
Denne rapport forsøger at redegøre for mit udvekslingsophold i 
Californien i efteråret 2007. Opholdet var en meritgivende del af 
mit kandidatstudie på Kunstakademiets Arkitektskole.

Jeg ankom til San Francisco dødtræt, men spændt en sen eftermid-
dag i August. San Francisco er mindst lige så imponerende fra 
luften som den er fra gadeplan- da flyet kredser omkring lufthavnen 
og venter på landingstilladelse er jeg klistret til vinduet. Liggende 
på en naturlig halvø imellem Stillehavet og San Francisco Bay, ser 
byen fra oven ud som et gigantisk skakbræt der med foragt for 
landskabet er trukket hen over bakker og bjerge. Et kludetæppe 
hvis tern omkring downtown ekstruderes til absurde højder på 
ligeså absurde stigninger, og som forbindes til uendelige forstæder 
af et virvar af støvede motorveje.  San Franciscos særlige urbanitet 
var en kilde til konstant undren for mig. En by der med iskold øko-
nomisk beregning er planlagt for at opdele jorden mest effektivt, er 
ved nærmest et tilfælde betagende smuk, og er samtidig er en af de 
mest dynamiske byer jeg nogensinde har været i.  
Californian College of the Arts er grundlagt i 1907, og er den stør-
ste uafhængige private skole for kunst og design i det vestlige USA. 
Skolen er en non- profit organisation som tilbyder uddannelser 
indenfor Arkitektur, Indretning, Industrielt Design, Grafisk Design, 
Illustration, Billedkunst, Skulptur og Media Arts. Skolens arkitekt 
uddannelse er som den eneste af San Francisco Bay Areas 4 univer-
siteter fuldt krediteret, dvs. uddannelsen giver den i USA prestige-
fyldte titel, Bachelor of Architecture frem for en Associates Degree. 
At gå på en skole der henvendte sig til så mange forskellige krea-
tive uddannelser var en oplevelse i sig selv. Som studerende havde 
man rig lejlighed til at studere andre fags arbejde, og jeg nød sær-
lig at få input fra mange af de Grafisk Design studerende jeg kom 
til at kende.
Som udvekslingsstuderende blev vi meget venligt modtaget af 
skolens to ¨International Advisors¨, Michelle og Shiraz. Skolen 
satser stærkt på at hverve internationale studerende, særligt fra de 
centralasiatiske områder der traditionelt har en stærk binding med 
San Francisco og det nordlige Californien. Dette er medvirkende til 
at give skolen en international meget kosmopolitisk stemning, og et 
meget stærkt alumni netværk. 
Ved rundvisningen den første dag, var jeg meget imponeret over 
skolens faciliteter. Arkitektur befinder sig på skolens San Francisco 
Campus, en opbygget Greyhound busstation fra 1950’erne og 
tilbyder udover topmoderne værksteder også faciliteter for laser 
skæring og 3D printning, et media center med mulighed for lån af 
hardware, samt døgnbemandede it faciliteter. Særlig de to sidste 
fik jeg gjort stort brug af under mit ophold, hvor jeg til stadighed 
blev overrasket over den amerikanske arbejdsmoral der indebar 12 
timers arbejdsdage, fordelt over meget skæve arbejdstider.
En af de ting der var mest slående de første par uger på skolen var 
det meget høje service niveau som skolens administration lagde for 
dagen. Dreyer Fonden ville gøre en god gerning ved at støtte en 
lille studietur for Kunstakademiets enorme, vanvittig dyre admini-
stration til deres halvt så store amerikanske bror, som dog admini-
strerer lige så mange studerende fra hele verden.
Men mest slående var dog amerikanernes imødekommenhed. 
Det er min klare opfattelse at ingen er fremmed i USA, alle er del 
af en eller anden kultur der for længst er opslugt af den amerikan-
ske, og det gør at alle kan relatere til det at være fremmed. På sko-
len fik jeg mine første muslimske medstuderende, (der er ingen på 
Kunstakademiet), og følte mig hurtigt etableret med en omgangs-
kreds. Oplevelsen af at være iblandt så mange forskellige natio-
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naliteter og opleve et fuldstændig harmonisk samspil imellem dem, 
er et af mine stærkeste minder fra denne tur. Jeg tror at det særlig 
som dansker er vigtigt gøre sig klart, hvilke enorme potentialer og 
hvilken dynamik der gemmer sig i flerkulturelle samfund.  

