for
byggeri og etablering af stier og, for eksempel, støjvolde, kan relationen til motorvejen håndteres, men
volden medvirker imidlertid til at området er lukket af fra omgivelserne – et objekt behandlet udefra, hvor
den rumlige gøren og virkning er underlagt funktionen.
Fotocollagen1 på de næster side viser, derimod, tydeligere et landskabet, der nu er styret af
transportmæssige og rekreative ønsker, som rumligt kommer til udtryk gennem jordvolde,

Fotografierne til collagen er taget med fokus mod bykanten, stående på støjvolden med det rekreative rum strækkende mod nord
og syd, henholdsvis til venstre og højre i collagen.
1
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græsningsmarker, hegnsstolper og flimrende poppelhegn i regelmæssig

rytme. Fotocollagen viser tydeligere end det geodætiske kort, hvor markant rummene og elementerne
er afskåret fra hinanden, af hinanden, samt repræsenterer forskelligheder og ligheder ved elementerne.
Collagen giver samtidig associationer til drift på overdrevsarealer og en snært af renæssancehave med klart
definerede rum i lag, og repræsenterer derved både dekorative og stilhistoriske træk ved landskabet.
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Tilstandskarakter - landskabet som type
Opdelt

Som tilstandstype, består dette landskab af flere rum med lav tæthed adskilte fra hinanden. Som type,
er det opdelt af krydsende trafikale og rekreative lag – en opdelt rumlig tilstand. Tilstandmodellen
karakteriserer langs- og tværgående rum, der opstriber, opdeler og adskiller det ene rum fra det andet.
De flimrende poppelhegn, Vestvolden og støjvolden bidrager til den opdelte tilstand, men de bidrager på
forskellig måde. Hegnene er gennemsigtige og lader rummene bagved træde frem. Voldene afskærer og
blokerer fuldstændigt. Denne forskellighed, som indvirker på tilstanden, udtrykker tilstandskarakteren slet
ikke. At kategorisere landskabet som opdelt, i forhold til andre kategorier, siger noget om tilstanden som
type, men ikke noget om, hvordan denne tilstand rumligt er og virker. Det kræver et andet fokus, der ser
elementerne i deres sammenhæng og interne påvirkning.

Rumlig tilstandsbegivenhed - landskabet som rumlig gøren
Adskillende

Gennem de afskærmende og ugennemsigtige volde, er landskabet adskillende, opdelende og blokerende;
enten er man i motorvejens rum eller i hestefoldenes rum. Hegnene er gennemsigtige, hvilket gør, at man
samtidig kan opleve rum i rummet, samt det store rum, de mindre rum er med til at definere.
Begivenhedsskitsen beskriver kontrasterne mellem volde og hegn, og særligt den gennemsigtige forskel,
der gør, at den rumlige begivenhed beskrives som adskillende, at noget skiller ad, mellem hvilke, der
er en forbindelse, modsat at noget blokerer. Landskabet kan opleves som stort og uendeligt mod syd,
hvor fladen er enorm, og træer og volde perspektivisk forstærker rummets uendelighed. Samtidig, kan
det opleves som lukket af opdelende og ugennemsigtige elementer mod nord. Det rumlige kort på
modstående side fanger lamineringen mellem Vestvoldens tyngde og de både lette, langstrakte hegn og
mere lukkede rum, omkranset af træer.
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Kropslig begivenhed – kropslig virkning af rumlig gøren
At være adskilt fra, at være på kanten af, omgivet af
Hegn og volde styrker en samtidig kropslig virkning af at være adskilt fra, på kanten af og omgivet af. I
den nordlige del af landskabet, er det svært at orientere sig, da voldene blokerer for udsyn og derfor rum.
Landskabets rum sanses først, når man pludseligt er der, afskåret fra andre rum. Rummene er gemt væk
og virker som lommer eller indadvendte tunneller i det sammensatte byvæv. Voldene giver dog mulighed
for udsyn over det samlede landskab af sammensatte rum. Udsyn fås også mod syd, hvor træer, volde og
flader perspektivisk forstærker og intensiverer følelsen af horisont og uendelighed.
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Opsamling
Hvordan ’svarer’ dette landskab på laminering af den rumlige gøren og virkning
Forskellene ved de rumlige elementers karakter giver rumlige kontraster, som er et særligt træk ved den
adskillende rumlige begivenhed. Kontraster gennem materialer og gennemsigtighed uanset ligheden i
opdelende typer peger på en adskillende og opdelende gøren, der både er adskillende og forbindende.
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A
3
Omsluttende landskab
ankomst

Landskabet omkring herregården Skjoldnæsholm, der ligger lige uden for Jystrup, midt imellem Roskilde
og Ringsted, er en blanding af mindre marker, skove, søer, rekreative arealer, herunder en to gange atten
hullers golfbane. Området ligger på kanten af Højebjerg Skov og Mortenstrup Skov, som sætter ramme
om golfbanen. Banen friholder store dele af de tidligere landbrugsarealer, det vil sige, fastholder en åben
karakter og et synligt blødt kuperede terræn i en lysning mellem skovene. Udover golfbanen, er der et
jernbanemuseum, konference center og gæstgiveri på herregården. Skove, søer og mosearealer omkring
golfbanen fungerer som rekreative arealer for befolkningen i området.
Landskabet hører til gruppe A, hvor elementerne: skove, lunde, søer, moser, klippede grønne flader,
mindre dyrkede marker og markant terræn danner den rumlige gøren ved rummet, hvor fladerne, skovene
og lundene ikke er den rumlige begivenhed. Landskabet undersøges gennem sammenstilling af at se det
som:
- objekt styret af funktion – som et rekreations-/ landbrugslandskab;
- spredt tilstandstype;
- omsluttende rumlig gøren;
- den kropslige begivenhed at være omsluttet, omringet af, at være inde i.

Brugsbestemt funktion - landskabet som objekt
Rekreations/landbrugslandskab Skjoldnæsholm, Jystrup
Det udvalgte landskab er et blandet rekreations- og landbrugslandskab. Det geodætiske kort viser store
områder med skov, mark og sø omkranset af mose. Skoven har en mørkere gråtone, hvorimod mark og
sø flyder sammen i samme lysegrå tone. Eneste forskel på sø og mark er terrænkurvernes opstribning
af markerne. Kortet repræsenterer et syn, der søger at beskrive, hvilke dele landskabet består af, hvilke
funktioner: skov, sø, mark, der er, hvor. Imidlertid, indfrier kortet ikke dette, da det er vanskeligt at aflæse,
hvad der er vand, og, hvad der er terræn. Se nord for Enghave på kortet. Kortet er fladt, med tonede
flader side om side, som samtidig ikke giver information om den rumlige karakter, gøren og virkning.
Fotocollagen1 på næste side viser det høje plejeniveau på goldbanen – den tætklippede græsmåtte mellem
vægge af skov og spredte lunde. Det høje plejeniveau er kommet i stedet for et højt driftniveau med et
tilsvarende udtryk.

1

Fotografierne til collagen er taget med fokus mod Herregården Skjoldnæsholm, stående med skoven i ryggen
tohundredehalvtreds meter oppe af den første skovvej i Mogenstrup Skov fra krydset ved Ventegodt og Tyvelund Bakke.
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Fotocollagen på de næste sider viser en samfundshistorisk udvikling fra landbrugsjord på et af de få
herregårdslandbrug på Midtsjælland til ensidig klubsport og motion, samt adskilte arealer til offentlig
rekreation. Golfbanen fremstår samtidig som en stor barriere og lysning med træk af overdrev og eng
med store bølgede flader omsluttet af skov - begge dekorative og stilhistoriske aspekter, som fotocollagen
udtrykker.
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Tilstandskarakter - landskabet som type
Spredt

Som type, har dette landskab en spredt karakter. Det er komponeret af skove og lunde, som man passerer
igennem og imellem. Tilstandsmodellen viser rum dannet af spredte elementer. Når man kigger rundt i
landskabet, mødes blikket af elementer spredt mellem hinanden. I og med, at skovene er forholdsvis store,
er det en mere lukket spredt tilstand, da rummene er mellem/i skovene, modsat at skovene som lunde lå i
rummet. Det rumlige kort på modstående side viser både rummet dannet af de spredt placerede skove og
lunde samt deres rumdannende træk.

Rumlig tilstandsbegivenhed - landskabet som rumlig gøren
Omsluttende

Det rumlige kort og begivenhedsskitsen fortæller om, hvad der danner rum, og, hvordan det danner rum.
Skovene og lundene danner rum gennem den spredte karakter. De ellers præcise skovkanter er flere steder
opløst af mindre lunde, der ’forer’ rummet. De spredte lunde og skove er omsluttende, via overlapning
af de opløste kanter. Det sker gennem skovenes og lundenes forskelle i gennemsigtighed, som skitsen udtrykker. Uanset om man er midt i rummet og langt fra elementer, tættere på elementer eller lige ved siden
af et element, er den rumlige gøren, den rumlig praktiske funktion omsluttende. De tætklippede bølgede
græsflader og gennemsigtige omsluttende lunde og skove er som et hav med rullende bølger, formen - det
rumlige funktionsprincip, hvormed landskabet har en omsluttende rumlig gøren.

Kropslig begivenhed – kropslig virkning af rumlig gøren
At være omsluttet, omringet af, at være inde i
Den omsluttende rumlige gøren giver fornemmelsen af at være inde i et rum, som omringer og omslutter.
Omslutningen afskærer en fra den omkringliggende verden og skaber en intenst opmærksomhed på rummet og et intenst nærvær og nærværelse i forhold til rummets indvirkning.
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Omslutningens afskærmende effekt fjerner, på den ene side, muligheden for at forbinde med andre rum
og, dermed, muligheden for forankring. Den indelukkede fornemmelse kan være uroskabende, da man
ikke har forbindelse til andet, end det rum man er i, men det kan også opleves modsat. Det kan opleves
som, at man er koblet af verden. På den anden side, giver den opløste kant på udvalgte steder mulighed
for lange kig ud af rummet, man er i, og udsyn til bagvedliggende rum. Det kuperede terræn skaber samtidig nye horisonter ved bakkernes krumning, og mulighed for lange udblik og overblik, der styrker muligheden for at orientere sig i det specifikke landskab, man er i og dets forbindelse til andre og større rum.
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Opsamling
Hvordan ’svarer’ dette landskab på laminering af den rumlige gøren og virkning
Omsluttende landskab skaber rumlig kontrast og kropslig virkningsmæssig kontrast gennem, at landskabet
rumligt omslutter og afgrænser de enkelte rum, og dog alligevel, ved den flossede kant og det kuperede
terræn, forbinder til tilstødende rum. Terrænet har en stor rolle i styrkelse af det kropslige nærvær og den
kropslige nærværelse af at være omringet, omsluttet, være inde ”i lysningen i skoven”. Kropsligt, betyder
det at være omsluttet, forankret lokalt og samtidig være mellem flere rum, være forbundet med noget
større både fysisk og virtuelt/i konception.
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A
4
Udstrækkende landskab
ankomst

Det udvalgte udsnit er et landskab med et hævet og svagt bølget terræn, faldende mod sydvest, og med
Frederiksborg Slot og Hillerød i baggrunden mod nordøst. Det består af marker og Hillerøds sydvestlige
erhvervsområde, inklusiv domicilparken Brennum Park mellem Hillerød og Hillerød motorvejen.
Landskabet og domcilparken gennemskæres af en ny forbindelsesvej fra motorvejen i vest til den
eksisterende by og erhvervsområdet i øst. Langs den sydlige side af forbindelsesvejen, dominerer Novo
Nordisk hovedsæde med nye forsknings- og produktionsbygninger trukket tilbage på bakken over den
tidligere herregård Faurholm og dets gamle voldsted, som nu er Novos konferencegård. Udover Novo,
er få andre firmaer placeret nord for forbindelsesvejen og endnu andre i gang med at bygge. Området er
udlagt og behandlet som en stor park med et højt plejeniveau på åbne arealer. På Novos arealer, primært
langs den buede hovedankomstvej, er der, imellem bygninger og græsplæner, plantet buske og træer i
kvadratisk mønster. De er på nuværende tidspunkt ikke særlig høje og har lille rumlig virkning, hvilket med
tiden vil ændre sig.
Landskabet hører til gruppe A, hvor forskellige bygninger af sammensatte bygningsvolumener, på et
svagt bølget terræn, danner den rumlige gøren, og, hvor bygningerne ikke er den rumlige begivenhed.
Landskabet undersøges gennem at se det som:
- objekt styret af funktion – som et domicil/produktionslandskab;
- spredt tilstandstype;
- udstrækkende rumlig gøren;
- den kropslige begivenhed at være udstrakt, i forbindelse med, at være midt imellem noget.

Brugsbestemt funktion - landskabet som objekt
Domicil/produktionslandskab, Brennum Park, Hillerød
Domicilerne ligger som enheder, spredt på samme måde, som større gårde i området tidligere gjorde.
Området er som domicil- og produktionslandskab udlagt som et styret landskab - en stor park med brede
veje, gruppeplantninger og bygninger placeret som pavilloner. Det har store vidder og en højtidelig og
betydningsfuld stemning, gennem det enkle og gennemgående materialevalg og høje plejeniveau. Der er
plantet mindre træer, buske som parterre i stramt gridnet på de store klippede græsflader, og ask som allé
ved Novos øst/vest-gående interne vej. Plantningerne i gridnet giver et styret udtryk, der henviser til det
tidligere landbrugs produktionslandskab. Allé og parterre er samtidig stilhistorisk referencer til palæ- og
herregårdshaver, her i en blanding af stramt barokanlæg og engelsk landskabspark, som kan ses på
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fotocollagen1 på de følgende sider. Det sparsomme plantevalg gør landskabet nøgent og uden mindre rum.
Et lavere driftstryk og et varieret planteudtryk kunne have styrket oplevelse af flere rum og samtidig have
styrket bygningernes/elementernes stramme udtryk.
Bygningerne understøtter funktionen domicillandskab og referencen til palæ- og herregårdshaver ved at
ligge som pavilloner af lidt varierende størrelse med ens materialer: glas, stål og sorte facadetegl. Det gennemgående materialevalg skaber enhed, helhed og klarhed – en stramhed som domicilparkens landskab

1

Fotografierne til collagen er taget med fokus mod Novo Nordisks forsknings- og produktionsbygninger, stående på den nye
fordelingsvej hundredefemogtyve meter fra den første rundkørsel i østlig retning.
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ligeledes understreger. Det geodætiske kort viser godt nok bygningerne som produktionsenheder i landskabet med matrikel/erhvervszone markeret omkring. Det er udtryk for et syn og et fokus styret af ens
funktionskrav, som proportionalt forhold mellem bebyggelsesprocent og arealstørrelse, der gør, at bygningerne placeres med samme afstande til vej og i forhold til hinanden. Landskabsbehandlingen er slet ikke
med på kortet, hvilket er et fravær, der tydeligt udtrykker kortets fokus på ligeværdigt at vise funktioner
frem for rum. Landskabet har et langt mere rumligt aspekt, som kunne have været dyrket i samspil med
træk fra landbrugslandskabet.

