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Af Paw Stryhn & Maibritt Skjoldborg 
Jensen, arkitekter

Hvordan udvikles skole-
biblioteket til et innovativt 
pædagogisk læringscenter, 
gennem forankring i rum-
mets muligheder…??

Futastic Structures + We Make Space 
er en lille arkitekttegnestue, der ar-
bejder på at vride rum og bygninger 
ud af den retvinklede kassetænkning, 
og ind i en sanselig oplevelsesrig 
virkelighed. En virkelighed, hvor rum 
opfordrer krop, sind og sanser til at 
udfolde sig på flere forskellige måder 
i det fysiske rum. 

Kassekamp 
Vores verden har i mange århundre-
der været domineret af vinkelrette 
opdelinger og en firkantet tanke-

gang. Mennesket har afkodet verden 
gennem en firkantet opdeling. Vi har 
rubriceret, klassificeret og puttet ting 
i kasser. Den vinkelrette firkantede 
opdeling er også blevet det altgen-
nemtrængende organiseringsprin-
cip for vores fysiske omgivelser. Vi 
bygger og organiserer alt i firkanter, 
der bliver placeret retvinklet i forhold 
til hinanden. Lige fra opdeling af 

jordkloden, over planlægning af byer 
med firkantede huse og firkantede 
vinduer, til indretningen af bygnin-
gerne med firkantede møbler place-
ret vinkelret i de firkantede rum.
 Det har stået på så længe, at den 
firkantede tankegang er blevet vane-
tænkning, og næsten ingen af os er 
længere bevidste om, at det forhol-
der sig sådan. Firkanten er blevet 
solidt lagret i vores underbevidsthed 
med alle dens muligheder og alle 
dens begrænsninger, men vi udvikler 
os. Vi er på vej ind i en mere interak-
tiv, kommunikativ, oplevelsesrig og 
sansebaseret virkelighed, og arkitek-
turens rum skal følge med. I Futastic 
Structures + We Make Space mener 
vi ikke, at kassetænkningen sikrer 
rumlig kvalitet og æstetik. Vi prøver 
bevidst at skabe fabulerende rum 
med plads til sanselighed, forskellig-
hed, detaljerigdom og nye arkitek-
toniske fortællinger.

Ansvarlige rum 
De bygninger og rum, vi lever og 
opholder os i, påvirker os i langt 
højere grad, end vi umiddelbart tror. 

FUTASTIC STRUCTURES + WE MAKE SPACE…

Rum til læring
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Når vi træder ind i et rum, afkoder vi 
det ubevidst for de opholdssteder 
og udfoldelsesmuligheder, der er 
afgørende for, hvilke aktiviteter vi kan 
foretage os i rummet. Derudover for-
nemmer vi stemning og atmosfære, 
baseret på de sanseindtryk vi får fra 
rummet. Der er derfor yderst vigtigt, 
at især vores læringsrum byder ind 
med inspiration og muligheder gen-
nem variation og fleksibilitet. 

Stort set alt byggeri er i dag opbyg-
get af vinkelrette parallelle vægge, 
som definerer faste grænser for 
rummene. Som et alternativ til de 
eksisterende kasserum designer vi, i 
Futastic Structures + We Make Space, 
dynamiske rum ved at etablere 
forskudte, vinklede flader, der dan-
ner lokale rumligheder, uden at det 
skaber følelsen af at være lukket inde 
bag fire vægge. Vi har fokus på at 
skabe flere udfoldelses muligheder 
i bygninger og rum ved at integrere 
nye funktioner, opholdsflader og 
oplevelsesmuligheder. 
 
Et af vores grundprincipper er at 
opbygge flere rum i rummet, så 
der altid er forskellige rumtyper og 
aktivitetsflader repræsenteret på et 

givent sted. Dermed skabes en rum-
lig mangfoldighed, der underbygger 
individuelle udfoldelsesmuligheder 
og derigennem påtager sig ansvaret 
for at udfordre og inspirere de men-
nesker, som bruger rummet.

Rum på hjul 
Multifunktion kræver fleksibilitet. De 
fleste skoler har store aulaer, hvor 
skolens elever en gang imellem 
samles. Netop fordi der ofte skal være 
plads til alle skolens elever, fremstår 
mange aulaer til dagligt tomme, ube-
nyttede, og de store rum udnyttes 
ikke optimalt. Her ser vi et potentiale, 
og i forbindelse med et projekt på 
Nordborg skole har vi udviklet to 
store ekspressive flytbare rumdelere. 

De identitetsskabende skillevægge 
på hjul, som vi kalder for SpaceWalls, 
kan bruges og placeres på mange 
forskellige måder indbyrdes og i 
rummet. På skolen i Nordborg bruger 
bibliotekarerne de nye SpaceWalls 
til at skabe et rumligt eksperimenta-
rium i deres aula, og de flytter dem 
rundt i nye konstellationer mindst 
en gang om ugen. På den måde er 
rummet aldrig det samme, men kan 
tilpasses brugernes behov, og udfor-

dre deres hverdag. SpaceWalls skaber 
naturlige opholdszoner og lærings-
rum, hvor der før var tomt.

