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‘ I believe that buildings can only be accepted 
by their surroundings if they have the ability to 
appeal to our emotions and minds in various 
ways. Since our feelings and understanding are 
rooted in the past, our sensuous connections 
with a building must respect the process of 
remembering. ‘ 1

Arkivfoto fra Vågen, 
Stavanger

1 

Zumthor, P.
‘Thinking Architecture’
Birkhäuser, Basel
2010
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Årestue fra Setesdal, 
Folkemuseet, Bygdøy

Historie og erindring er væsentlige begreber i 
vores forestilling om os selv og vores omverden. 
Som mennesker danner vi hele tiden forbindel-
ser og forstår os selv, ud fra vores historie og 
omgivelser, det er derfor min arkitektoniske 
overbevisning at et hus bør fortælle om det sted 
og den historiske sammenhæng det er sat i. 

Med afgangsprojektet Stedsans ‘Et nyt grafisk 
museum i ‘Gamle Stavanger’, afsøges det 
arkitektoniske potentiale, der ligger i at nyfor-
tolke gamle traditioner og byggeskik, når man 
skal bygge nyt i historiske omgivelser. Projektet 
skal, udover at skabe gode rammer for et nyt 
museum, være en studie i hvordan man kan 
trække på historien, ikke for at rekonstruere det 
gamle, men for at skabe nutidig arkitektur med 
en tilknytning til fortiden. Jeg er bevidst om at 
enhver kultur stivner, hvis den ikke bliver kon-
fronteret med fornyelse og mit ønske er derfor 
at afdække de kvaliteter i traditionen, der kan 
give meningsfulde svar i forhold til en nutidig 
problemstilling. Tematikker som atmosfære, 
stedsans og fænomenologi ønskes diskuteret 
og undersøgt for at forsvare den arkitektoniske 
visionen i projektet.

STEDSANS
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‘Nansen paa Nordpolen’
En af minst 30 000 
etikketer der blev produceret 
af grafikindustrien for at 
markedsføre de standard-
iserte hermetikdåserne. 
‘Iddisene’  er et populært 
samleobjekt i Norge.

Norsk Grafisk Museum skal flytte fra sine nu-
værende lokaler og museet har siden ønsket en 
samlokalisering med Norsk Hermetikmuseum 
på hermetikmuseets grund i ‘Gamle Stavan-
ger’. Grafisk industri i Stavanger voksede frem 
parallelt med hermetikindustrien, der skabte en 
dramatisk vækst i byen i slutningen af 1800-tal-
let. Det var specielt den litografiske produk-
tionen af etiketter og emballage til hermetikin-
dustrien, der dannede grundlaget for den store 
grafiske industri i byen. En samlokalisering af 
de to museer vil derfor styrke fortællingen om 
Stavangers industrihistorie. Min motivation for 
at vælge dette projekt, er det grafiske museums 
planlagte placering i det værneverdige træhus-
miljø. Stedet danner grundlag for et spændende 
studie i hvordan man kan skabe nutidig arkitek-
tur, der ikke virker fremmed på et sted med så 
stærk en arkitektonisk typologi. Programmet 
danner således basis for mine undersøgeler om 
erindringens potentialer. 

NORSK GRAFISK MUSEUM
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Ortofoto af ‘Vågen’
2014

‘Gamle Stavanger’ er et bevaringsværdigt 
træhusområde beliggende i Stavangers mid-
delalderlige bykerne langs vestsiden af Vågen, 
byens inderste havn. Området huser Stavangers 
ældste huse, bygget i 1800-tallet. Området var 
oprindelig beboet af håndtværkere, handlende 
og søfolk, senere af de mange industriarbejdere, 
der arbejdede i hermetikindustrien langs Vågen. 
I midten af 1900-tallet var arbejderkvarteret 
stærkt i forfald og kommunen ønskede at få 
området saneret, et populært byfornyelsesgreb 
i efterkrigstiden. Einar Hedén, en nyuddannet 
arkitekt, var meget kritisk overfor denne omfat-
tende saneringsplanlægningen og appelerede til 
at noget af det gamle burde bevares for eftertid-
en. Efter lang tids kamp medførte denne appel 
til at Norges første bevaringsplan blev vedtaget 
i 19571. Til start omfattede planen kun 33 byg-
ninger og en prøveperiode på et år. Bevaring-
splanen blev hurtigt en succes og endte med at 
omfatte de 173 bygninger der er karakteristiske 
for området i dag.