Tilstandskarakter - landskabet som type
Spredt

Netop bygningernes placering med store afstande og beplantningens åbne og stramt styrede net karakteriserer en spredt rumlige tilstand. Landskabet repræsenterer en spredt tilstand gennem, at elementerne er
placeret i rummet. De fæstner landskabet i punkter, som sten spredt på et stort tæppe. Det betyder, omvendt og samtidig, at landskabet strækker sig ud, åbner sig op mod det omkringliggende via elementernes
spredte fæstning. Det er det modsatte af en spredt tilstand, hvor elementerne lukker rummet indad, sådan
som det omsluttende landskab ved Skjoldnæsholm gør. Bygninger, beplantning og flader af græs og befæstet areal ligger samtidigt spredt mellem hinanden, træk som signaturen og tilstandsmodellen udtrykker.

Rumlig tilstandsbegivenhed - landskabet som rumlig gøren
Udstrækkende

Den spredte tilstand af ’fæstende’ bygninger, som gør at landskabet strækker sig ud og åbner sig mod det
omkringliggende, tegner dets rumligt praktiske funktion, en rumlig udstrækkende begivenhed. Det ’rumlige’ kort på modstående side viser, at landskabet er koblende ud over eget areal til noget større, som arealet
og stedet bliver en del af. Begivenhedsskitsen viser udstrækningen af landskabet og afstanden mellem
bygningerne, der sætter fokus på himmelen og græsfladen og forstærker oplevelsen af et udstrakt og kontinuerligt rum. Umiddelbart, er der ingen rumlig kontrast i landskabet, da afstandene mellem elementerne
er store. Men det er der. Kontrasten er ikke mellem elementerne som objekter, men, derimod, mellem den
rumlige tilstand og den rumlige gøren: mellem afstande, rum mellem elementerne og landskabets
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udstrækkende gøren. I de mindre rum, som de sammensatte bygninger danner, er der en mere nær kontakt
og direkte kobling mellem menneske og bygning, på trods af elementernes størrelse. Denne kobling er
der ikke i forhold til landskabets rumlige udstrækning. For meget og for enkel beplantning, som historisk
fortælling og dekoration, fjerner landskabet fra dets aktuelle kontekst. Den rumlige begivenhed bliver så
stærk, at man føres ud af landskabet, uden forankring til stedet, rummet selv. Var beplantningen tænkt
rumligt, kunne landskabets rumlig gøren som ramme have styrket fortællingen om et firma, der rækker ud
i verden og giver mennesker en følelse af at høre til noget større, samtidig med lokal forankring.
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Kropslig begivenhed – kropslig virkning af rumlig gøren
At være udstrakt, i forbindelse med, at være midt imellem
Beplantningens gennemsigtige materiale styrker ikke en rumlig laminering af bagvedliggende rum og
dermed forankring, gennem bevægelsen i landskabet, da beplantningen ikke er en stærk rumlig struktur.
Landskabet opnår lamineringens forankring gennem kobling med bagvedliggende rum, i stedet for gennem den udstrækkende gøren og spredte tilstand.
Landskabets udstrækkende gøren giver en kropslig begivenhed af at være udstrakt og midt imellem
elementerne, uanset om man er på afstand og ser bygningerne udefra eller man er inde mellem elementerne/bygninger og ser ud. Landskabet giver på den måde en fornemmelse af at være i forbindelse med
omgivelserne både på afstand og i selve rummet. Landskabet styrker orientering og forankring kropsligt
gennem den udstrækkende gøren, men giver også uro, da det stilhistoriske udtryk gør landskabet generelt
og mindre stedspecifikt.

Opsamling
Hvordan ’svarer’ dette landskab på laminering af den rumlige gøren og virkning
Dette landskab har en stærk udstrækkende rumlig gøren, der styrker forankring til noget større, men lokal
forankring mangler, hvormed det rent rumligt er mindre kontrastrigt. I forhold til styrkelse af kropslig
nærværelse, er de mindre rum ved bygningerne, sammen med udstrækningen, med til at styrke rumlige
kontraster og den kropslige laminering. Rumlig forbindelse til omgivelserne er dog stærkere end forankring i selve rummet, da den rumlige kontrast i den nære skala svækkes af stilhistorisk reference i stedet for
stærk rumlig gøren. Forholdet mellem styrkelse af kropslig nærværelse og muligheden for forankring er
vredet skævt.
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A
5
Udspændende landskab
ankomst

Det udvalgte udsnit er et landskab på en bakke, hvor terrænet falder mod Køge og Køge Bugt i øst,
og landsbyen Ølsemagle i nord og Ølby i syd. Det består, ud over landsbyerne, af agerjord, Køge Bugt
Motorvejen og STC, Scandinavian Transport Center, der er placeret ved afkørsel 32, hvor motorvej
E20, E47 og E55 mødes i den sydlige del af Køge Bugt Fingeren. Centeret er placeret højt og synligt
i landskabet, mellem Ellemosegård og motorvejen. Mod nordøst, er der et lavt beplantningsbælte, og
mod syd afskærer motorvejens store cirkelslag landskabet. Langs motorvejen og langs den sydvestlige
hovedfordelingsvej, er der plantet træer i ellipseformede bede, der med tiden vil skærme for synligheden.
Centeret består af en erhvervspark og et servicecenter for fragtvogne med grunde på 5000 – 200.000 m2
og maksimal bygningshøjde på mellem 18 og 25 meter. Centeret ligger hævet over motorvejen, så Nettos
distributionscentral og DBKs højlager til distribution af bøger ligger som flydende megakasser i det
skrånende landskab. De er på lang afstand tydelige orienteringspunkter for motorvejstraceet og afkørslen
til Køge by. Udover Netto og DBK, er der andre etablerede firmaer. I 2008, startede byggemodningen af
360.000 m2 areal nord for det eksisterende transportcenter.
Landskabet hører til gruppe A, hvor bygningsbokse på et skrånende terræn danner den rumlige gøren ved
rummet, hvor bygningerne ikke er den rumlige begivenhed. Landskabet undersøges gennem at se det som:
- objekt styret af funktion – som et opbevarings-/transportlandskab;
- spredt tilstandstype;
- udspændende rumlig gøren;
- den kropslige begivenhed at være udspændt, svæve, at være ved siden af, sammen med noget.

Brugsbestemt funktion - landskabet som objekt
Opbevarings/transportlandskab, Køge Ølby
Området er, som opbevarings- og transportlandskab, karakteriseret af funktionskrav om store grunde
med store bygningselementer, der synliggør virksomhederne og understøtter dem som regionale
distributionscentraler. Funktionskravet gør, at elementerne er opskaleret proportionalt, sådan at forstå, at
bebyggelsesprocenten, trods større elementer, er den samme her, som i andre erhvervsområder.
Fokus på funktion kommer ligeledes til udtryk i vejstrukturen, som, sammen med størrelserne og
matrikel- og zonestrukturen, fastlægges tidligt i planlægningsfasen, samt sætter rammer for landskabet.
Det geodætiske kort viser vægtning af zone, matrikel, vej og bygning. Andre funktioner, som den
gennemgående markflade og større beplantning, vises ligeværdigt og siger intet om rumlig virkning. Kortet
og det funktionalistiske fokus er et klart udtryk for landskabet set udefra – fra motorvejen, og som et
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objekt i forhold til andre objekter i landskabet, som, for eksempel, by. Træerne i ellipseformede bede langs
motorvejen og langs hovedfordelingsvejen er et styret greb, der kan virke som en reference til barokke
herregårdsanlæg. Sydøst for Netto, virker mindre, flerstammede træer i kvadratiske bede i tætklippet græs
som samme stilhistoriske træk.
Grebet er noget udefra tilført, der ikke styrker landskabets rumlige virkning. Hvad det gør rumligt udad til
og rumligt mellem elementerne i landskabet rummer kortet ikke.
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Fotocollagen1 på de forgående sider viser bygningselementerne spredt ud oppe på bakken med store rum
imellem og kontakt til omgivelserne.

Tilstandskarakter - landskabet som type
Spredt

Tilstandsmodellen viser, at elementerne dominerer landskabet som en spredt tilstand. Der er stor afstand
mellem elementerne - bygninger, lastbiler og containere, som udspænder det samlede rum og den slåede
græsflade. Bygningerne fremstår som store bokse placeret på en skrånende bakke uden afgrænsende horisont, hvor bygningsboksene forankrer stedet til jordoverfladen.

Rumlig tilstandsbegivenhed - landskabet som rumlig gøren
Udspændende

Det rumlige kort på modstående side viser, at den spredte tilstand af bokse fæstner den gennemgående
græsflade som en udspændt presenning og fæster, med bygningernes flydning, fladen og stedet til omgivelserne. Bygningernes måde at fæstne og udspænde rummet på medvirker til, at landskabet på samme gang
vender sig ind- og udad. Terrænet har en stor indvirkning på dette dobbelte træk, da man nogle steder er
hævet op over omgivelserne, og at man på skråningerne hele tiden er ved siden af, mellem elementerne.
Jordoverfladen og himmelfladen bliver dominerende, og boksene fæstner som ankre en forgrund med
baggrund. Begivenhedsskitsen viser, at en rytme af langstrakte rum mellem elementerne trækker fokus
hen på rummet imellem dem og bevirker, at forskellene på boksene, særligt materialerne stålplader, trådhegn, glas og betonfacadeelementer, ikke træder markant frem. Mellemrummet bliver, derimod, en stærk
magnet. Gennem en på samme gang gentagende og uendelig horisont, via terrænets etablering af udsyn
og nye horisonter, skabes der i mødet med fladens nøgenhed, en nærhed med stedet. Der er ingen rumlig
kontrast, gennemsigtighed via laminering af gennemsigtige lag, men en sammensmeltning mellem landska-

1

Fotografierne til collagen er taget med fokus mod rummet mellem Nettos distributionscentral og DBKs højlager, stående
hundredefemogtyve meter fra Netto centralen på hovedfordelingsvejen og orienteret i nordøstlig retning.
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bet og omgivelserne - via de tætklippede græsflader, er man hele tiden i det store udspændende rum.

Kropslig begivenhed – kropslig virkning af rumlig gøren
At være udspændt, frisat, at være ved siden af, sammen med

Mellemrummets gennemgående græsflade fungerer som en stor ’præsenterbakke’ kroppen sættes fri på.
Man er, på græsfladen, hele tiden udspændt mellem græssets møde med himmelen og boksenes punktvise
markering af den uafgrænsede horisont. De store proportionale bokse og flader giver en vægtløs oplevelse, hvor kroppen svæver og, gennem åbenheden forbindes med verdenen uden for, som området er
koblet op med. De store afstande mellem boksene giver hele tiden udsyn og mulighed for orientering og
ro gennem forbindelsen med motorvejen, himmelen og fladens fortsættelse i omgivelserne. Man bliver til
et element mellem elementer; man er hele tiden sammen med, ved siden af, elementer i landskabet.
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Opsamling
Hvordan ’svarer’ dette landskab på laminering af den rumlige gøren og virkning
Terrænets etablering af udsyn og nye horisonter synliggør fladens nøgenhed og skaber en nærhed med
stedet. Via de tætklippede og uendelige græsflader, er man hele tiden i det store udspændende rum. De
store afstande mellem boksene giver udsyn, som skaber mulighed for orientering og ro. Der er få rumlige
kontraster, men kontrasten ligger i forholdet mellem den spredte tilstand af bokse og den udspændende
rumlige begivenhed, de er med til at danne. Uden rumlig kontrast eller gennemsigtighed via laminering af
gennemsigtige lag, smelter det udspændende landskab sammen med omgivelserne.
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1
Ansamlende landskab
ankomst

Det udvalgte landskab er et udsnit på tværs af motorvej E45, gennem Ringsted og Benløse, liggende nord
for motorvejen. Motorvejen efterlader restarealer mellem begge byer og motorvejstraceet. På den sydlige
side af motorvejen ved Ringsted, inddrages arealerne til boligområder, mod nord til erhvervsområde.
Langs motorvejstraceet, er der her etableret bølgede jordvolde, som mod vest fortsætter ned i dalen
til Ringsted Å og Torpet Mose. En del af det udvalgte landskab kiler sig ind mellem dalen, Ringsteds
eksisterende udstykninger og motorvejen og ligger på den nordøstlige side af ådalen og mosen. Den
anden del kiler sig ind mellem motorvejen og Benløses parcelhusudstykninger. På Ringsted-siden, øverst
på skråningen mod øst, og nederst på skråningen, på vej ud i dalsænkningen mod vest, er der i forlængelse
af tidligere etablerede parcelhuse opført nye parcelhuse. Øst for parcelhusene og for foden af skråningen,
tæt på motorvejen, er der etableret etagebyggeri. Tæt på afkørslen til motorvejen, er der etableret et nyt
indkøbscenter. Området er karakteriseret af blinde ’krogeveje’ med vejdæmpning koblet til en større
ankomstvej i en bue op over terrænet. På tværs i området, er det eneste fælles grønne areal orienteret om
en offentlig sti, som er helt lukket af huse, som fotocollagen1 på de næste sider viser. Fællesarealet er åbent
mod vest, hvilket dog ikke giver nævneværdig udsigt og forbindelse til omgivelserne. Det opnås kun langs
kanterne af området. Tætplacerede huse, som fremtræder som et massiv, kendetegner området. Særligt når
man kommer fra vest, markerer området sig som en stor rød bølget flade - et stort rødt tag-landskab.
Landskabet hører til gruppe B, hvor bygningselementerne på det skrånende terræn danner den rumlige
gøren, hvor elementerne er selve den rumlige begivenhed. Landskabet undersøges gennem at se det som:
- objekt styret af funktion – som et bosætnings-/ transportlandskab;
- en fuld og flydende tilstandstype;
- ansamlende rumlig gøren;
- den kropslige begivenhed at være sammentrykt, sammenklemt, at være midt i.