Undervisningen på skolen var afgørende anderledes fra den jeg var 
vant til i København. Hvor vi på akademiet er vant til at have en 
hovedopgave af gangen, afløst af kurser på en måned eller min-
dre, var kurserne på CCA opdelt i fag som man havde på ugentlig 
basis. Udover ¨Advanced Architectural Studio¨ (12 ugentlige lærer 
timer), som svarede til at vælge en afdeling hjemme, valgte jeg 
¨Architecture, Urbanism and Environment¨ (3 ugentlige timer), et et 
seminar fag med fast læsepensum og ugentlige essay afleveringer, 
samt ¨Generative Design¨ (6 ugentlige timer), som udforskede 3d 
modelbygning og scripting i Rhino. 
Der blev givet opgaver i alle fag, og der var fastsat supplerende 
læsning, samt det forventedes at man fortog individuel research af 
relevante emner. Som studerende var man tidsmæssigt meget pres-
set, og det gjorde man vænnede sig til at træffe hurtige afgørelser 
- på godt og ondt.
Jeg ankom typisk til skolen kl. 9 om morgenen for at forberede og 
evt. færdiggøre materiale til mit hold kl. 12, var derefter fx. 3 timer 
i undervisning, hvorefter jeg hastede til tegnesalen for at forberede 
materiale til min hovedprojekt, inden læreren kom fra 16-19. Deref-
ter var der et par timer til at arbejde inden jeg som regel tog med 
de andre ned og spise ved 21 tiden inden jeg tumlede hjem i seng. 
Jeg havde i begyndelsen af semesteret en fornemmelse af ikke rig-
tigt at nå ind til kernen af mit projekt, og der var visse frustrationer 
forbundet derved. Det blev dog bedre efterhånden som jeg væn-
nede mig til undervisningsformen og lærernes tendens til at holde 
en i hånden igennem hele projektet. Jeg er på denne tur helt sikkert 
blevet bedre til at arbejde mere effektivt, selvom at jeg på nogen 
punkter kunne føle at de studerende gik på kompromis med fagets 
teoretiske sider. På trods af dette fik jeg produceret meget mate-
riale i mine forskellige fag, og som studerende fik man klart udviklet 
sine færdigheder meget bredere end man var vant til hjemmefra. 
Jeg savnede dog ofte den selvstændighed jeg var vant hjemme.
Skolen virkede teknologisk noget mere velfunderet end jeg var 
vandt til. Mit hovedprojekt tog udgangspunkt i en analyse af com-
puter styrede systemer i det offentlige rum, og arbejdede med den 
såvel teoretiske såvel som praktiske opbyggelse af et nyt system,  
tænkt ud fra en arkitekts synspunkt. I forløbet blev jeg introduceret 
til nye medier som at lave og redigere film og konstruere hjemmesi-
der.
Mit studieophold i USA har været et af de mest givende og lærerige 
oplevelser jeg har haft i forbindelse med mit studie. Alene at få mu-
ligheden for at rejse til et andet land og med den udefrakommendes 
øjne at iagttage en anden kultur er en oplevelse jeg syntes alle bør 
tage som en naturlig del af et studie, der i så høj grad som vores 
kræver en forståelse for kulturer og en indsigt i social dynamik. 
Jeg føler at jeg er blevet mere eksperimenterende, og bedre til 
at stille spørgsmålstegn ved givne konventioner. Selvom jeg kun 
tilbragte et semester på CCA, så har det at blive konfronteret med 
en helt anden arbejdsmetode bevirket jeg i dag arbejder og under-
søger med at meget bredere fokus. Jeg er blevet meget bedre til at 
opsøge ny viden og bruge den i min uddannelse, og de venner jeg 
har fået i løbet af mit udvekslingsophold er nogen jeg til stadighed 
er  kontakt med.
Jeg takker Dreyers Fond mange gange for at ville understøtte mig i 
mine studier.

Min slutpræsentation.

Hjemmeside setup for for en interaktiv 
analyse af et rumligt computersystem.

Rendering af mit afsluttende projekt, en 
ny metrostation.

3D printede formstudier på mit Genera-
tive Design hold.