Mangfoldige læringsrum  
Læringsprocesser sker altid i samspil 
med et rum og skal derfor tænkes 
sammen med rummet.
 Med etableringen af Digeskolens 
nye Pædagogiske Lærings Center i 
Højer ønskede vi at skabe et mang-
foldigt biblioteksrum, der tager 
højde for elevernes forskellige intel-
ligenser og læringsstile. Læringsrum 
går for os ud på at skabe rammerne 
for symbiosen mellem læring, leg 
og oplevelser udfoldet i sanserige, 
fleksible og komfortable omgivel-
ser. På Digeskolen har vi skabt flere 
åbne rum i rummet med opholds- 
og aktivitetszoner, alle forskellige i 
udseende, indretning, størrelse og 
funktionsmuligheder. Dette giver en 
stor fleksibilitet i forbindelse med 
læringsaktiviteter uanset studieform, 
klassetrin, behov og humør. Indret-
ningen giver desuden gode mulighe-
der for kulturelle aktiviteter udenfor 
skoletid.

For at anspore til elev engagement 
og læringsaktivitet i biblioteksrum-
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met, har vi brugt forskellige arkitek-
toniske virkemidler såsom specialde-
signede interiør elementer, møbler 
og tekstil konstruktioner. Derudover 
har vi gennem en ny overordnet 
møbleringsplan, bemalinger og 
redesign af reoler skabt et rum, der 
fordrer nysgerrighed gennem sanse-
lighed.

Farverig genoplivning 
Farver og bemaling er et effektfuldt 
indretningsmæssigt værktøj. Ved 
hjælp af farver kan man få et rum til 
at træde i karakter og bidrage med 
større oplevelsesdybde og flere san-
seoplevelser. Grafiske og arkitekto-
niske bemalinger kan anvendes til at 
opløse den retvinklede oplevelse i et 
eksisterende rum, og skabe nye lag 
og fortællinger i rummet. På denne 
måde kan man med få virkemidler 
genoplive de fleste rum.

 Vi oplever at mange institutionelle 
rum fremstår flimrende og unuan-
cerede. Ofte holdes alt i mere eller 

mindre hvide nuancer, som af mange 
regnes for et neutralt valg. Inten-
tionen er at skabe et lyst, roligt og 
næsten immaterielt rum. I praksis 
betyder det dog tit at ingenting 
fremhæves og rummet fremstår fladt 
og gennemsigtigt.

Efter vores mening er det neutrale 
rum et fattigt udifferentieret rum 
uden fortællinger og sanserigdom. 
I modsætning står et udfordrende 
rum, der formår at holde brugerne 
inspireret gennem sanselighed.

Om Arkitekterne: 
Futastic Structures + We Make Space 
har base i Aarhus og drives af de to ar-
kitekter Paw Stryhn (f.1972) og Maibritt 
Skjoldborg Jensen (f.1975). Begge er 
uddannet på arkitektskolen i Aarhus.

I en brugerundersøgelse på 
Digeskolen skrev en elev: ’Jeg 
anede ikke, at det betød så me
get, hvordan rummet så ud. Jeg 
synes, at der er mere at kigge 
på, og det er med til at skabe 
inspiration til diverse opgaver. 
Det sætter fantasien i gang’. 
Mads Snitgaard, 9. klasse.
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I de sidste år har arkitekterne beskæf-
tiget sig med biblioteksverdenen, og 
har løst opgaver for CFU i Aabenraa 
i samarbejde med Carl Erik Christen-
sen, Gjern folkebibliotek, Aarhus 
hovedbibliotek, Nordborg skolebib-
liotek og for Digeskolen i Højer med 
etableringen af det nye pædagogiske 
læringscenter på initiativ af forman-
den for Danmarks Skolebibliotekarer 
C.C. Rasmussen. Læringscentret er 
nomineret til årets skolebibliotek 
2011. 

Maibritt Skjoldborg Jensen og Paw 
Stryhn har lavet rumlige iscenesæt-
telser på bl.a. Takkelloftet i det Kon-

gelige Teaters Operahus, på Charlot-
tenborgs forårsudstilling, på Roskilde 
Festival og i Rådhusparken i Aarhus 
Festuge. De inddrager deres brede 
erfaring indenfor kulturproduktion i 
arkitekt arbejdet.

Futastic Structures + We Make 
Space har en stor interesse for in-
novativt skolebyggeri. De designer 
visionære arkitekturprojekter, hvor 
de udvikler og implementerer de 
principper, de anvender i indret-
ning og rumlig organisering. I et 
nybyggeri er der helt andre mulig-
heder for at designe dynamiske og 
ekspressive grundrum med et unikt 

arkitektonisk udtryk. Arkitekterne 
udarbejder forslag til ombygninger, 
tilbygninger, boliger og større byg-
ningsprojekter. De har bl.a. udviklet 
projektet Ridehuset Fremtidens Kul-
turhus i samarbejde med Kulturhus 
Aarhus, der blev udstillet på Aarhus 
Kunstmuseum ARoS. 
 Arkitekterne holder desuden fore-
drag om rum og arkitektur.

Se mere på www.futastic.com