Brugsbestemt funktion - landskabet som objekt
Bosætnings/transportlandskab, Ringsted Nord
Det udvalgte landskab er et bosætnings- og transportlandskab, hvor disse funktioner udløser en høj
bebyggelsesprocent på små grunde; det vil sige, der er store huse på små grunde. En stor skærmende vold,
en grøn korridor, samt, samlet set, et stort lukket vejareal kobler den spredte bebyggelse og giver tryghed.

1

Fotografierne til collagen er taget med fokus mod etagebebyggelsen og parcelhusene for enden af fællesarealet, stående på stien
midt på arealet med ryggen mod Torpet Mose i vest.
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Ringsted og Benløse er ved at flyde sammen på tværs af motorvejen, kun brudt af støjvolden,
der skærmer for udsyn og er en fysisk barriere. Boligområderne, på Ringsted-siden, såvel som
erhvervsområderne på Benløse-siden, er indadvendte enklaver, der lukker om sig selv, uden forbindelse
med omgivelserne. Det er aftrykket af en tænkning, der ser området udefra som objekt styret af
funktionalistiske parametre. Det geodætiske kort viser en tidlig fase i planlægningen, hvor der på Ringstedsiden er udlagt nye veje, der afgrænser udbygningen. Det er naturligt nok at starte med vejene, men deres
udformning er udtryk for et primært fokus på trafikbetjening af en masse boliger, uden stillingtagen
til rumlig gøren og virkning i forhold til de eksisterende omgivelsers kvaliteter. Samfundshistorisk, er
det samtidig udtryk for konsensus om, hvordan det er rart og trygt at bo: småt, tæt, med krogende og/

279

280

Udgang 1

281

eller blinde veje. Husene, enfamiliehuse som etagebebyggelser, har alle røde tage med en 30-45 graders
taghældning eller valm og pudset eller blank mur, hvilket gør, at de virker som æsker med aftageligt låg,
og som en rød dyne lagt ud over det eksisterende landskab. De ens tage og tætheden er stilhistorisk et
kendetegn for parcelhus- og byudviklingen fra nittenhalvfemserne til i dag, to mantraer fra den tid om at
skabe enhed via tagmaterialet og mindre spredning og større boliger samtidig. Tætheden, den nære og lille
skala og de blinde krogede veje er ligeledes et mantra for at opnå gode og trygge boligområder.

Tilstandskarakter - landskabet som type
Fuld, flydende

Landskabet er karakteriseret af både en fuld og en flydende tilstand. De tætbyggede, relativt ens huse på
små grunde giver landskabet en fyldt karakter. De mange stikveje koblet på den store fordelingsvej giver
landskabet labyrintiske træk. Sammen med den fyldte tilstand, fremstår det som et sammenvævet tæppe
lagt ud over det faldende terræn. Den fyldte tilstand kan virke helt flydende, hvor det ene element flyder
over i og sammen med det andet.

Rumlig tilstandsbegivenhed - landskabet som rumlig gøren
Ansamlende

Den oplevede rumlige begivenhed er en overlappende, sammenflydende og sammenføjende ansamling –
et ansamlende landskab, der former sig, som det rumlige kort viser, som et samlesæt, et tæppe af æsker.
Begivenhedsskitsen viser at den fulde og flydende tilstand skaber en ansamlende begivenhed. Bygningerne
spærrer for synsfeltet, så udsyn ikke er muligt. Husene er placeret i forhold til hver lille ankomstvej, er
indadvendte og lukker sig om sin egen verden. Når man bevæger sig på veje og på fællesarealet, bliver man
omkranset af de tætliggende huse, der, som en labyrint, gør rummet retningsløst og svært at orientere sig i.
Etagebebyggelsen, øst for parcelhusene, fjerner muligheden for udsigt for enden af fællesarealet og lukker
området yderligere. Hele områdets attraktion – udsigten ud over landskabet mod nord-øst er væk. Kun
når man bevæger sig på veje langs områdets kanter, kan man opleve udsigten, eller mod vest for enden af
fælles arealet, kan man få et glimt af det omgivende landskab.
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Der er dermed ingen gennemsigtighed. Kobling med bagvedliggende rum og forankring gennem
sammenhæng med andet, uden for boligområdet, er derved ikke mulig. Der er ingen rumlig laminering,
kun det/de rum man er i, her og nu. Landskabet er helt uden rumlig kontrast, da de rumlige tilstande
fuld og flydende falder sammen med den ansamlende begivenhed af lige store og ens elementer og rum.
Eneste kontrast er ådalens og motorvejtraceets langstrakte, store rum, der forbinder ud i verden i forhold
til dette indadvendte og retningsløse landskab. Rumlig kontrast og rumlig laminering internt mangler. Den
rumlige konsekvens for området som helhed – hvordan et sådan landskab rumligt gør og virker, mangler
fortsat som parametre i planlægningen.
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Kropslig begivenhed – kropslig virkning af rumlig gøren
At være sammentrykt, sammenklemt, at være midt i
Oplevelsen er en ansamling af enklaver i én stor enklave, hvor kroppen bliver klemt inde af de
sammenvævede ens små elementer: hæk, græsplæne, typehuse og etagebebyggelse med blank eller pudset
mur og rødt tegltag. Ansamlingens tætte og ens rammer kan opfattes som trygge, hvilket i høj grad skyldes
parcelhusområdets velkendte disponering og udtryk, som er en indpodet samfundsmæssig anskuelse hos
mange danskere. Det har i sig dog samtidig en klaustrofobisk virkning, hvor kroppen ikke kan sættes fri
i et større rum og få fornemmelsen af noget, der rækker uden for/udover en selv og ens egen verden.
Klaustrofobien forstærkes af gentagelsen af elementer, materialer og størrelser. Man er midt i denne
ansamlende masse, der trykker og klemmer én sammen. Elementerne blokerer for udsyn og muligheden
for menneskelig forankring gennem orientering, og kontakt med en verden uden for styrkes ikke.

Opsamling
Hvordan ’svarer’ dette landskab på laminering af den rumlige gøren og virkning
Den ansamlende rumlige begivenhed skaber ingen rumlig laminering eller kropslig laminering. Landskabet
er blokerende og en labyrint, der ikke styrker forankring.
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2
Ophobende landskab
ankomst

Det udvalgte landskab ligger i den nordvestlige udkant af Århus, på den sydlige side af Egådalen ved
Skejby, og med Lisbjerg by på det modsatte bakkedrag. Størstedelen af udsnittet optages af Lisbjerg
erhvervsområde, som er udlagt til erhverv, industri og vare-, udsalgs- og storkøbsbutikker. Området er
placeret tæt op ad Skanderborgvej, der udgør en af Århus’ større ind- og udfaldsveje. Det skyder sig
samtidig ned i dalen, og elementer hober sig op i forhold til omgivelserne. På Lisbjerg-siden af dalen er
der massiv boligudbygning i gang, hvor nye parcelhus- og erhvervsområder skyder frem. Rejsning af ny
skov danner ramme om flere af de nye boligområder. Sammen med placering af erhvervsområderne langs
motorvejen, er dette ophobende landskab et centralt led, der hægter spredningen af Århus sammen med
et begyndende sammenhængende bybånd på tværs af Jylland.
Landskabet hører til gruppe B, hvor bygninger på et skrånende terræn danner den rumlige gøren, og, hvor
bygningerne er selve den rumlige begivenhed. Landskabet undersøges gennem af at se det som:
- objekt styret af funktion – som et forbrugs-/ produktionslandskab;
- en fuld og opdelt tilstandstype;
- ophobende rumlig gøren;
- den kropslige begivenhed at noget hober sig op over en, at være trykket, klemt, at være ved foden af.

Brugsbestemt funktion - landskabet som objekt
Forbrugs/produktionslandskab, Lisbjerg Århus
Landskabet kan karakteriseres som et forbrugs- og produktionslandskab, hvor proportionalt definerede
volumener og arealer markerer sig som en stor ansamling kasser. Det geodætiske kort, på modsatte
side, viser kasser placeret som kassetter i et kassettesystem, metrisk og proportionalt dimensioneret.
Bebyggelsesprocenten påvirker størrelsen på parkeringsarealerne, der er terrasseret til store serviceflader.
Kortet viser samtidig andre funktioner, som zone- og matrikelafgrænsning, veje, moser, skov, by og terræn,
der vægtes ligeværdigt med bygningskasserne. Kortet repræsenterer et syn og fokus på området bestemt
af funktion, bebyggelsesprocent og dertil proportionerede grunde, hvor det primære fokus er forholdet
mellem bygningernes etagemeter og grundenes arealstørrelse, og hvilke funktioner der er hvor, hvorimod
den rumlige gøren og virkning er sekundær.
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Fotocollagen1 på de næste sider gengiver området med vare-, udsalgs- og storkøbsbutikker, som vi kender
det, men kan som noget konstrueret også ses som repræsenterende en samling af kasser, en struktur, der
rumligt gør noget med rummet.

1

Fotografierne til collagen er taget med fokus mod Ikea, stående på parkeringsarealerne langs Skanderborgvej med ryggen mod
rundkørslen på Skanderborgvej, Egådalen og nordvest.
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Tilstandskarakter - landskabet som type
Fuld						 opdelt

Samlingen af kasser opdeler og fylder landskabet ud, så det ikke er muligt at se igennem eller forbi de
massive elementer – bygningskasserne. Tilstandsmodellerne og signaturerne viser, at landskabets tilstand
samtidigt er opdelt og fuld, hvilket hænger sammen med elementernes størrelse og rummene imellem
dem. Rummene mellem bygningerne er mindre end bygningerne og bidrager derved til landskabets fyldte
og opdelte tilstand. Det er en effekt af de funktionelle krav om store volumener med rum imellem til
parkering, der påvirker den rumlige tilstand.

Rumlig tilstandsbegivenhed - landskabet som rumlig gøren
Ophobende

Landskabet fremtræder som form og rumligt funktionsprincip som en stor kassetteholder, med
proportionale kasser og mellemrum. Bag formen, er der en ophobende rumlig praktisk funktion og rumlig
gøren. Arealerne mellem kasserne er dimensioneret til parkering og ikke ud fra den rumlige virkning,
hvilket betyder, at det ikke er muligt at opleve kasserne på afstand i forhold til noget bagvedliggende,
eller at baggrund kun kan opleves med de andre kasser i ryggen, når man bevæger sig imellem kasserne.
Kasserne kan ellers kun opleves i samspil på afstand, for eksempel, fra motorvejen langs Skanderborgvej.
Kasserne må i højere grad betragtes som rumlig gøren internt mellem hinanden.
Terrænets fald mod Egådalen og kassernes optrapning/nedtrapning henholdsvis forstærker eller mindsker
den ophobende effekt og veksler mellem fuld og opdelt tilstand. Nede i dalsænkningen, er landskabet
primært en fuld tilstand og rumligt ophobende. Oppe på bakken, med Århus/Skejby i ryggen, er tilstanden
mere opdelt og mindre ophobende, da man nemmere kan overskue kasserne.
Der er ingen rumlig laminering, da kasserne blokerer for udsyn gennem deres placering, tæthed,
størrelse, opbygning og deres ugennemsigtige materialer. I dagtimerne, er bilerne med til at skabe rumlige
kontraster, men i forhold til landskabets egen opbygning, er den fyldte tilstand dominerende og styrende
for den rumlige ophobende begivenhed.
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Det rumlige kort beskriver den rumlige begivenhed mellem elementer og sted. Begivenhedsskitsen
undersøger forholdet mellem den fyldte tilstand og den ophobende rumlige gøren og nærmer sig den
kropslig begivenhed landskabet sætter i kroppen gennem den ophobende rumlige gøren.

Kropslig begivenhed – kropslig virkning af rumlig gøren
At hober sig op over en, at være trykket, klemt, at værre ved foden af
Bevæger man sig langs med Skanderborgvej og ind mellem kasserne, klemmes og trykkes kroppen af
volumenernes vægge, der hober sig op foran og over en. Særligt påvirker det blikket, der hele tiden bliver
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blokeret af de tæt placerede volumener. Mellemgrunden, rummet mellem kroppen og elementerne,
og i særdeleshed forgrunden, påvirker kroppen stærkt, hvorimod baggrund ikke opleves. Man oplever
næsten ikke det store landskab, som området får foræret, via det vide udsyn over dalsænkningen.
Følelsen af at være for foden af noget stort, der overskygger én, styrkes af bygningskasserne, kraftigt
understøttet af det skrånende terræn. Denne klemte fornemmelse skaber uro, som sammen med det
manglende udsyn og kobling til omgivelserne, gør, at man mister orientering. Muligheden for en kropslig
laminering – forankring ud over det lokale landskab i forhold til større sammenhænge - styrkes dermed
ikke. Kun i kanterne af landskabet er der kontakt, udsyn og horisont, der styrker en kropslig forankring til
omgivelserne.

Opsamling
Hvordan ’svarer’ dette landskab på laminering af den rumlige gøren og virkning
Det ophobende landskab styrker ikke rumlig laminering og dermed ikke kropslig laminering, da kasserne
hober sig op, klemmer en, blokerer for udsyn og kobling rummene imellem og kobling til omgivelserne
omkring.
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B
3
Udfyldende landskab
Dette landskab består af et stort højdedrag med hede, omkranset af sommerhuse ved Vejby Strand og
Rågeleje. Heatherhill er en ås på en hævet kystklint i det nordsjællandske morænelandskab dannet ved
sidste istid. Åsen strækker sig fra Kattegat og 6-700 meter ind i landet til Hanebjerg mose. Udbygningen
af sommerhusområderne begyndte omkring år 1900 i forbindelse med den nationale rekreative og
sundhedsbevidste bølge. Den hastigste udbygning skete efter nittenhalvtresserne. Sommerhusområderne
strækker sig ud over det kuperede terræn. Mod vest og nordøst, er der fyrretræsplantager i overgangen
mellem hedearealer og sommerhusgrunde. Overgangen mellem sommerhusgrundenes private rum og
Heatherhills offentlige rum er flere steder visuelt flydende og kun markeret med trådhegn og låger. Den
vestlige fyrretræsplantage, som sommerhusene samtidig ligger i, bidrager yderligere til den flydende
overgang, da naturområdet og sommerhusområderne bliver en naturlig del af hinandens rum, på afstand
og på nært hold. Heatherhill bruges rekreativt til gåture og som adgang til stranden. Får afgræsser arealet
frit, hvilket er med til at heden bevares. Fårene er samtidig et billede på hedens historie som ekstensiv
dyrkningsform, hvor man afgræssede, og med jævne mellemrum, afbrændte lyngarealer.
Landskabet hører til gruppe B, hvor en kuperet flade, træer og et ’tæppe’ af små bygningsæsker danner den
rumlige gøren, og, hvor elementerne er selve den rumlige begivenhed. Landskabet undersøges gennem at
se det som:
- objekt styret af funktion – som et Rekreations/naturlandskab;
- en tom, statisk, og flydende tilstandstype;
- udflydende rumlig gøren;
- den kropslige begivenhed at fylde ud, flyde med, blive ført af sted, være hævet op, at være oppe på.