PLACERING I 

‘GAMLE STAVANGER’

Site ‘Gamle Stavanger’ 

1 

https://snl.no/Einar_Hedén



Typisk gadeperspektiv fra 
‘Gamle Stavanger’

‘ Her sto, da som nå, småhusene som kommoder 
i uregelmessige rastere. Det ene fremfor det 
andre. Nils Skipper bygget seg forbi Laurits 
styrmann, og båtsmann Hans stakk husbrystet et 
grann fremom Oliver matros. Og så ble det rake 
og maleriske gatepartier. Hus skulle en ha. Eget 
hus. Og så fikk det våge seg med et prippent-
skap om nøye retning og fortau. ’ 1

 

1 

Dahl, Th.
‘Byen og Menneskene’
Stabenfeldt, Stavanger
1947
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Hermetikmuseets baggård. 
Planlagt placering for det 
nye grafiske musem.

Hermetikmuseet og det planlagte grafiske 
museum er centralt placeret i ‘Gamle Stavanger’ 
langs hovedgaden Øvre Strandgate. Med sin 
placering i byens ældste område er det et utrolig 
attraktivt sted, der emmer af historie. Historien 
forstærkes af hermetikmuseets tilholdssted i den 
gamle fabriksbygning fra midten af 1800-tallet. 
Stedet er, grundet sin historiske placering og 
klare typologi, et ideelt afsæt for arbejdet med at 
afdække de potentialer, der ligger i at nyfortolke 
gamle byggetraditioner.
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Laftekonstruktion fra 
Stabbur, Romsdalsmuseet 

Min motivation og begrundelse for valg af 
tematik og projekt har rejst følgende problem-
stillinger, der vil blive forsøgt besvaret i løbet af 
opgavens forløb:

Hvilke arkitektoniske potentialer ligger 
i at nyfortolke stedsbestemte byggetradi-
tioner, når man skal bygge nyt i histor-
iske omgivelser?

Hvordan genfortolker vi disse kvaliteter, 
så det ikke bliver en nostalgisk genska-
belse af fortiden, men en måde at fornye 
traditionen og give den nutidig relevans? 

Kan man med denne arbejdsmetode 
skabe arkitektur med ‘Stedsans’, der på 
nænsom vis integrerer sig i sin umiddel-
bare kontekst og som fremhæver dets 
eksisterende kvaliteter? 

Opgaven skal ses som en række undersøgel-
ser, der lægger grund for udviklingen af en 
klar arkitektonisk strategi, for hvordan man 
indpasser nutidig arkitektur i sine omgivelser. 
Det er denne tematik, der bliver ved med at 
fascinere mig og som har inspireret mit valg af 
dette projekt. 

OPSUMMERING
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Afgangsprojektet afrunder fem års studier på 
Aarhus Arkitektskole, hvoraf 1,5 år har været 
på Studio 2C: Building Culture and Tectonics. 
Min gennemgående hovedinteresse i disse år har 
været arkitektur som konstruktionskunst. Mine 
studier har kredset om, hvordan man kan skabe 
nutidig arkitektur, ved at aflæse og undersøge 
dens kontekst, historie og stedsbestemte 
byggeskik. 

Mit kandidatforløb på Studio 2C har været 
specielt fokuseret på sammenhængen mellem 
teknik, form, materialitet og sted. Gennen 
de forskellige projekter på studiet har jeg 
lært metoder til nøje at aflæse et sted og dets 
eksisterende bebyggelse. Yderligere har jeg 
erfaret hvordan jeg, på baggrund af disse 
aflæsninger, kan argumentere for at min 
arkitektur respekterer og bidrager til sine 
fysiske omgivelser. Denne dialog mellem nyt 
og gammelt, samt de erfaringer og metoder 
som jeg har tilegnet mig gennem min gang på 
arkitektskolen er det der danner grundlaget for 
udarbejdelsen af denne opgave. 

På mit 9. semester arbejdede jeg med at 
formgive nye boliger i et baggårdsmiljø i 
Haderslevs historiske bymidte. Arbejdet 
omhandlede hvordan man, ved at aflæse de 
historiske lag i form af historiske kort og 

FAGLIG BAGGRUND

Sørum Gård
Ombygging af lade
Are Vesterlid
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fortællinger, forstår grundlaget for et sted 
og igennem dette forarbejde skabe nutidige 
boliger, der ikke virker fremmede i sine 
omgivelser. Ved at omsætte den middelalderlige 
bystruktur med smalle matrikler og komposition 
af for-, side- og baghuse, formåede jeg at 
formgive en ny type bygning, der på nænsom 
vis indpassede sig i den historiske bykerne. 
Denne metode vil jeg arbejde videre med i mit 
afgangsprojekt Stedsans. 

