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Overordnet beskrivelse.
Jeg har fra 1. september 2006 til 1. marts 
2007 haft praktikkontrakt hos EMBT 
Architects i Barcelona. Praktikkens to 
hovedprojekter har været to konkurrenc-
er som tegnestuen har været inviteret 
til i Danmark. Den første projektperiode 
løb fra 1. september til 26. oktober og var 
udformningen af en ny skole og idræts-
faciliteter i Københavns Sydhavn. Anden 
projektperiode løb fra 1. november til 28. 
februar, hvilket vil sige at projektet pt. har 
tre uger til deadline, hvorfor jeg også har 
valgt at forlænge mit ophold en måned. 
Ud over arbejdet med disse to projekter 
har jeg i korte perioder hjulpet til i mod-
elværkstedet. Desuden har jeg stået for 
den væsentlige kontakt med samarbejd-
spartnere i Danmark, bl.a. alt kontakt til 
rådgivende ingeniører. Det er blevet til to 
ture til Danmark, i Oktober for at trykke 
og aflevere skoleprojektet og i Januar for 
at besigtige Carlsberggrunden med pro-
jektleder Karl Unglaub.

Opholdets formål
En af de overvejende grunde til at jeg 
søgte praktik ved en tegnestue som 
EMBT var et ønske om at se en anden 
formgivningstradition  end hvad jeg 
umiddelbart kunne forestille mig at finde 
i Danmark. Jeg ønskede at se en anden 
tilgang til den formgivende proces og se 
hvordan et meget ekspressivt kontor som 
EMBT arbejder med og ligeledes argu-
menterer for deres formsprog. Jeg er stolt 
over at være/blive en del af den danske 
arkitekturtradition, men ville gerne se 
referencer udefra med egne øjne. En lille 
indskydelse må her være at det har været 
en sjov opdagelse at se hvor mange refer-
encer kontoret trækker til dansk/nordisk 
arkitektur som de tydeligvis nærer stor 
respekt for. Kontorets veludstyrede bib-
liotek har en hel reol med danske arkitekt 
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blade og bøger, hvor vi i vores projekt 
beskrivelser har ført referencer til bl.a. 
ældre værker af Friis og Moltke. Måske en 
lille øjenåbner til mig om at “god” arki-
tektur kan have mange udtryksformer 
men alligevel søger nogle af de samme, 
grundlæggende parametre opfyldt som 
udgangspunkt.

Værktøjer og arbejdsmetoder
Jeg har i løbet af mit ophold været så hel-
dig at følge to større projekter fra punkt 
0 til deadline og har i forholdsvist små 
projektgrupper haft fingrene i alle dele 
af processen og arbejdet tæt sammen 
med mine projektledere. Desuden har det 
været gunstigt for mig at projekterne har 
været lokaliseret i Danmark, det har gjort 
at min viden som dansker har været et 
ekstra plus. Jeg arbejdet med, lært nye og 
forbedret en lang række værktøjer både 
håndværksmæssige, procesmæssige og  
ligeledes mine computerkundskaber.

Skole og Insitution I Københavns 
Sydhavn. Projektperiode: 01.09-26.10.06

Projektgruppe: 
Leder: Elena Rocchi
Dansk samarbejdspartner: Steen Palsbøll, 
arkitekt MMA
3D: Jan Kokol
Studerende: Jack O’kelly og Undertegnede