Brugsbestemt funktion - landskabet som objekt
Rekreations/naturlandskab Heatherhill, Vejby Strand, Rågeleje
Landskabet er et rekreations- og naturlandskab udlagt til sommerhuszone og åbent land. Det geodætiske
kort på modstående side viser ligeværdigt funktionerne: hede, plantage, huse, veje, mose i landskabet
som forskellige gråtoner eller signaturer. Kortet viser landskabet bestående af forskellige funktioner.
Funktionen som sommerhusområde bliver bestemmende for størrelse og udformning af veje, huse,
landskab; vejene er overvejende små og blinde, husene på 60-80 m2 og grundstørrelse en på 1000 m2.
Landskabet bliver til et ’tæppe af små æsker’ og levende hegn, ligeledes udløst af funktionen. Heatherhill
er, som naturtype, hede i zonen åbent land og friholdes for tilvækst af buske og træer gennem afgræsning.
Heden, som produktionsudtryk fra ekstensivt jordbrug, fastholdes som samfundshistorisk udtryk,
samtidig med at stier er udtryk for den nutidige rekreative funktion. Fårene sikrer lyngen og den tætte
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afgræssede bølgede flade, der med sit dekorative udtryk er et stilhistorisk træk af ’rigtig’ dansk natur ’skabt’
og foreviget af guldaldermalerne, der forherligede bondestanden og deres produktionslandskab.
Fotocollagen1 viser særligt bakkens på en gang lette og solide udtryk: et volumen af pakket sand
sammenholdt af et tyndt lag græs og lyng med et vidt forgrenet solidt rodnet, der flyder ind i det byggede
- et volumen, der rejser sig og eksisterer som særlig naturtype gennem drift. Dette er et træk som nettet af

1

Fotografierne til collagen er taget med fokus mod nordvest og plantagerne mod Rågeleje, stående oppe på Heatherhills
græsbakke hundredefemogtyve meter inden på den vestgående sti, der fører ned til vandet og med ryggen mod plantagen,
sommerhusene mod sydvest, samt Strandvejen og Hanebjerg Mose mod øst.
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sommerhuse også har. Fotocollagen peger på træk, der indvirker på landskabets rumlige gøren og rækker
ud over træk ved typerne hede og sommerhusområde.

Tilstandskarakter - landskabet som type
Tom, flydende						

fuld

Som rumlig tilstandstype, har dette landskab både tom, flydende og fuld. Heatherhill og
sommerhusområderne har hver især deres struktur og brug, som giver det et statisk rumligt udtryk.
Heatherhill er tom og sommerhusområderne fuld af beplantning og bebyggelse, og begge samtidig
rumligt flydende. Forskelle i tæthed, størrelse og antal elementer indvirker på den sammensatte rumlige
tilstand.

Rumlig tilstandsbegivenhed - landskabet som rumlig gøren
Udfyldende

De forskellige tilstande og de samtidige sammenfaldende rumlige træk skaber et landskab med
rumlige kontraster. Det samlede landskab er udfyldende, uanset hedens tomme og flydende tilstand og
sommerhusområdernes fyldte og flydende tilstand. Begge bidrager til et udfyldende landskab. Heatherhill
dukker pludseligt op og skyder sig med sin højde og volumen på tværs af strandvejens bløde bevægelse og
sommerhusbebyggelsernes ’småskala tæppe’.
Hvor tæthed, størrelse og antal elementer indvirker på den rumlige tilstand, er materialerne, som
elementerne består af, vigtige for den rumlige begivenhed. Hedearealets karakteristiske græs, med spredt
lyngbeplantning og få birketræer, forstærker oplevelsen af den blødt svulmende og fyldige bakke, når man
bevæger sig hen over arealet. Det understreger den tomme flade, der fylder rummet og synsfeltet ud. Intet
bryder hedens udfyldende bevægelse. Omvendt, er det fyrre- og birketræerne og den lette beplantning i
sommerhusområdet, der, via beplantningernes gennemsigtighed og husenes gentagelse, fylder landskabet
ud. Det er en udflydende gøren, der samtidig er transparent og styrker en rumlig laminering af flere rum,
da det er muligt at se bagvedliggende rum mellem de mindre huse på relativt store grunde.
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Begivenhedsskitsen ovenfor og det rumlige kort på modstående side undersøger det henholdsvise
gennemsigtige og laminerende træk og det sammensatte træk ved den statiske, tomme og flydende tilstand
bag den rumlige udfyldende gøren.

Kropslig begivenhed – kropslig virkning af rumlig gøren
At fylde ud, flyde med, blive ført af sted, være hævet op, at være oppe på
Heatherhills store bløde bakke fylder synsfeltet ud og tårner sig op foran en. Den spærrer for udsyn til
horisontlinjen mellem himmelen og Kattegats vandflade. Den nærmest skyder sig frem og udfylder og
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indtager rummet og hvælver mod himmelen med en ny horisont. Hvor vejen kører på tværs, og heden
strækker og rejser sig på begge sider, føles kroppen lille. Med bakkens tyngde siddende i benene, er det,
derimod, en næsten flyvende fornemmelse at komme op på toppen, i himmelens nærvær med udsyn over
vand og land. Den bløde bakke fører en af sted, lader en flyde med og fylde rummet ud. Den tilbyder ro
og orientering.
I sommerhusområderne er man indhyllet i flimrende lys og beplantning. Den relative store afstand mellem
husene og beplantningens transparens er en total omslutning, der gør rummet flydende og udfyldende.
Beplantningen fører en af sted mod andre rum, hvor udsyn mellem træstammer og levende hegn giver
forbindelse til bagvedliggende rum.

Opsamling
Hvordan ’svarer’ dette landskab på laminering af den rumlige gøren og virkning
Den rumlige laminering via de glidende skift mellem rumlige tilstande bidrager til kropslig laminering
og forankring i de enkelte rum og i landskabet som helhed. Samtidig, rækker det udover dette landskab,
da sammensætningen af rumlige tilstande styrker et kropsligt nærvær og en kropslig nærværelse, der
forbinder med noget større end det konkrete landskab. Det styrker kropslig laminering gennem bevægelse
og sansning, oplevelse og erfaring.
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A

indrammende

adskillende			

omsluttend

udstrækkende
314

tom, flydende, opdelt		

opdelt			

spredt			

spredt			

at være rammet ind, afskærmet, at være mellem

at være afskåret, adskilt fra, at være på kanten af

at være omsluttet, omringet, at være inde i

at være udstrukket, i forbindelse med, at være midt mellem
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B

udspændende
indrammende

spredt		

ansamlende

fuld, flydende		

ophobende

fuld, opdelt

udfyldende

tom, flydende, fuld
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at være udspændt, frisat, at være ved siden af, sammen med

at være sammentrykt, sammenklemt, at være midt i

hober sig op over en , at være trykket, at være ved foden af

at flyde, blive ført af sted, at være hævet op, oppe på
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Afgang
På tværs af de otte landskaber, kan sammenhænge mellem rumlig laminering og kropslig laminering,
gennemsigtighed, udsyn, horisont, tæthed og placering opstilles på følgende måde:
Rumlig laminering
Korpslig laminering
gennemsigtighed

Udfyldende
Indrammende
Omsluttende
Adskillende

Ingen rumlig
laminering
Udspændende
Udstrækkende

Kropslig laminering
ingen gennemsigtighed
ingen kropslig laminering
gennemsigtighed
ingen kropslig laminering
ingen gennemsigtighed

Ansamlende
Ophobendee

Kursiv: udsyn, horisont.
Understregning: høj tæthed.

Følgende generelle træk kan fremdrages:

Antal, tæthed og størrelse
Forskelle i antal, tæthed og størrelse af elementer indvirker på et landskabs sammensatte rumlige tilstand.

Tilstandskarakter
Nogle landskaber kan beskrives med samme tilstandskarakter, men den rumlige og kropslige laminering
er forskellige, landskaberne imellem. Det peger på, at karakteranalyser rigtig nok peger på ligheder og
forskelle i karakter, men ikke får fat i de rumlige virkninger af disse ligheder og forskelle.

Rumlige og kropslige lamineringer
Rumlig og kropslig begivenhed afhænger af fysisk og mental bevægelse og dermed måden, hvor på
landskaber sanses, opleves og erfares. Gennem bevægelse, kan landskaber sanses, opleves og erfares som
rumlige og kropslige lamineringer.
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Rumlige kontraster i forholdet mellem rumlig tilstand og rumlig begivenhed styrker samspillet mellem
rumlig laminering og kropslig laminering, forankring. Rumlig laminering opstår, når der er flere lag af
rum, der kan ses igennem, hvor visuel og fysisk forbindelse ud over det enkelte sted er mulig. Kropslig
laminering er forankring af mennesket gennem kobling mellem lokalt sted og større kontekst via rumlig
laminering.
Det vil sige, at kropslig laminering er afhængig af rumlig laminering. Rumlig laminering styrker ikke
automatisk kropslig laminering. For at styrke og skabe rumlig og kropslig begivenhed, handler det altså
om, i fysisk rum at arbejde bevidst med rumlig og kropslig laminering.

Gennemsigtighed
Graden af gennemsigtighed indvirker på rumlig og kropslig laminering. Kropslig laminering kan dog
opnås uden gennemsigtighed, når der er store afstande mellem elementerne og landskabet åbent og tomt
flyder sammen med omgivelserne.

Horisont og udsyn
Horisont og udsyn, sammen med afstand mellem elementer, har indflydelse på den kropslige laminering.
Tæt placerede elementer, der er gennemsigtige, eller store elementer, kan også etablere udsyn og ny
horisont.
Udgang 1 viser, at den administrative og brugsmæssige funktionsdefinering af landskaber kan vendes om
til også at rumme rumlig og kropslig virkning som defineringsparametre. Udgang 1 peger dermed på, at
planlægningen og formgivningen af landskaber bør foregå ud fra rumlige og kropslige parametre - ud fra,
hvordan landskab rumligt og kropsligt virker frem for metrisk og proportionalt kan styres.
Udgang 1 bidrager dermed med skalaer/handlemåder, som er relevante i forhold til både fysisk og mentalt
rum i arbejdet med landskabers rumlige virkning. Samlet viser det, at man i formgivning og planlægning
må bruge flere skalaer, end man plejer, så man kan nærme sig rumlig og kropslig begivenhed, samt
gennem brugen af flere skalaer dyrke det generative i glidninger mellem skalaer/handlemåder.

Overskrivning af sig selv ved sig selv – rumuafhængig kropserfaring
Overordnet, kan Udgang 1 beskrives som afhandlingens overskrivning af sig selv ved sig selv, hvor
det i aflæsningen fundne bruges og vurderes i en følgende fortolkning og vurdering. Det vil i denne
sammenhæng sige, at det, der fortolkes og vurderes på, er noget der er skabt, fremkommet af forudgående
aflæsninger og fortolkninger/vurderinger, på baggrund af det syn, der er genereret ved aflæsning i/af
landskabet. Det bliver altså ikke kun ved aflæsning, da der arbejdes videre med det i aflæsningen fundet.
Denne bevægelse og sammenhæng tegner overordnet afhandlingens samlede bevægelse og begivenheden
mellem de enkelte dele - bevægelsen mellem rumuafhængig kropserfaring og kropsuafhængig rumerfaring.
Der er altså ikke kun tale om en refleksionsform, hvor der beskrives og reflekteres over brug af
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handlemåder – det frembragte syn og de frembragte handlemåder anvendes, hvormed begge udvides.
Fortolkning og vurdering foregår i sammenhæng med aflæsning, både i forhold til fysisk rum og i
forhold til ikke-fysisk, ikke-synligt rum - konceptionsrummet. Udgang 1 bidrager, via sekvenserne af
begivenhedsfikseringer, til væsentlig udvidelse af gængse landskabsanalysemetoder – nemlig muligheden
for at arbejde med og i ikke-synligt rum – konceptionsrum med rumuafhængig kropserfaring, så den
udførendes evne til selviagttagelse kan anvendes til at arbejde med rumlig laminering, der styrkes andres
kropslig laminering, forankring.
I den følgende Udgang 2, samles der op på handlemåde og syn i forhold til de måder og syn afhandlingen
har inddraget, skrevet til og skrevet ovenpå.
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UDGANG 2
Opsamling, perspektiver, nye åbninger og indgange

Ankomst
Udgang 2 udfolder, hvordan rumlige parametre anviser nye åbninger og nye indgange, hvormed rumlig
begivenhed og kropslig begivenhed kan indgå i og udvikles til yderligere styrkelse af arbejde med rums
rumlige og kropslig virkning; ligeledes belyser den hvad sammenhængen mellem transformationer og
begivenheder i landskabssyn, landskabskonception og landskabsrum kan anvendes til.

Opsamling
Afhandlingens bidrag er et udvidet landskabssyn og en udvidet måde at arbejde med landskab på.
Afhandlingen udvider gængse landskabsanalysemetoder med bevægelse og sansning i ikke-fysisk ikkesynligt rum, konceptionsrum, gennem konceptionsglidninger, som spring mellem handlemåder og
skabelser.

