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Lys og arkitektur er sammenhørende, uad-

skillelige. Lyset er det grundlæggende ele-

ment, hvorigennem vi, som en oplevende 

og perciperende betragter, forholder os 

til arkitektur, til rummets mangfoldige di-

mensioner. Det er takket være lyset, vi er 

i stand til med vort blik at tilegne os vore 

omgivelser, at skelne deres enkeltheder og 

mærke os deres individuelle karakter. Spe-

cielt i nordisk arkitektur er det essentielt 

at forstå lysets – i særdeleshed dagslysets 

– muligheder og begrænsninger, fordi lyset 

konstant er foranderligt og i bevægelse. 

Dagslyset er udfordrende at arbejde med, 

fordi det forandrer sig fra morgen til af-

ten og i takt med de forskellige årstiders 

indtog. Lyset ændrer karakter, styrke og 

farve. Solen og dermed lysets bevægelse 

og karakteristika påvirker arkitekturen 

og oplevelsen heraf. Lyset og skygge- 

effekten, der afstedkommes heraf, giver 

os en fornemmelse for arkitekturens for-

mer og materialernes karakter, hvilket har 

indvirkning på vores oplevelse og percep-

tion af en bygning eller et rum. 

Mellem kunst og arkitektur
Studio Other Spaces er en innovativ og 

multidimensionel tegnestue, der arbejder 

i krydsfeltet mellem kunst og arkitektur, 

og som udforsker skabelsen af rum og 

rumlighed i kraft af arkitekturen og dets 

grænser. Studio Other Spaces blev grund-

lagt af kunstneren Olafur Eliasson og ar-

kitekt Sebastian Behmann i Berlin i 2014 

og de arbejder med projekter af multi- 

disciplinær karakter. Blandt deres mest 

ikoniske projekter er Fjordenhus i Vejle og 

facaden på Harpa Reykjavik koncertsal og 

konferencecenter på Island. Studio Other 

Spaces arbejder med en holistisk tilgang 

til arkitektur og rumskabelse, det vil sige 

ved at betragte alting ud fra dets helhed, 

snarere end enkelte dele. Sebastian Beh-

mann fremhæver arbejdet med solens lys 

og dets bevægelse som en styrke i deres 

arbejde med arkitektur. 

”I believe this (red. consideration of 

the suns movement) adds a more holistic 

approach to the perception of the space.” 

Studio Other Spaces fokuserer på 

interdisciplinære og eksperimentelle 

bygningsprojekter såvel som forskellige  

artede projekter i det offentlige rum. 

Arbejder aktivt med sansning og  
perception
Arkitektur som fænomen er ikke en stum 

og lukket materie, men kommunikerer sin 

egen eksistens og indeholder en betyd-

ningsdimension igennem dets arkitek-

toniske udformning. I modsætningen til 

kunsten har arkitektur en funktions- og 

brugsmæssig værdi i tillæg til dets æste-

tiske værdi, hvilket gør perceptionen af et 

bygningsværk til en avanceret og yderst 

kompleks størrelse. Det arkitektoniske 

rum træder i karakter igennem dets 
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/ LYS 
En katalysator for tid og 
bevægelse i arkitektur

Olafur Eliasson og 

Sebastian Behmann med 

Studio Olafur Eliasson, 

Fjordenhus, 2009-2018

Vejle, Danmark.

Klient: Kirk Kapital.

Foto: Anders Sune Berg.

© 2018 Olafur Eliasson.
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funktionsmønster, dvs. dets 

udformning, udsmykning, pla-

cering og indretning. Man san-

ser rummet med syn, hørelse, 

duft og hænder, fornemmer 

det med og omkring hele sin 

krop. Alle disse sanseindtryk 

er blandet i et forsøg på at for-

holde sig til rummet, dets stør-

relse, form og afgrænsning, 

dets stof, farve og lys, akustik 

og atmosfære. Vi som ople-

vende og perciperende betrag-

ter tilegner os dermed rummet 

med udgangspunkt i kroppen 

og med rummets særegne ud-

tryk som dialogpartner. Studio 

Other Spaces arbejder aktivt 

med sansning og perception, 

når de tegner bygningsværker 

eller kunstneriske projekter. 

De mener, at selve perceptio-

nen af arkitektur, rum eller et 

område ikke blot afhænger af 

vores sanser, men et design al-

tid også bør have en kulturel, 

social og politisk dimension. 

”We discover more and 

more the importance of invol-

ving all senses into our consi-

derations beside the obvious 

ones like haptic, light and 

sound. We believe that many 

more aspects are relevant for 

our designs. In fact the per-

ception of space goes bey-

ond the use of our senses, we 

should not forget that design 

should always have a cultural, 

social and political dimension. 