Københavns Kommune indbød 8 firmaer 
til at deltage i denne konkurrence, 4 
udenlandske og 4 danske. Konkurren-
ceområdet ligger på Teglholmen, Køben-
havns Sydhavn.  Arkitema har i samar-
bejde med et hollandsk arkitektfirma 
udarbejdet en helhedplan for området 
som idag er under omdannelse fra en 
tidligere industrihavn til en ny køben-
havnsk/hollandsk inspireret kanalby. 
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Konkurrenceområdet er placeret i denne 
helt nye bydel som består af en  ortogo-
nal struktur, inspireret af den danske 
karrébygning, men med kanaler “i stedet 
for” veje. Selve grunden optager svarende 
til to karréøer og er gennemskåret af en 
grøn kile, et parkbånd, som skal løbe fra 
den eksisterende bydel ned til den nye 
havnefront.  Konkurrencebeskrivelsen 
var yderst detaljeret , med alle ønskelige 
tekninske oplysninger, et udførligt rum-
program og desuden københavns kom-
munes (ikke så små) visioner for denne 
nye skole/institution. Byggeriet skulle 
kunne opføres i to etaper, 1. fase som 
bestod af skole, institution og idrætsfa-
ciliteter var på 8500 m2 brutto og 2. fase 
var en  nyt sciencecenter på 8000 m2 
brutto, som kun skulle angives som et 
volumen. 

Proces
Projektudviklingen startede med indsam-
ling af historisk materiale om København 
og området. Selve området var en smule 
vanskligere da hele dets struktur ændres 
som følge af den nye helhedsplan. Sam-
tidig med denne indsamling begyndte vi 
at arbejde med rumprogrammet både i 
kassediagrammer og forskellige rumlige 
konceptmodeller. Vi vidste tidligt at vi 
ønskede at skabe en bygning som brød 
med områdets stramme grid. Nogle af 
de største udfordringer i programmet 
var hvordan man skulle arbejde med de 
to faser i projektet og det faktum at om-
rådet var gennemskåret af den grønne 
kile som man ikke måtte bygge på. Pro-
jektet begyndte snart at udvikle sig til et 
“landskabsprojekt”, et bugtende volumen 
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som lagde sig på tværs af grunden. Et af 
tegnestuens principper er som sagt at 
studere områdets og byens historie grun-
digt og vi blev meget inspireret af kastel-
lets karakterisktiske udformning. Dette 
kuperede landskab som strækker sig ned 
til vandet blev et vigtigt udgangspunkt. 
Vi klippede, kopierede og skar i alle de 
gamle kort vi kunne finde af kastellet og 
placerede disse cut outs på grunden for 
at afprøve volumerners virkning på grun-
den. Vi diskuterede stadig om vi skulle 
dele bygningen i to, en på hver side af 
den grønne kile og havde mange varia-
tioner  i spil men kom frem til et broprin-
cip (bl.a. med inspiration fra et tidligere 
projekt til en arkitektskole i Venedig) som 
spændte tværs over kilen. Herefter fort-
satte en lang periode med tilpasning af 
formen og placeringen af det komplekse 
rumprogram. Det endelige resultat rum-
mer i grundplan administration og sports-
faciliteter på den ene side af kilen og insti-
tution på den anden. Terrænnet er blevet 
kraftigt bearbejdet, med en række bassin-
er til forskellige vandaktiviteter og en stor 
træbro/ponton til diverse bådaktiviteter. 
På 1. sal placeredes skolens basisområder. 
De tre alderstrin placeredes hierakisk med 
forbindelse til en bred “korridor”, hvor 
alle pause og grupperum blev placeret 
mere eller mindre afskærmet efter behov. 
Fra første sal skabes adgang til et bakket 
landskab som pga. bygningens forskyd-
ning kunne skabes på stueplanens tag. 
Øverst på 2. sal placeredes de æstetiske 
fag med udsigt over området.
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Carlsberg
Projektperiode:November 06- februar 07

Projektledere: Elena Rocchi, Karl Unglaub
Gruppe: Morten (stud.), Michael (stud), Dan-
iele (arkitekt) og undertegnede.