Udvidet landskabssyn
Afhandlingen peger på fem temaer, der er relevante for et landskabssyn, der har fokus på, hvordan
landskaber rumligt gør, og hvordan denne rumlige gøren virker kropsligt. Temaerne er:
A) Sammenfald i karakter
B) Rumlige kontraster
C) Forskel via rumlig virkning
D) Gennemsigtighed
E) Laminering

Udvidet handlemåde
Afhandlingen peger ligeledes på fire relevante temaer i forhold til måden at arbejde med et dynamisk og
transformerende syn, der, via genererende transformerende arbejde, er foranderligt med det selv samme
arbejde:
A) Lamineringer - arbejde i ikke-fysisk ikke-synligt felt
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B) Kropsuafhængig rumerfaring og rumuafhængig kropserfaring: skalaglidning og konceptionsglidning
C) Konceptionsrum, konceptionsoperationer og skabelser: non-site-site rum og in-visu-situ handlemåde
D) Selviagttagelse: kropslig nærværelse, den 4. dimension ved rum
Afslutningsvis, anviser afhandlingen, at arbejde med rumlig og kropslig begivenhed kan ske ved at der ses
opmærksomt på flere skalaer, på flere målsætningsparametre, samtidig gennem undersøgelse af:
A) Brugsbestemt funktion - landskab som objekt
B) Tilstandskarakter - landskab som tilstandstype
C) Rumlig tilstandsbegivenhed – landskabet som rumlig gøren
D) Kropslig begivenhed – kropslig virkning af rumlig gøren
Afhandlingen understreger, at rumlig og kropslig virkning skal i fokus og betragtes samtidigt gennem:
A)
B)

Sammenfald mellem flydende tilstand, åbent, tomt rum og flydende tilstand, lukket, fyldt rum
Forskelle mellem størrelse/udbredelse, tæthed/placering

C)
D)
E)

Forskelle mellem horisont, udsyn, orientering og ro eller det modsatte
Gennemsigtighed via elementer og materialer
Stimulering af rumlig og kropslig laminering i fysisk og abstrakt rum

Begivenhedsfikseringerne i Udgang 1 er et bud på en måde at arbejde med rumlig og kropslig laminering
samtidigt, gennem kropsuafhængig rumerfaring og rumuafhængig kropserfaring som del af den udførende
arkitekt, planlæggers, bevidste syn og handlemåde.
Afhandlingen peger, derfor, på relevansen af, at man, såvel som i fysisk rum, bevæger sig i ikke-fysisk og
ikke-synligt rum og opmærksom og aktivt arbejder med at gøre det ikke-synlige i genererende arbejde,
synligt. På denne måde, kvalificeres selviagttagelse som en udvidet måde gennem spring mellem flere
handlemåder.
Afhandlingen har, for at nå frem til et udvidet syn og en udvidet måde, beskæftiget sig med behovet for
udvidet syn og måde, og hvordan syn og måde kan udvides, gennem at gøre forsøget med at foretage et
sådan opmærksomt relationelt og selviagttagende arbejde.

Behov for udvidet syn og måde
Afhandlingen understreger behovet for at udvikle det gængse syn på landskab og underbygger, at måden,
hvorpå der arbejdes med at udvikle syn, har betydning for det syn og de landskaber, arbejdet er med til at
frembringe. De fagområder, der arbejder med landskab, planlægning og formgivning, må være bevidste
om, at de og deres syn er medskabere af de landskaber, vi har og skaber, samt at syn og landskab konstant
forandrer sig.
Afhandlingen udfolder, gennem Montage I, at dannelse af syn må hænge sammen med en handlemåde,
der søger efter sammenfald og forskelle; en måde, der er relationel og ser på overlap, indlejret i den
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gældende diskurs og politik. Montagen belyser, at det er vigtigt at tage fat i de træk, der tegner det
fysiske landskab, her og nu; at arbejde med de forskelle, der er indlejret i den faktiske politik og diskurs,
ligeledes synet og forestillingerne om landskabet, som ofte ikke stemmer overens med, hvordan det reale
fysiske landskab så ser ud. Det vil sige, at der er tale om et arbejde, der er bevidst om rumlig virkning i
landskabssyn og handlemåder.
Afhandlingen påpeger et fokusskift fra vækst over mod bæredygtighed i årene 2001 til 2009 gennem, at
planlægningen indoptager og søger at spille med og svare på de udfordringer, verden stiller. Montage I
peger samtidig på, at planlægningen og arkitekturen ofte ’glemmer’ sit eget fokus, nemlig at skabe rammer
om menneskers liv, ikke i forståelsen, rene funktionelle rammer, men i høj grad oplevelses-, erkendelsesog forankringsmæssige rammer. Montage I peger på, at rumlig virkning, for at man kan opnå oplevelse
og erkendelse, må være særligt centralt for, at et landskab er bæredygtigt. Det er ikke nok, at der sættes
rammer for, at mange aktiviteter, funktioner og oplevelser kan ske, hvis ikke der er arbejdet bevidst med
muligheden for det modsatte: ro. Ligeledes, må der huskes, at den enkelte forankres gennem muligheden
for selviagttagelse, gennem at den enkeltes refleksion over verden stimuleres.
Montagen I belyser gennem undersøgelserne af diskurs og politik, at de indeholder spor af et bagudrettet
syn (der primært trækker på tidligere tiders syn og måder). For at gøre planlægningen og formgivningen
dynamisk, peger montagen på, at der må arbejdes med et fremadrettet syn, der bevidst arbejder med
den/de udførendes selviagttagelse. Dette er blandt andet en bevidsthed om, at mens der arbejdes med
hvordan, man kan forandre, forandrer det selv sammen arbejde sig. Montagen peger på, at et sådan syn
og måde er arbejde med en erkendelse, som bliver til gennem den udførendes bevidste arbejde med egen
rolle og deltagelse i forandringerne. Et sådan arbejde må tage udgangspunkt i den nutidige fysiske verden/
landskab, frem for forestillinger om den/det, sådan at et bevidst arbejde med selviagttagelse må starte med
iagttagelse i fysisk landskab. Den udførende må ud og iagttage sin iagttagelse i og af fysisk landskab, for at
kunne iagttage, hvordan han, hun iagttager, for at skabe rammer for andres iagttagelse.
Det er vigtigt at arkitekten og planlæggeren afprøver og undersøger de indlejrede fænomener og begreber
om landskabet i den gældende diskurs og politik i det konkrete fysiske landskab. Altså, om der er
overensstemmelse mellem det ideale og reale landskab, mellem det gængse syn og måden synet udmøntes
på gennem planlægning og formgivning, så det fysiske landskabs udtryk og rumlige og kropslige virkning
styrkes.

Udvidelse af syn og måde
Iagttagelse af iagttagelse i og af landskab hænger sammen med opmærksomhed på overgange mellem
sansning, oplevelse og erkendelse. Afhandlingen og forskningsprojektet begynder selv en sådan
undersøgelse gennem, at det nutidige landskab undersøges via bevægelse og sansning i udvalgte
arbejdsfelter, som efterfølgende omsættes til oplevelse og erkendelse.
Omsætning af sansning til oplevelse - kropslig nærværelse gennem bevægelse i rum
Afhandlingen belyser, at bevægelse er skalaen til at foretage sansning, og at observationskort og
fotografier er skalaer, der omsætter sansning til oplevelse. Overgangen fra sansningens og oplevelsens
udkrystallisering gennem kortene og fotografierne er glidende, hvilket peger på, at skalaglidning
indeholder både proportional og kropslig målsætning. Skalaglidninger belyses som evnen til at foretage
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kropsuafhængig rumerfaring1: at erfare rum uden at være fysisk kropsligt tilstede. Kropslig målsætning
er dog gledet i baggrunden, blandt andet fordi kroppen generelt ses som genstand i rummet, kontra
at kroppen strukturerer rummet gennem sin kropslige nærværelse. I det lys er det, at være kropsligt
nærværende, at indgå i relation med omgivelsernes skabelse: atmosfære som kropslig nærværelse i rum, der
med fordel kan ses som en tilgang frem for et begreb, da tilgang rummer handling.2 Hvordan sansning af
det fysisk synlige, og det i den kropslige nærværelse ikke-synlige, omsættes, er arkitektens og planlæggerens
gebet, da de både foretager bevægelse fysisk og abstrakt via tegninger, modeller og kort i omsætning af
sanset til oplevet, og oplevet til erfaret.
I Montage II giver afhandlingen en forståelse af bevægelse og kropslig nærværelse som tilgang til at
indfange indsigt i tid og tilblivelsesforhold mellem landskabstyper og rumtilstande, og subjekt og samfund.
Montage II peger således på, at forståelsen af nye sammenhænge må dannes på baggrund af sansning og
registrering med kroppen 1:1 i landskabet og ikke primært bag skrivebordet med oversigtkort, luftfotos,
regler og plandokumenter. Dernæst, udreder montagen, at sansning og oplevelse altid sker på baggrund
af et syn, en horisont (i afhandlingen på baggrund af Montage I), og at syn og horisont er dynamiske
størrelser, der er medbragt, og som forandres via sansningen, og således peger på nyt syn og horisont.
Denne måde kan, udover en glidning mellem proportionelle metriske skalaer, ses som en glidning, hvor
kroppen er involveret i en begivenhed, en relationel tilblivelse gennem kroppens både deltagende og
udførende rolle.
Det fører til forståelse af, at vi som arkitekter skaber kropserfaring for en anden krop end vores egen,
fordi vi har en særlig opmærksomhed på kropslig nærværelse i genereringen. Montage II understreger,
at det er betydningsfuldt at genindskrive kroppen og bevægelse i planlægningen og udformningen af
landskabet i Danmark, ikke mindst dens særlige betydning i arkitektens og planlæggerens kreative arbejde.
Bevægelse i fysisk som abstrakt rum – udvidet sansning
Når kroppen er den vigtigste skala i arkitektur, peger afhandlingen på, at man med kortlægning kan tale
om ’kropsglidning’, i forståelsen, erkendelses/konceptionsglidning, hvor kroppen er udgangspunkt for
dialog mellem tilegnelse af den fysiske verden (kropsligt nærvær) og kropslig nærværelse som adgangen,
opmærksomheden og refleksionen i konceptionens abstrakte rum, Man kan, oven i købet, tale om
indlejret kropsuafhængig rumerfaring; man erfarer rum, uden at være kropslig tilstede i et fysisk rum,
gennem kropslig nærværelse, som en oplært evne, vi tager med i konceptionsrummet. Men, endnu
mere central, er evnen til rumuafhængig kropserfaring, som er afhandlingens og forskningsprojektets
udvidelse af kropsuafhængige rumerfaring. Evnen til kropserfaring – kropsligt nærvær og refleksion over
dette nærvær gennem kropslig nærværelse i abstrakt rum - udvider forståelsen og brugen af sansning. I
landskabstraditionen og dens metoder, vægtes sansning i fysisk rum. Afhandlingen og forskningsprojektet
belyser og beskriver omsætningen fra fysisk rum over abstrakt rum/konceptionsrum, og hvordan
sansning, oplevelse og konception er en relativ bevægelsen mellem dem, og cirkulære eller spiralformede
folder i selve konceptionsrummet, hvorved disse er flettet ind i hinanden.

1

”Körperunabhängiger Raumerfahrung”, Gernot Böhme: Architektur und Atmosphäre, Wilhelm Fink Verlag, München 2006, p. 120.
Böhmes vægtning af bevægelsens rolle i forhold til atmosfære, ser afhandlingen som vigtig at fremhæve som en atmosfæretilgang
frem for primært et atmosfærebegreb. Atmosfære som tilgang er udfoldet i Montage II.
2
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Omsætning af oplevelse til konception - kortlægning som konception via
diagramtransformationer, operations- og skabelsesmodel
Afhandlingen og forskningsprojektet er et arbejde med diagrammer i handling, hvor arbejdet med og
på diagrammer belyser diagrammer og diagrammatisk tænkning som redskaber og tilgang til udvikling
af genererende metode og arkitektonisk erkendelse. I Montage III etableres en operations- og
skabelsesmodel, der gør det muligt at beskrive glidende overgange i arbejdet: hvordan oplevelse bliver til
erkendelse, konception. Modellen kvalificerer diagrammer, som både redskaber til at foretage en række
konceptionsoperationer med, og som skabelser gennem og af operationerne. På denne måde, belyser
afhandlingen, at den beskrevne tænkning og handling er tilblivelsen, er konception. Det er en beskrivelse
af tilblivelse som en begivenhed, som en kapacitet til at frembringe. Montage III viser og beskriver
gennem operations- og skabelsesmodellen relationer mellem konceptionsoperationer og skabelsesproces
som spring mellem diagrammer, der skabes og indgår i selv samme spring. Diagrammerne, som
operationer og skabelser, er både det forandrende og frembringende og det forandret og frembragte
mellem og i skabelserne og operationerne. Diagrammer er aktive redskaber, man gør noget med, og ikke
kun billeder, der visualiserer, repræsenterer og symboliserer.
Udvidelse af landskabsanalyse
Afhandlingen udvider, gennem operations- og skabelsesmodellen, traditionel landskabsanalyse, sådan at
aflæsning af eksisterende fysisk synlige elementer og forslag til fysiske ændringer udvides med et bevidst
konceptionsarbejde, der foretager konceptionsglidninger i et bevidst og opmærksomt diagrammatisk
arbejde med diagrammer. Ligeledes, åbner afhandlingen en instrumentaliseret kortlægningspraksis mod
en mere refleksiv genererende praksis, som er indlejret i kortlægningspraksis. Konceptionsoperationer,
som glidninger mellem diagrammer, som redskaber og samtidige skabelser, udvider landskabsanalyse
og kortlægning til et aktivt, bevidst og reflekteret arbejde med egen refleksion. Afhandlingen viser og
beskriver, hvordan et sådan arbejde forløber i samtidige vekslinger mellem induktive, deduktive og
abduktive forløb, modsat traditionel landskabsanalyse, som beskriver, at der foregår, anvendes, adskilte
induktive eller deduktive forløb, og hvor glidninger mellem operationer og skabelser ikke beskrives. Ved at
afhandlingen viser og belyser denne veksling, og relationer mellem konceptionsglidning og skalaglidning,
udvider og kvalificerer afhandlingen det kreative, generative aspekt i landskabsanalyser som benævnelsen
’spiralmetoden’ dækker over, men ikke beskriver.
Frem for at arbejde med landskab ud fra det ene objekt i forhold til det andet, er fokus landskab, som
en tilstand, og dermed dynamik, i relationen mellem objekter, samt hvordan tilstandsrelationen påvirker
oplevelsen i landskabet. Rumlig begivenhed forstås her som den rumlige virkning, der dannes gennem
at rum skabes via volumeners placering i forhold til hinanden. Dette syn kan ses som en udvidelse
af den traditionelle forståelse af landskab som værende noget andet end bygninger, som står i klar
relation til/er forskellige fra hinanden. Professor, landskabsarkitekt Sven-Ingvar Andersson taler om ’en
landskabsrelationens typologi’, som én type af landskabsrelation: ”Med udgangspunkt i begrebet landskabelig
signifikans opstår der en landskabsrelationens typologi, dvs. ønsket om at opfatte enhver bygning placeret i en entydig
relation til landskabet”. ”Midt på, oppe på, midt i, ved kanten af, ved foden af, inden i og i en niche” er sådanne
placeringstyper.3