I Haderslev blev en undersøgelse af de 
traditionelle bindingsværkshuse, der er 
karakteristiske for byen, udslagsgivende for 
arbejdet med en nyfortolket konstruktion 
af træ og mursten. Ved at anvende en 
lignende undersøgelse af traditionel norsk 
trækonstruktion, søger jeg  at afdække 
potentiale til en bygning, der på tektonisk 
vis kan indpasse sig i det bevaringsværdige 
træhusmiljø. Undersøgelserne i Haderslev 
omfattede også et studie af det gode 
baggårdmiljø og de kvaliteter der skaber dette. 
Disse undersøgelser danner grundlag for 
at kunne skabe et godt gårdmiljø og en god 
forbindelse mellem de to museer i ‘Gamle 
Stavanger’.

7. SEMESTER . / Efterår 2014

Studio 2C, Tectonic Culture
Projekt: Inhabiting Toveshøj - nye 
enfamiliehuse i Gellerup

ORLOV . / Forår 2015

Grundforløb møbelsnedker ved Syddansk 
Erhvervsskole
Projekt: En opbevaringsskænk i ask

8. SEMESTER . / Efterår 2015

Praktik hos Baks Arkitekter
Projekter: Enfamiliehuse og 
detaljeprojektering af interiørprojekter 
(trapper, køkkener, bade)

ORLOV . / Forår 2017

Studentermedhjælper hos Baks Arkitekter

9. SEMESTER . / Efterår 2017

Studio 2C,  Building Culture and Tectonics
Projekt: The Duke’s Backyard
Nye boliger i baggårdsmiljø i Haderslev

CV
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Den indledende fase vil bestå af registreringer 
på site, teoretisk læsning, diskussion, dialog 
med museets bestyrelse og by-antikvaren i 
Stavanger Kommune. Yderligere undersøges 
udvalgte case studier, der belyser hvordan man 
kan arbejde med et museumsprogram, der på 
forskellig vis forholder sig til sin kontekst. I 
forlængelse heraf studeres begreber som kritisk 
regionalisme, fænomenologi og stedsans, der 
kan hjælpe med at omsætte teori til fysisk form. 
De omkringliggende bygningers arkitekton-
iske kulturarv vil blive undersøgt igennem 
forskellige metoder. Det er intentionen at denne 
dokumentation, sammen med mere atmos-
færiske undersøgelser, skal give en udvidet og 
dybere forståelse af den arkitektur og det miljø 
jeg forsøger at indpasse mig i. Dette forarbejde 
giver mig et fundament til at arbejde videre og 
operere med de kvaliteter og værdier, som er 
vigtige for at bevare stedets ånd og substans.

Med samme fremgangsmåde som på 9. semes-
ter, søges opgaven besvaret i flere forskellige 
skalaer. Fra den overordnede by-skala arbejdes 
der videre til det nærliggende område og til sidst 
helt ned i bygningsdetaljer. Formgivningens 
faser udarbejdes gennem skitsering i tegning 
og model og vil resultere i et forslag til det nye 
museum, der skal relatere sig til og formidle 
historien om ’Gamle Stavanger ’ videre.  

METODE

Historisk kort over 
Stavanger
1855
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Tidsplan

FASE 1 . / 

Problemformulering
Analyser
Program
Evnt. Studietur

FASE 2 . / 

Koncept
Designudvikling
Detaljering

FASE 3 . / 

Redegørelse
Plancher
Modeller
Præsentation

FEBRUAR 

05 12 19 26 05 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18

MARTS APRIL MAI JUNI SKRIFT . /

Forstudier
Teoretiske diskutioner
Redegørelse for process og beslutninger
Materialebeskrivelse
Logbog

MODELLER . /

Kontekstmodel    
Skitsemodeller
Principmodeller
Hovedmodel

TEGNINGSMATERIALE . /

Undersøgelser og analyser i diagrammer 
Situationsplan der viser placering i byen
Situationsplan der viser projektets omfang i sine 
umiddelbare omgivelser
Situationssnit
Planer 
Facader
Detaljer
Rumlige visualiseringer

FORVENTET 
AFLEVERING

Problemformulering afleveres 12. Februar

Studietur Schweitz 01. - 08. M
arts

Redegørelse afleveres den 8. Juni
Plancher afleveres den 13. Juni
Kritk 18. - 27. Juni