Opgave:

 Siden 1847 har dette 33 hektar store 
område i Valby huset bryggeriet Carlsberg. 
Idag er Carlsbergs hovedkontor placeret 
her samt en mindre ølproduktion. Området 
består af en stor diversitet af bygninger 
af forskellig alder og bevaringsværdi, med 
Gamle Carlsberg og nye Carlsberg som de 
to centrale historiske områder. Carlsberg 
flytter nu produktionen til Fredericia og 
har derfor udskrevet en konkurrence om 
en ny plan og identitet for en ny Carls-
berg bydel. Programmet er meget åbent og 
der er ikke nogen begrænsninger for an-
tallet af kvadratmeter, byggeriets program 
mm. Det er op til den enkelte deltager at 
beslutte faktorer som, densitet, former 
for byliv, kombinationen af erhverv og 
bolig. Programmet efterspørger forslag til 
områdets nye identitet, byliv, struktur og 
realisering.

Proces.
Projektarbejdet startede med en research 
af områdets historiske data. Vi frem 
skaffede historiske kort over området og 
københavn som blev gentegnet for at 
forstå områdets udvikling og lade kortene 
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fortælle deres egen historie. En arbejds 
model blev bygget samtidig med de 
første skitseringer. Opgaven rummer stor 
kompleksitet, jeg ser en af de store ud-
fordringer i det at skabe en struktur som 
både skaber kontakt mellem området og 
de omkringliggende områder og samti-
dig skaber en sammenhæng i området 
mellem den nye struktur og de eksister-
ende bygninger.
Vi har brugt forskellige redskaber i pro-
cessen, bl.a. collageteknikker til at ar-
bejde med de grønne forløb og nye byg-
ningsstrukturer. Københavns strukturer 
studeres og afprøves på området i dia-
gramlignende collager. 
Lige nu er der mange ting i spil og en 
samling af ideer og udformning af det en-
delig forslag vil tage form de næste uger. 
De vigtigste fokuspunkter kan nævnes  
som:
-en ny “rambla” som vil fungere som om-
rådets hovedgade med butikker og byliv.
- ny grøn struktur som sammenbinder 
områdets grønne områder med de om-
kringliggende Frederiksberg Have og 
Vestre Kirkegård.
- Carlsbergs Kældre: området rummer en 
lang række lagerkældre, mange af dem er 
i to etager med hvælvinger. Vi arbejder 
med at åbne op ned til disse kældre bl.a. 
ved at skabe et nyt landskab som “ter-
rasserer” ned i kælderniveau. 
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Evaluering af opholdet
Overordnet er jeg meget tilfreds med 
udbyttet af mit ophold. jeg har lært nye 
procesmetoder og fået mange redskaber 
som jeg uden tvivl vil have med mig i mit 
fremtidige arbejde. Nogle af de vigtigste 
nye ting jeg har lært må være:
- den måde tegnestuen fokuserer på at 
projektet opstår og finder form gennem en 
en tolkning af stedets historie.
- formsproget; hvordan man kan arbejde 
med en meget ekspressiv arkitektur og 
hvordan man udvikler denne fra koncept til 
realitet.
- brugen af collageteknikker
- modelarbejdet. Tegnestuens modelværk-
sted er meget veludstyret og præsenta-
tionsmodeller består hovedsageligt af træ 
udført på højt niveau. Desuden har jeg 
arbejet med gipsstøbninger og stålmod-
eller.
En knap så positiv oplevelse har været 
mødet med den spanske strukturering 
eller mangel på samme. Der har til tider 
været frusterende perioder hvor tingene 
har flydt meget mere end jeg er vant til. 
Det har også været utilfredsstillende at 
man sjældent var informeret om hvad der 
skulle ske ret lang tid ud i fremtiden. Jeg 
synes det er tegnestuens ansvar at give 
den studerende en forklaring af stedets 
procedure, i dette tilfælde har det været 
“learning by doing”. Men i sidste ende er 
jeg glad for det ansvar jeg har fået og den 
manglende strukturering har nok lært 
mig at tage lettere på tingene. De seneste 
seks måneder har været en fantastisk 
oplevelse både fagligt, menneskeligt og 
kulturelt, alle mine forventninger er ble-
vet opfyldt op til flere gange. Det er med 
vemod jeg snart forlader tegnestuen og 
byen, men oplevelsen vil jeg altid have 
med mig og det er ikke sidste gang jeg 
skal til Barcelona.