3

Sven-Ingvar Andersson: Bygninger og landskab, Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, Købenehavn 2002, p. 15. Udgivet efter
nytårspublikationen ’ Bygninger og landskab’, 1988 i anledning af landskabsarkitekt, professor Sven-Ingvar Anderssons 75 års dag.
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Denne tilgang, mener Andersson også, skal benyttes på begrebet bylandskabet for at skabe et spil
mellem anonym bygningsmasse og monumentale bygninger, hvor bygningsmassen kan ses som landskab.
Gennem monumentets negation, set som bylandskabets lysning (som lysningen i skoven, parken), kan der
skabes bevidst pausering via pladsrum i byers opløste udkanter. Derefter, handler det igen om at finde
placeringen for objekter i dette rum, jf. placeringstyperne ovenfor.4
Andersson beskriver begrebet bylandskabet som nye byer og rum, der på en gang både er fortyndet by og
komprimeret landskab, men hverken er det ene eller det andet. Negationen, som en måde at arbejde med
disse ting på, er vigtig, men falder tilbage på en opfattelse af, at den bevidste, kunstneriske måde at arbejde
med bylandskaber på, er at se landskab og bygning som adskilt, hvor bygningen placeres i landskabet, som
noget, der er der i forvejen eller skabes som noget andet end bygningen. Anderssons landskabsrelationens
typologi er derfor et placeringsforhold.
Afhandlingen udvider denne opfattelse ved at gå dybere ind i relationen, som spørgsmål om rumlig
virkning, frem for adskillelse mellem det ene eller det andet, og hvor relation samtidig ses som et forhold
mellem den, der iagttager og det, der iagttages. Sekvenserne af begivenhedsfikseringer i Udgang 1 skelner
netop ikke mellem bygninger og landskabet, men ser det hele som ét landskab - som relationer mellem,
blandt andet, volumen, gennemsigtighed og rumlig laminering, der indvirker kropsligt, på den der bevæger
sig, er i det pågældende landskab. Det gælder både den udførende arkitekt og planlægger forud for
formgivning og planlægning af landskab og en bruger efter udførelse.
Arkitektonisk videnskabelse
Afhandlingen udvider, via operations- og skabelsesmodellen, bestemmelse af konceptionsoperationer,
som det, der videnskabeligt kan tales om. Afhandlingen viser og beskriver, at operationer og skabelser
er foldet ind i hinanden, og at netop denne foldede relation er det, der gør, at konceptionsrum kan
beskrives videnskabeligt. Det er denne aktive relation, der er videnskabende i arkitektur. Forholdet mellem
operationer og skabelser kan beskrives og deles af flere, selvom der altid vil være en rest i den enkelte
skabelse, det enkelte diagram og dermed i skabelsesprocessen, som ikke kan forklares fuldstændig. I stedet
for at fæste ved denne rest, er afhandlingens arbejde med diagrammer og diagrammatisk arbejde en agtelse
og respekt for relationen mellem operation og skabelse, som der aktivt og opmærksomt ses på og søges at
danne en forståelse og et sprog om.
Udvidelse af fænomenologien med abstrakte fænomener
Afhandlingen udvider fænomenologiens fokus på kroppen og perceptionen i forhold til fysisk landskab
med en kropslig nærværelse i kortlægning, via udfoldelse af diagrammatik i konceptionens rum abstrakte, virtuelle fænomener. Indsigt i disse virtuelle fænomener – konceptionens operationer – styrker
omsætningen af kroppens sansning, omsætning af sansning og oplevelse til erkendelse, konception.
Gennem kropslig nærværelse, kan evnen til ’konceptionsglidning’ mellem konkret rum og abstrakt rum
(tænkning) styrke omdannelsen af oplevelse til erkendelse. Og, derigennem, kan skabelsen af rum for
andres kropslige nærværelse styrkes. Afhandlingen er på den måde en landskabsfaglig og fænomenologisk
udvidelse i forhold til ekspliciteringen af vekslende bevægelser mellem sansning, oplevelse og konception i
relation mellem fysisk rum/landskab og abstrakt rum/konceptionsrum.

4
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Begivenhedsteori - omvendt objektteori
Afhandlingen tager Ørskov på ordet om objektet (landskabet) som stivnet begivenhed, hvilket leder til
undersøgelse af, hvad begivenheden er gennem dens hvordan. Man må se på kræfterne og tilblivelsernes
overlejringer som selve begivenheden, hvormed landskab frembringes, bliver til. Det vil sige ikke se
på hvad, der genererer, men hvordan man genererer. Ørskovs objektteori får, modsat traditionel
landskabsanalyse, bedre fat i det generative ved begivenheden at skabe landskaber, når teorien bruges
i sin udvidede betydning. Afhandlingen er i den sammenhæng derfor interesseret i landskabers
konstruktionsmåde, i hvad landskaberne rumlig gør, og er mindre interesseret i deres form. Mere præcist
kan man sige, at afhandlingen styrker bevidstheden om landskabers konstruktion, de kræfter, hvormed et
landskab skabes for at styrke den ønskede rumlige virkning. Ørskovs objektteori, der er udviklet i forhold
til det enkelte objekt, element og beskrives som brugbar på andre forhold, anvender afhandlingen som
sådan, men lægger til, i Udgang 1, ved at udvide praktisk funktion med rumlig praktisk funktion for at
kvalificere relationen mellem landskabers rumlige gøren og kropslige virkning Vi påvirkes kropligt af de
rumlige virkninger, vi som arkitekter, planlæggere frembringer. Kropslig begivenhed i relation til rumlig
begivenhed er nemlig ikke eksplicit hos Ørskov.
Foldning af sig selv, ved sig selv
I indgangskapitlet blev opmærksom selviagttagelse sammenlignet med Deleuze og Guattaris skizo-analyse
og Koolhaas’ paranoide-kritiske metode eller aktivitet i Delirious NewYork, og følgende citeret:
”Den paranoide-kritiske metode er således værkets egen metode, men samtidig er den også den del af det objekt, der
analyseres.”
(… )
”Den paranoide-kritiske metode er subjektiv i den forstand, at den udspringer af et suverænt læsende subjekt, men samtidig
er dens endemål en struktur, eller rettere sagt, et netværk af betydning, som er konsistent og restløst.” 5
Koolhaas taler om vigtigheden af at iscenesætte en konflikt mellem landskabet og byen: mellem
landskabets dynamik og arkitekturens(byens) permanens, og mellem landskabet som system af tegn og
arkitekturen som rum. Han udfordrer overordnet dualismen som grundlag for tænkning og formgivning
gennem paranoid-kritisk metode og aktivitet i forståelsen kunstnerisk/arkitektonisk metode og aktivitet
som arkitekturens og arkitektens grundvilkår. Det er uklart, hvorvidt Koolhaas i Delirious New York
beskriver enten en metode eller bud udført via en metode, men han udvider ”diskussionen af den paranoidekritiske metode til at være mere end en metode, nemlig et essentielt kendetegn ved arkitekturen som sådan.”6 Afhandlingen
vil netop fremhæve, at en sådan tænkning og produktion skal forstås som en sammenvævning af metode
og bud – af operationer og skabelser. Den paranoid-kritiske metode kan ses som en særlig opmærksom
selviagttagelse der
”… ’producere[r] det ubevidste’ og sammen med det producere[r] nye udsagn…”7

5

Rasmus Rune Nielsen, 2+1: Rem Koolhaas. Learning from Manhattan, Arkitektskolens Forlag, 1. udgave Århus 2004, p. 64, 62.
Ibid., p. 64.
7
Gilles Deleuze og Félix Guattari: Tusinde Plateauer, Det Kongelige Danske Kunstakademiet Billedkunstskoler, København 2005.
p. 25. Oversat fra fransk efter MILLE PLATEAUX. Capitalisme et Schizophrénie 2, Les Editions de Minuit, Paris 1980.
6

329

Afhandlingen viser og beskriver, at et dualistisk syn, der ikke ser sin egen medvirkende rolle som netop
’selektionens forud’, en 3. observans, må udskiftes med et relationelt og dynamisk syn, der netop ser sin
medvirkende rolle i at se forskelle, selektioner og kan udvikle denne rolle gennem at styrke selviagttagelsen
via konceptionsglidninger som spring mellem handlemåder og skabelser.
Afhandlingen repræsenterer og præsenterer en demontering og derefter remontering af et landskabssyn og
en måde at arbejde med landskab på. Afhandlingen demonterer det traditionelle dualistiske udgangspunkt
mellem by og land, objekt og rum og introducerer et felt mellem et relationelt syn og handlemåder, som
reintroducerer et arbejde med landskab, der producerer nye udsagn og kan lede til nye fysiske landskaber.
For at nå dertil, har afhandlingen foretaget en foldning af sig selv ved at bruge den paranoide-kritiske
metode – selviagttagelse for at kvalificere selvsamme i arbejdet med at folde fortid over nutid mod en
fremtid.

Perspektiver, nye åbninger og indgange
Det specifikke og det generelle i arkitektonisk videnskabelse
De i afhandlingen anvendte skalaer, handlemåder og skabelser kan ses som specifikke for arbejde
med landskab, arbejde i en større kartografisk skala. Springene mellem handlemåder og skabelser,
som genereres af springene og indsættes på ny som nye handlemåder, er derimod generelle træk
ved ikke kun generativt arkitektonisk arbejde men ved al kreativ skabelse. Måden at arbejde med
konceptionsoperationer, som afhandlingen belyser, er brugbart både som analyse af eksisterende værker
og i projektudvikling og forskning i større som mindre kartografisk skala.
I forskning er selvindskrivning, selviagttagelse traditionelt paradokset8, man søger at skrive sig ud af; i
genererende arkitektonisk arbejde, er det selve omdrejningspunktet. I det lys, må videnskabelse inden for
arkitekturen fraskrive sig troen på objektivitet, og bruge og udforske inter-subjektivitet som en særdeles
bevidst videnskabelse.
Afhandlingens iagttagelses- og arbejdsform gør brug af en lang række skalaer, der inddrages og influerer
på arbejdet, hvilket gør, at den ikke lukker om sig selv. Den er åbent for nyt og ændrer sig i forhold til
anvendte og skabte skalaer, skabelser. Dette forløb har ligheder med planlægning og formgivning, hvor
den udførende og andre bidragende inddrages, indgår i og påvirker skabelserne og forandringerne.

Videnskabelse i arkitekturens genererende arbejde i forhold til planlægningsprocesser og
praksis
Netop forholdet mellem specifikke og generelle træk/niveauer i arkitektonisk videnskabelse er vigtig viden
og indsigt i forhold til planlægningsprocesser og praksisser. En sådan viden og indsigt mangler, en mangel,
afhandlingen forhåbentlig kan være med til at udfylde.

8
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Jean Hillier9 har, via Bruno Latours aktør-netværk teori og Deleuzes og Guattaris rhizomatiske
tilblivelsestænkning i 2007, belyst brugbarheden af disse tilgang til at kaste større lys over
tilblivelsesdynamik i planlægningsprocesser og praksisser. Hun får, via deres teorier, på et overordnet
niveau udfoldet det dynamiske og ukontrollable som et grundvilkår i planlægning. Hillier bidrager med en
teoretisk og filosofisk beskrivelse af de processer, der foregår via en række planlægningseksempler.
Denne afhandling bidrager, derimod, med det genererende arkitektoniske arbejdes hvordan, for ad den vej
at bidrage til styrkelse af det genererende arkitektonisk arbejdes rolle og placering i planlægningsprocesser
og praksisser. Brug af Deleuze og Guattari er altså fælles, men ud fra forskelligt fokus.
Betydningen af styrket arkitektonisk arbejde peger i to retninger:
- en evne til at arbejde med genererende begivenhed: at det, der arbejdes med forandrer sig med arbejdet;
at der ikke er noget fast udgangspunkt andet end, at alt er konstruktioner, vi selv indgår i;
- et opmærksomt arbejde med konception og kropslig nærværelse hænger uløseligt sammen med
overstående og vil med øget fokus, forhåbentlig kunne styrke praksis sådan at det, der kommer ud af
arbejdet, er rumlige løsninger, der styrker kropslig nærværelse, forankring af den enkelte i verden.
Jean Hillier peger på betydning af tilblivelse i sit afsluttende kapitel ved at sige:
”I consider that to think becoming will be an important project for the future, for theorists and practitioners of spatial
planning and governance.”10
I forhold til tilblivelse, kan operations- og skabelsesmodellen bruges som et redskab til at give andre
et oversigtligt indblik i tilblivelsen og dens bevægelser i genererende arkitektonisk arbejde: hvordan
arkitekten, planlæggeren arbejder med skalaer, input fra andre fagpersoner, fra politiske beslutninger,
borgers input med mere. Via indblik i og brug af modellen, vil det genererende arbejde nemmere kunne
tænkes ind i den samlede procesplanlægning i større projektforløb. Det vil være til gavn for tegnestuer at
kunne forklare dette, og dermed, hvornår arkitekten, som rådgiver, bidrager, og med hvad. Internt i en
kommune vil indsigten i rådgiverens arbejde blive større, og kommunens egne arkitekters og planlæggeres
genererende arkitektoniske arbejde vil undgå at drukne i ren processtyring, samt rådgivere vil få større
indsigt og forståelse for kommunens genererende arbejde, processer og forløb. I de arbejdsprocesanalyser,
mange kommuner udarbejder – eller får konsulenter til at udarbejde – for at optimere arbejdsgange og
’produkter’, vil operations- og skabelsesmodellen, udviklet og brugt i specifikke opgaver, kunne kvalificere
genererende arkitektonisk arbejde. Modellen er afgørende i flere sammenhænge, både for forudgående
processer før, eksempelvis udarbejdelse af lokalplan eller omsætning af borgerønsker til konkrete fysiske