Ideally it is a preview of how 

we wish to live in the future.” 

Særligt lyset er et element 

Studio Other Spaces inkorpo-

Til venstre / Olafur Eliasson og Sebastian Behmann.

Foto: David de Larrea Remiro / Studio Olafur Eliasson, 2018. 

Til højre / Den indre himmel (2018) installeret i Fjordenhus, 2009-2018, Vejle, Danmark. 

Foto: Anders Sune Berg.
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rerer i deres værker på særlig 

vis, og som de betragter, som 

ikke blot et arkitektonisk ele-

ment, men som et redskab til 

at opnå og fremkalde et øn-

sket udtryk. 

”Whenever possible light 

becomes a tool that we use 

to shape not only facades and 

openings but the entire buil-

ding.”.

Fjordenhus
Vejles nyeste ikoniske bygning 

Fjordenhus på havnemolen 

opført i 2018 og er en mani-

festation af, hvorledes kunst 

og arkitektur fusionerer i ét 

samlet udtryk, i et værk. Fjor-

denshus’ nedre del er åben for 

offentligheden så man kan op-

leve de finurlige arkitektoniske 

greb Studio Other Spaces har 

givet bygningsværket. Mur-

værket består af 13 forskellige 

farver uglaserede mursten og 

tre forskellige farver special-

glaserede sten. Hver enkel 

sten er formet, så den passer 

ind i murens runde hældning. 

Der findes nemlig ikke en ene-

ste lige linje i hele Fjordenhus. 

Murstenene består også af 

runde og større mursten, der 

er placeret ujævnt og forskudt, 

ja nærmest dansende i form 

og farver. Lyset i Fjordenhus 

arbejder sammen med arkitek-

turens opbygning på en sådan 

måde, at det påvirker bygnin-

gens visuelle udformning, ikke 

blot i kraft af de store rundin-

ger og buer, der er yderst ka-

rakteristiske for selve Fjorden-

hus, men i lige så høj grad det 

lysindfald og de skygger disse 

buer skaber i mødet med ar-

kitekturens rundinger og or-

ganiske former. Lyset knækker 

og modelleres i kraft af arki-

tekturen, og dermed opleves 

det, at arkitekturen knækkes 

og modelleres i kraft af lyset. 

Hvor lyset i den frie natur op-

fører sig forudsigeligt, så op-

leves lys og skyggeforholdet 

i Fjordenhus som orkestreret, 

overraskende og fascinerende 

på samme tid. Som beskuer 

bliver man på sin vis snydt, 

fordi arkitektur og lys arbejder 

sammen, påvirker hinanden 
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og giver bygningen dynamik. 

Bygningens placering på van-

det og arkitekturens integra-

tion af vandet som element 

har også en stor betydning for 

oplevelsen af værket og lysets 

spil i bygningen. Vandet reflek-

terer lyset, som rammer rum-

mets betonloft i changerende 

og blide bevægelser, der imi-

terer vandets rolige rytme. En 

konstant foranderlig aftegning 

skabt af det dynamiske sam-

spil mellem naturens elemen-

ter lys, vand og vind. Fire rum 

gennemstrømmes af fjordens 

vand, hvilket understreger det 

markante forhold bygningen 

har i forhold til sine omgivelser 

og sin placering. 

Arkitektur formet af lys
Fjordenhus er et lysende ek-

sempel på moderne arkitek-

turs overraskende og særegne 

udtryk, dets integration i om-

rådet og leg med traditioner og 

former, nytænkning og innova-

tion. Samtidig er der en tydelig 

reference til arkitekturhistori-

ens måske vigtigste stilarter, 

når det kommer til lys – gotik-

ken. Lyset var det helt store 

omdrejningspunkt i gotikken, 

hvilket specielt den gotiske 

katedral vidner om. Katedra-

lens indre er karakteriseret 

ved en højdedragende arkitek-

tur, med buede hvælvinger og 

himmelsøgende vinduer, der 

ikke blot byder lyset ind, men 

ligefrem påkræver sig dets 

tilstedeværelse. Arkitekturen 

formes af lyset og dets spil i 

bygningsværkets karakteristi-

ske åbne udformning. Katedra-

lens ydre er på samme vis som 

Fjordenhus et tydeligt eksem-

pel på arkitektur, der formes i 

kraft af lysets dialog med byg-

ningen. Karakteristisk for den 

gotiske katedral er dets stræ-

beværk, der er bærer af selve 

kirkerummets højdedragende 

arkitektur. Et dansk eksem-

pel på den gotiske arkitektur 

er Grundtvigskirken af Peder 

Vilhelm Jensen-Klint fra 1921-

40. Stræbeværk er en teknik, 

der netop er udviklet til denne 

specifikke arkitektur, og er 

integreret i bygningsværket, 

Olafur Eliasson og 

Sebastian Behmann med 

Studio Olafur Eliasson

Fjordenhus, 2009-2018

Vejle, Danmark.