9

Jean Hillier: Stretching Beyond the Horizon. A Multiplanar Theory of Spatial Planning and Governance, Newcastle University UK, Ashgate
Publishing Limited/Publishing Company England/USA 2007.
Engelske Jean Hillier (1953-) er professor for by og land planlægning på School of Architecture, Planning & Landscape,
Newcastle University med særligt fokus på planteori, -strategi og -ledelse. Hun har udgivet talrige bøger inden for
planlægningsemnet.
10
Ibid., p. 326
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projekter, samt den interne arkitektoniske udvikling i disse forløb og senere rumlige indgreb. Modellen
vil gøre det nemmere at formidle hvordan, der rumligt, arkitektonisk arbejders med at udvikle, generere
projekter. Sikringen af sammenhæng mellem en overordnet processtyring og at det endelige udbytte er
konkrete fysiske rumlige indgreb, vil kunne styrkes.
Diagrammatisk arbejde giver arkitekter kompetencer til at arbejde sammen internt og med andre
faggrupper gennem at kunne drøfte forløbene og forslagenes sammenhæng i skabende arbejde.
Diagrammatisk arbejde rummer en åbenhed for, hvordan viden, her arkitektonisk viden, skabes.
Arkitekter og planlæggere kan i dialog, drøfte og beskrive, hvordan der arbejdes rumligt og hvordan
arbejdsmåden og dens ’redskaber’ er åbne for nye fortolkninger og nye relationer - og dermed
relationsunderstøttende for at nye input, holdninger, bud og løsninger opstår. Dette er et vigtigt aspekt
for den arkitektoniske og landskabsarkitektoniske praksis’ rolle i vidensamfundet og vidensamfundets
virksomheder.
Afhandlingens fund kan forhåbentlig være et fundament for styrkelse af arkitektens og planlæggerens
bevidsthed og arbejde med egen konception og dermed mulighed for at formidle den diagrammatiske
og konceptuelle proces i arkitektens kreative arbejde. Processerne mellem konceptionsoperationer
og skabelser er sammenlignelige med planlægningsprocesserne, hvor aspekter påvirker og inddrages i
forløbene og medvirkende til ’skabelser’ undervejs. Planlægningsprocesserne er dynamiske og foranderlige,
ligeså den kreative arkitektoniske proces via konceptionsoperationer og skabelser.
Afhandlingen er forhåbentlig en tydeliggørelse af en række aspekter, der er afgørende at få aktiveret, så
arbejde med landskaber kan tilpasses de forandringer, de selvsamme landskaber hele tiden er en del af.
Der må tages udgangspunkt i den fysiske nutid, at nutiden ofte er anderledes end den er tænkt, og at
denne forandringsforskel må være en bevidst del af det, der arbejde med - en forandring - der stimuleres
af det selv samme arbejde mod en fremtid. Aspekterne, afhandlingen peger på, vil forhåbentlig i både
kommunalt og privat regi kunne åbne indsigt i og forbedre videnskabelse i arkitekturens genererende
arbejde, videnskabelse ikke bare i samarbejder mellem kommuner og rådgivere, men også i samarbejde
tegnestuer imellem. En større indsigt i forskellene på de skalaer, der inddrages og frembringes, vil kunne
lægges frem, og en fælles øget indsigt i, at det fælles og generelle ligger i hvordan der arbejdes arkitektonisk,
kan forhåbentlig skabe bedre samarbejder mellem de forskellige specialer inden for arkitekturen.

Rumlige parametre på statslige, regionale og kommunale niveauer samt rådgiverniveau
Afhandlingen og forskningsprojektet udvikler rumlige parametre, der bør virke i samspil med de
kendte funktionelle parametre. Et sådan samspil leder til spørgsmål om, hvorvidt planloven så kan
udvides med rumlige parametre. Dernæst, leder det til, hvad rumlige parametre i planloven betyder for
planlægningsprocesserne og ligeledes, hvad det betyder administrativt?
Planlovens sikring af arealanvendelse, beliggenhed, funktion og zoner har rumlige implikationer, hvorfor
der generelt skal en ændring af tankesættet til. Jeg mener, at rumlige parametre kan og bør indarbejdes
i planlovens kapitler om landsplanlægning, region-, kommune- og lokalplanlægning samt zoneinddeling
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og zoneadministration. Personer med rumlig viden og færdigheder skal ansættes i staten til at udvikle
loven og rammerne for den følgende planlægning, og der skal ansættes flere personer i kommunerne
med rumlige kompetencer til at udmønte de rumlige parametre. Det er ikke godt nok som i dag, hvor
rumlige påvirkninger klares ved pålæg om særlige redegørelser om den visuelle påvirkning af omgivelserne
(VVM) i forhold til særlige zoner, størrelser eller funktioner. Rumlig gøren og virkning bør være en aktiv
og nærværende del af tankesættet, formuleringerne og handlemåderne i planlægningen fra landsplan til
lokalplan og anlægs/byggesag.
På statsligt niveau i ministerier og styrelser, kan der arbejdes med at ændre planloven, gennem at
zonedelingen differentieres i forhold til forskellige egne af Danmark, og ikke kun i forhold til det åbne
land og landbrugsdrift.11 Planlægningen må udvides med lokalplaner i det åbne land, lokalplaner for
landbrugsejendomme og særlige landskaber, som, for eksempel, nationalparker. Det peger på et samspil
mellem planer på forskellige niveauer, ikke kun for en landzone men i et samspil mellem flere zoner. Det
sidste må betragtes som en kobling mellem statslige og regionale planer.
Også i byer og i overgangen mellem by og landzone, er der brug for en differentiering, da disse områder
er zoner i sig selv, og ikke en klar linje mellem to zoner. I byer, må zoner til beplantning udvikles på flere
niveauer i tæt relation til bygningszoner, så den tætte by bliver bæredygtig i et bredere perspektiv end
tekniske bygningsløsninger. Ligeledes, kan rumlige aspekter styre begrebet om arkitektonisk kvalitet væk
fra spørgsmål om smag og dom til et spørgsmål om handling og forankring. Ved at indarbejde rumlige
parametre i lovens tekst under landsplanlægning og regionplanlægning, sådan at det vægtes lige med
udpegning af arealer til, for eksempel, byzone, trafikanlæg og butiksformål, kan, for eksempel, anvendelse
og beskyttelse af eksisterende landskaber suppleres med rumlige og kropslige virkninger af kommende
landskaber.
På den måde, kan rumlige parametre i det fremtidige arbejde med landskab, bæredygtighed og
klimaforandringer indarbejdes i lovens tekst, så parametre om rumlig begivenhed og kropslig begivenhed
kan styrke/definere arkitektonisk kvalitet som afgørende for landskabers bæredygtighed i forhold til social
og kulturel udveksling og rammen om et ’fuldt ud udfoldet hverdagsliv’,12 i relationer til tættere byer.
Arkitektonisk kvalitet kan, foruden laminering af funktioner, rumligheder og tilbud, styrkes som rumlig
og kropslig virkning, hvor relationer mellem rumlige og kropslige parametre stimulerer kropsligt nærvær,
kropslig nærværelse og forankring som en del af parametrene for et bæredygtigt landskab. Differentiering
af zoner i forhold til byen er relevant for at opnå dette, hvor større områder, zoner med beplantning,
vil være med til at skabe tætte byer, men med helt andre biologiske, klimatiske, rumlige og kropslige
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Professor Jørgen Primdahl, KU Life og andre har fremhævet en sådan differentiering af landzonen. Primdahl har via
sammenlignelige studier mellem Danmark, Portugal og New Zealand vist, at funktionens styrke er dominerende for udvikling
og tilpasning af et område til lokale og globale forhold, og her underforstået rumlig og kropslig virkning. I områder med
marginaljord, det vil sige, hvor landbrugsfunktionen viser sig ikke at fungere godt sammen med de lokale forhold, har de været
tvunget til at tænke nyt og med mere diversitet. Der er derfor ofte sket anden lokal styrkelse i samspil med store statslige initiativer
og styring. På de gode jorde, hvor landbrugsfunktionen klarer sig godt er der mindre regulering, ikke behov for gentænkning
og styrkelse af sig selv som område og dermed stor homogenitet. Samlet peger det på, at i områder hvor funktionen ikke er
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med kursus om globalisering, bæredygtighed, planlægning og landskab.
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Muligheden for et fuldt udfoldet hverdagsliv er centralt fokus i baggrundsrapporten Den tætte by – danske eksempler bag
Landsplanredegørelsen 2009, Center for Byplanlægning, Kunstakademiets Arkitektskole for By- og Landskabsstyrelsen,
Miljøministeriet 2009, www.blst.dk. Rapporten er belyst i Montage I i forhold til diskurs om bæredygtighed.
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virkninger, end når tæt by tænkes ud fra optimering af bebyggelsesprocent og bebyggelse, som beskrevet
gennem sammenligning af volumen og rumlig og kropslig virkning via eksempler i Montage IV/V og
Udgang 1.
Dernæst, kan der udvikles en betænkning om rumlig begivenhed til inspiration og opfordring til brug i
kommunernes arbejde, som det er gjort med landskabskaraktermetoden, dog med baggrund i fuld indsigt
i en subjektiv videnskab, tænkning og handlemåde som det helt centrale for en sådan betænkning, og
dermed et farvel til objektivitetens tjekliste- og oplistningsparadigme. En rumlig betænkning kan med
fordel udvikles i et samspil mellem ministerier, de arkitektoniske forskningsinstitutioner, Kommunernes
Forskningscenter, kommuner og praksis.
Flere planlæggere med arkitekt- og landskabsarkitektfaglig baggrund og erfaring, og ikke mindst med evne
for at arbejde rumligt dynamisk i stor skala med indsigt i de mange skalaer, der interagerer i dette felt, må
ansættes i Miljøministeriet og dertilhørende styrelser, så rumlige aspekter styrkes.
På statsligt niveau på de arkitektoniske uddannelsesinstitutioner, betyder det helt naturligt, at der
ligeledes bør opgraderes angående rumlige parametre. Selvforståelsen og indsigten i, hvordan der arbejdes
arkitektonisk genererende som arkitekturens hvorfor – arkitekturens rolle som system der altid ”reflektere[r]
over den nye tids vilkår (…) for at skabe begreber om disse vilkår”13 med bevidsthed om medfølgende diskurser i
tænkningen og metoderne, ’systemet’ benytter sig af - bør styrkes yderligere.
På regionalt niveau, fordrer rumlige parametre arbejde med rum og dermed fysiske planer, som
med fordel kan genindføres, men hvor det strategiske, dynamiske og udviklende vægtes frem for et
primært bevarende fokus, som de tidligere regionplaner tildels havde. Nye regionale fysiske planer skal
udvikles i tæt samarbejde med kommunerne i forhold til overordnede rumlige træk, der går på tværs af
kommunegrænser, og dermed rumligt dynamisk med rumlig gøren og virkningen af den rumlige gøren
i den regional og national skala. Fysiske planer, der arbejder med spændet mellem statslige, nationale
og regionale potentialer og interesser er afgørende for at der kan tages stilling til rumlige og kropslige
virkninger af fysisk udvikling i Danmark.
På kommunalt niveau, i forhold til kommuneplanlægningen og lokalplanlægningen, er den rumlige gøren
og virkning endnu tættere på planlæggerens arbejde, da der gives anlægs-, etablerings- og byggetilladelser
på baggrund af den aktuelle planlægning.
Kommunerne må opruste med arkitekter, planlæggere, der arbejder med rumlige aspekter i den fysiske
regionale skala. Der bør igangsættes tværgående projekter mellem kommuner, forskningsinstitutioner,
ministerier og praksis, der undersøger udvikling af landskabssyn og handlemåder i relation til et givent
planlægnings- og anlægsprojekt i en kommune, hvordan der arbejdes med rumlig begivenhed, rumlig
og kropslig virkning af landskaber, og hvordan fundne parametre indarbejdes fra rammeplaner ned til
udførelse. Rumlige parametre kan, på denne måde, styrke det fremtidige kommunale arbejde i forhold
til bæredygtighed og klimaforandringer. Betydningen af volumen, den procentvise andel af bebyggelse

13

Som fremdraget i Åbningskapitlet. Qvortrup, Lars, Det hyperkomplekse samfund. 14 fortællinger om informationssamfundet, Gyldendal,
København 1998, 2000, 2. udgave, 4. oplæg 2003, p. 123.
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og beplantning, peger på en mulig fokusudvidelse i brug, udvikling og udarbejdelse af lokalplaner,
så de ikke primært sikrer bevaring af eksisterende beplantning, naturområder og det åbne land, men
styrker fremadrettet og bevidst arbejde med rumlige elementer, der styrker kropsligt nærvær og kropslig
nærværelse, og i det brede perspektiv, bæredygtige landskaber, da folk forankres som menneske, lever godt
med hvad, de skal bruge og bliver boende.
Det vil være relevant, i endnu højere grad end i dag, at arbejde med og indarbejde beplantning, jord og
vand som særlige markante rumlige aspekter i planforløb og lokalplaner, set i forhold til den forandring
landskabet står overfor de næste mange år med skovrejsning, ændrede vandstande og ændrede
infrastrukturelle, produktions- og bosætningsmæssige forhold. Disse elementer er helt afgørende for den
bæredygtige tætte by, bæredygtige landskaber.14
I et bredere perspektiv, kunne øget opmærksomhed på kombination af landskabers rumlige tilstande,
kontraster og virkninger, hver for sig og i relation til hinanden, skabe muligheder for nye landskaber,
byer og byrum, end vi har i dag. På marginal jord, i marginale landskaber, som for nogens del samtidig er
udkantsområder, er forandringerne allerede i gang. I, for eksempel, vådområder med våde og tørre enge,
og i lavtliggende byområder, er vandstandsændringerne allerede synlige. Fokus er dog størst på de større
byområder. Vil vi skabe tætte bæredygtige byer, må beplantning, vand og jord tænkes ind for arkitektonisk,
rumligt og kropsligt at skabe bæredygtige byer. Vi kommer ikke udenom spørgsmål om, hvor bevarer vi
og hvor tænker vi nyt, og om, hvordan det gøres fysisk. Teknologiske løsninger er helt relevante i denne
sammenhæng, men det må være vigtigt at arbejde med nye landskaber og rum ud fra rumlig og kropslig
virkning, som en mulighed for at tænke dynamisk syn, handlemåder og bæredygtighed sammen som
afgørende for samfundet.
Her kunne, hvad man kan kalde begivenhedsgreb eller begivenhedselementer, hvormed og hvorfra fysisk
forandring kan stimuleres, ses og forandres via egen deltagelse, ses som et centralt omdrejningspunkt.
Sådanne greb vil kunne fungere som steder, der vil stimulere selviagttagelse - bevægelse fra det fysiske
sted, over non-site og non-site-site, til et nyt sted i den arkitektoniske og planlægningsmæssige generering
af dette sted og i andres sansning, oplevelse og erkendelse af det og dem selv, efterfølgende. Sådanne
begivenhedsgreb kan være forskellige nye typer af skov, forskellige jordformationer og vand, hver for
sig, koblet med hinanden og/eller koblet med bebyggelse, produktionsmæssige, kulturelle og sociale
funktioner. Såfremt fordoblingen af skov fastholdes i lovgivningen vil skov, jord og vand være de mest
markante rumlige parametre og elementer i de næste år frem, med stor variation i spændet mellem massivt,
lukket og gennemsigtigt, åbent – og med et stort potentiale for både rumlige og kropslige virkninger
for bæredygtige tætte byer som (én tilstand i) bæredygtigt landskab. Rumligt og kropsligt, handler
det altså om at skabe større kontraster gennem flere lamineringer, sammensætninger lokalt – sådan at
laminering det ene sted klart er noget andet end laminering et andet sted. I et regionalt perspektiv, vil det
for eksempel kunne ske med jordvolde, hvor man har dæmninger i forvejen, som vil skabe kystsikring
og nye rekreative bomuligheder samtidig, eller flere skovvolumener i samspil med allerede eksisterende
lokale skovvolumener eller koblet med muligheden for nye rekreative og tætte byområder. Ligeledes kan