Klient: Kirk Kapital.

Foto: Anders Sune Berg, 2018.

© 2018 Olafur Eliasson

Olafur Eliasson og 

Sebastian Behmann med 

Studio Olafur Eliasson

Fjordenhus, 2009-2018

Vejle, Denmark.

Klient: Kirk Kapital.

Foto: Taylor Dover, 2018.

© 2018 Olafur Eliasson

Den indre himmel (2018) 

 installed in Fjordenhus,  

2009-2018. Vejle, Denmark.

Foto: Anders Sune Berg.

Til venstre / 

Olafur Eliasson og 

Sebastian Behmann med 

Studio Olafur Eliasson 

Fjordenhus, 2009-2018

Vejle, Danmark. Klient: Kirk 

Kapital. Foto: Anders Sune Berg, 

2018. © 2018 Olafur Eliasson
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på samme måde som Fjor-

denhus’ svungne former. Lyset 

rammer stræbeværkets arki-

tektur og skaber bygningens 

udtryk på samme måde som 

lyset rammer Fjordenshus åb-

ninger og svungne murværk. 

Parallel til Bagsværd kirke
Et bygningsværk, der på 

samme måde arbejder med 

bløde og runde arkitektoni-

ske former, og som i denne 

sammenhæng er relevant at 

drage en parallel til er Bag-

sværd Kirke. Bagsværd Kirke 

er opført i 1976 af den danske 

arkitekt Jørn Utzon. Kende-

tegnet for kirken her, er den 

organiske og enkle arkitektur, 

der formår at fange og oplyse 

kirkerummet i kraft af arkitek-

turens sammenspil med lyset. 

Men sin sans for rumskabende 

virkemidler og i særdeleshed 

sit arbejde med arkitekturens 

bølgende formsprog og lysets 

dominans gør Utzon  Bag-

sværd kirke til en af vor tids 

største hovedværker indenfor 

nyere dansk kirkearkitektur. 

Lyset som grundelement
Studio Other Spaces arbejder 

med lyset som et arkitekto-

nisk perceptuelt redskab. Ikke 

blot som et virkemiddel, de 

kan hive frem for at skabe en 

interessant effekt, men som 

et grundelement, et udgangs-

punkt for selve bygningsvær-

kets arkitektoniske kerne. Lys 

er ikke blot lys, men skaber 

bevægelse og eksisterer i tid. 

Eller som Behmann selv for-

mulerer det: 

 ”I consider light as one of 

the parameters that allows us 

to introduce a time and mo-

vement”. Et interessant værk, 

hvor Olafur Eliasson arbejder 

med netop dette element er 

i det heliotropiske værk Sun-

path for San Basilio i 2011. 

Værket består af en række 

forbundne elementer, der la-

der en solstråle nå ned i den 

underjordiske vinkælder af 

Casteollo di san Basilio. Jor-

dens rotation ændrer lysind-

faldet placering og en rund 

roterende ring favner rummet 

med en spinkel, bevægelig lys-

stråle. Sunpath for San Basilio 

sammenkæder sol, lys, tid, fy-

sisk bevægelse og rum. Lysets 

skjulte skatte bliver åbenbaret 

i kraft af dets foranderlighed 

og dynamik, i dets utilregne-

lige tilstedeværelse i enhver 

henseende. //

På fjordenhus.dk kan du booke 

en rundvisning i stueetagen, 

hvor du med guide fra 

VejleMuseerne kan høre mere 

om ideerne bag bygningen. 

“Studio Other Spaces arbejder med lyset som et arkitektonisk  
perceptuelt redskab. Ikke blot som et virkemiddel, de kan hive  
frem for at skabe en interessant effekt, men som et grundelement,  
et udgangspunkt for selve bygningsværkets arkitektoniske kerne."

Næste side / 

Olafur Eliasson og 

Sebastian Behmann 

med Studio Olafur 

Eliasson Fjordenhus, 

2009-2018 Vejle, Danmark.

Klient: Kirk Kapital

Foto: Anders Sune Berg,

2018 © 2018 Olafur Eliasson

Begge foto / Jørn Utzon, Bagsværd Kirke. Pressefoto: Utzon Center.
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