14

1. august 2008 blev et nye bygningsreglement BR08 vedtaget, hvor bebyggelsesprocenten for enfamiliehuse ændres fra 25 til 30
procent, og sommerhuse fra 10 til 15 procent. Den allerede ’tætte’ by, den spredte by og ’sommerhusbyerne’ bliver endnu tættere
fremover. Sigtet om at skabe tætte, bæredygtige byer må derfor arbejde med greb, der skaber variationer i rumlig og kropslig
virkning; anden tænkning og handling end kun stigning i bebyggelsestætheden.
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brug af tiloversbleven råjord til nye øer i lavtliggende områder og kyststrækninger være et andet markant
greb. Der kan skabes rumlige kontraster både regionalt og lokalt med nye rumlige zone-, funktions- og
virkningsmæssige muligheder.
Samlet, betyder det, at kommunalbestyrelser og forvaltninger skal have en vilje rumligt. Det er ikke et
spørgsmål om smag, men om en måde at handle på og skabe forankring på. Det almene grundlæggende
aspekt i (kommunal)planlægning kan virkelig styrkes – fra fri bevægelse for alle langs kysterne i Danmark til noget (rumlig og kropslig virkning) der er centralt for det enkelte menneskes forankring og bæredygtigt
for et konstant foranderligt landskab og samfund.
På rådgiverniveau, hænger udfordringerne og forpligtelserne tæt sammen med opgaverne på de tre
andre niveauer, da rådgiverniveauet er aktør på forskellige stadier i de andre niveauer. For rådgiverniveauet,
som rummer langt den største andel af den arkitektfaglige, og dermed, rumlige praksis og viden, er
udfordringen at være med til at udvikle planlægningen og formgivningen af landskabet, med en stor
interesse i at udvikle praksis. Rådgivere bør opnå større indsigt i bevidst og refleksivt arbejde med egen
deltagelse - selviagttagelsen i den arkitektoniske generering, for på den måde at være med til at udbrede
indsigt, forståelse og efterspørgsel efter dette. At arbejde med og for styrkelse af kropslig nærværelse –
den menneskelige skala, som arbejdstilgang og arbejdsfokus for det, der genereres - at subjektiv (sansende)
videnskabelse (igen) bliver parameter i forståelsen og genereringen af landskab og samfund, er arkitektens
ansvar.

Kropslig nærværelse: den 4. dimension ved rum - den menneskelige skala
Landskab som operation – æstetisk handling – udvidet sansning

Traditionelt, er havekunsten blevet betragtet, som landskabsfagets sanselige tænketank, da det var gennem
haven, sansningen i spændfeltet mellem sansning og fysisk udtryk, er blevet rendyrket i traditionen,
samt at sammenhæng mellem bevægelse og et fysisk udtryk var renest og tydeligst at se og opleve, ja
sanse i haven. Havekunstens sanselige fokus er løbende blevet udviklet til brug i landskabsarkitekturen
og landskabsplanlægningen, men har konstant brug for at blive vurderet og fornyet, da landskabet,
det fysiske rum er foranderligt.15 At se rum som tilstand er ofte nemmere i mindre landskaber, som en
park, og det er nemmere i den mindre kontekst at arbejde med sansning i udførelse gennem brug af
egen kropslige nærværelse for at opnå at planlægge, designe og udføre for styrkelse af andres kropslige
nærværelse. Ikke desto mindre, er det relevant, som denne afhandling beskriver, at arbejde med rumlig
og kropslig virkning i større landskaber og, for eksempel, på tværs af Midtjylland, med indsigt i og brug
af konceptionsoperationer og skabelser, da landskabssyn, handlemåder og fysiske landskaber uløseligt
hænger sammen, samt at det centrale er nye modeller for hvad arkitektur er gennem hvordan, den er, og

15

En udvikling af havekunstfeltet kan ske som en styrkelse af sansningen, opmærksomheden på egen kropslige nærværelse
gennem nærvær og bevægelse i fysisk landskab, fysisk rum og kropslig nærværelse i abstrakt, tænkt rum, begivenheden mellem
koncecptionsoperationer og skabelser.
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det med mennesket som omdrejningspunkt:
”Landscape can not offer a new model of Urbanism or Architecture, only a new model of operation“16
- og det operation, som en æstetisk handling i forståelse kobling af sansning, oplevelse og konception, en
forskydning væk fra æstetik, forstået som en dom mod hvad, man kan kalde ’æstetisme’ som en ny sanselig
retning, ny sanselig holdning, nyt sanseligt fokus inden for arkitekturen og planlægningen. Æstetisk
handling - sansning, oplevelse og konception - bør indgå ligeværdigt med funktion, så rumlig gøren og
dens kropslige virkning kan styrke andre måder at arbejde med landskab på.
Det er et fokus, der søger at udvikle og styrke en subjektiv videnskab17 gennem udvidelse af sansning
med sansning i abstrakt, tænkt rum.18 Denne udvidelse af sansning med kropslig nærværelse, som den
4. dimension ved rum, kan ses som en mulighed for at få kvalificeret den menneskelige skala. Når vi
vurderer, at et landskab har den menneskelige skala med, er der således arbejdet med en lang række skalaer,
og ikke mindst rumlige og kropslige, så det fysiske landskab stimulerer kropslig nærværelse, stimulerer
refleksion over egen krop og person og dermed forankring i forhold til det pågældende landskab, samfund
og verden.

De beskrevne perspektiver er åbninger og indgange for mulig ny projektudvikling og forskning, der
danner mulighed for nye samarbejdsprojekter mellem statslige, regionale og kommunale institutioner
samt private rådgivere. Ligeledes, er de åbninger og indgange, der kan styrke undervisning i de beskrevne
rumlige parametre på de relevante arkitekt- og designskoler, så rumlige aspekter og rumlige og kropslig
virkning i/af planlægning og formgivning udvikles og styrkes fremover.
Gennem udvidelse med sansning i abstrakt, tænkt rum kvalificerer afhandlingen landskabskunstens,
landskabsarkitekturens og landskabsplanlægningens kode som ”et af de vigtigste funktionssystemer i samfundet
til at reflektere over den nye tids vilkår og dermed for at skabe begreber om disse vilkår”,19 samt nyt landskabssyn, nye
handlemåder og nye fremtidige bud.
----------Jeg håber afhandlingen vil blive modtaget som et diagram og inddraget i nye relationer fremover, og at jeg,
med afhandlingen, for mulighed for at udvikle det fundne yderligere og indgå i og udvikle nye relationer.

16

Christopher Height: Portraying the Urban Landscape: Landscape in Architectural Criticism and Theory, 1960-Present, Landscape
Urbanism. A Manual of the Machinic Landscape, Mohsen Mostafavi, Ciro Najle (ed.), AA Publications,2003, p.32.
17
Edmund Husserl beskriver i 1913 en absolut subjektiv videnskab, hvor det centrale er en samtidig både subjektiv og ’objektiv’
refleksiv selvbetragtning.
18
sansning i abstrakt, tænkt rum via evne til rumuafhængig kropserfaring, løsrevet fra fysisk rum, men nok så meget på baggrund
af fysisk rum, sansning i fysisk landskab med et fremadrettet ønske om at generere nyt fysisk landskab.
19
Lars Qvortrup: Det hyperkomplekse samfund. 14 fortællinger om informationssamfundet, Gyldendal, København 1998, 2000, 2. udgave, 4.
oplæg 2003, p. 123.

337

338

Engelsk resumé
Landscape transf ormations
A new paradigm for understanding and working with the synergy of physical and abstract landscapes
Ph.D. Dissertation
Copyright 2010 Rikke Munck Petersen, The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture

‘Landscape Transformations’ presents a critical investigation of the relationship between landscape
planning/landscape architecture, current paradigms for planning, politics and society, and generative
practice. More specifically, the dissertation, on this background, unfolds a new landscape planning and
design paradigm, which focusses on spatiality and the role of bodily and sensory awareness in both
physical and abstract/conceptual space. Through this arises a dynamic view of what landscape is and how
to work dynamically with planning and design, rather than focussing on functionality alone. This view is
dependent on what is called ‘spatial event,’ which again is dependent upon the mutuality between how
physical space is perceived and documented, and then conceived and worked with conceptually through
production of data, text, charts, diagrams, drawings and models. This work process can be designated as a
‘conception operation’.
Most current methods used in landscape and city planning in Denmark are based on a Modernist view,
resulting in a rational approach to planning and design that ignores the totality of our embeddedness in
the landscape. The dissertation therefore discusses the Modernist focus on function, visual physicality and
landscape as object, which has given rise to planning methods that usually depend upon defining zones of
function or value that do not recognize, allow for or constructively utilize any ambiguity or overlap. The
dissertation also points out that the dichotomies between subject/object, city/landscape, and culture/
nature, among others, are no longer valid.
Conception operations open the door for rethinking landscape planning as an open-ended, dynamic set
of related processes because, in each step, the operation mediates one specific process to the next in a
unique way. Such varied processes, such as sensing and experiencing the physical landscape through bodily
motion, documenting what is sensed and experienced, and bringing forth what is conceived, through
the use of diagrams and models, and re-applying this to the landscape, involve transformations of
information and media in order to gain insight in both specific and general principles for how to develop
the physical landscape.
The dissertation seeks also to strengthen the architect’s role in physical planning and in society by
‘opening up’ how the architect/planner works, both in relation to the architectural profession itself and in
relation to other actors, she/he co-operates with. Through increased insight into the architect’s/planner’s
conception operations, it will be possible not only to de-mystify the generative aspects of architecture, but
also to underline its own identity as a reflexive and generative meeting with the world.
To create a language about generative processes, theories from the fields of philosophy and art are
introduced and their terminologies adapted and expanded. Philippe Boudon’s work with the space of
conception and conception operations, Robert Smithsin's Non-site Theory, Charles Peirce’s and Gilles
Deleuze and Félix Guattari’s diagram transformations and diagrammatic thinking, and Gernot Böhme’s
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work on bodily presence all have made it possible to create an unambiguous vocabulary.
By elucidating the characteristics of generative processes through an in-depth investigation of workflow,
it becomes apparent that the architect/planner cannot be seen as separate from any step leading to the
production of a new conception, design or strategy for new landscapes. A central focus is then the
personal role as participant in the transformation of physical landscapes; we are part of the construction
of the world, we are in, which makes us a part of what must be observed and investigated. In this
perspective, working as an architect and planner means that it is meaningful to observe and reflect on how
you work. Neither can the researcher be seen as separate from her/his work. The dissertation is, therefore,
both interested in and characterised by an awareness of different scales and reflective processes, which
relationally affect the dissertation’s course of action, structure and form. The form of the dissertation
mirrors the form and activities of the research project. Both the written and graphic style of the
dissertation and research project seek to strengthen conception and promote a dynamic view and conduct.
The relationship between fieldwork and theory and between research project and dissertation are during
the research period investigated through diagrams as tools of thought and reflection and through an
open, essayistical written style. Existing graphic material is analysed and new graphic material is generated,
analysed and reworked in the research project.
The dissertation as a whole makes explicit a set of problems and potentials in relation to the construction
of landscapes. A dynamic view of how a landscape is constituted and planned arises from a new
understanding of the relationship between an enhanced awareness of the spatial and bodily effects of
landscapes and an enhanced awareness of how this experience is worked with in both a physical space
and an abstract conception space. The experience of sensing in a physical landscape is translated and
transformed by bringing this sensory awareness over into abstract space by unfolding bodily presence in
abstract space. It becomes evident, by working reflexively in abstract space, that an architect/planner uses
a spectrum of methods, including physicality, executive and creative processes and self-observation, as a
general way of establishing knowledge in working with space for other people’s bodily presence. In that
sense, this dissertation contributes with a deeper understanding of the generative how in architecture by
qualifying the generative momentum of conception, and thereby strengthening its role and position in
planning processes and practise.
The dissertation also develops a new sliding scale of spatial parameters that can be put to use in any
relevant framework, be it on a governmental, regional, municipal or adviser level. This system puts into
perspective how landscape planning legislation can and must be inclusive of spatial and bodily parameters.
The concept of architectural quality can likewise be reconsidered in such a way that the emphasis
naturally is moved away from issues of taste. It is of utmost importance for both architectural quality and
the development of sustainable landscapes that we feel that we belong there, are rooted by our bodily
presence, and responsible. By bringing this new paradigm into play, the future design and planning of
landscapes will truly create landscapes for living.
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