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Prolog

Rummet oplyses af et blødt diffust lys ovenfra. Den blå 
forårshimmel åbner sig over mig. Taget er væk. Jeg er gået ind 
i en bygning på Klerkegade i København, der ligger som en 
skygge af sig selv efter den brændte sidste år. 

Det tomme rum ligger i skjul fra byen, gemt bag murerne, der 
står som en kulisse i gaden. Facaden røber intet om, hvad der 
sker på den anden side.

Stilheden og forfaldet får tiden til at stå stille herinde. Et fint 
lag af støv har lagt sig som et tæppe på et nyt støbt underlag 
lidt under gadeniveau. Væggene er nøgne, uden puds og 
maling. De blege røde teglstens forbandt væver rummets flader 
sammen. Vinduesnicher, huller, blændinger, sodede mørke 
aftryk fra etagedæk og trapper; spor fra en hemmelig verden, 
der engang udfoldede sig her. 

Jeg har lyst til at blive herinde. Bare kigge, lytte, være stille. 
Gemt bag murene, beskyttet fra den travle by og larmen i det 
fjerne. 



10

The silence of architecture is a 
responsive, remembering silence. 

A powerful architectural experience 
silences all external noise; it focuses 
our attention on our very existence, 

and as with all art, it makes us aware 
of our fundamental solitude.

—
Juhani Pallasmaa

The Eyes of the Skin
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Mental health and well-being are 
fundamental to quality of life, enabling 
people to experience life as meaningful 
and to be creative and active citizens. 

Mental health is an essential component 
of social cohesion, productivity and peace 

and stability in the living environment, 
contributing to social capital and economic 

development in societies.
— 

Uddrag fra WHO’s deklaration om mental sundhed 1

IntroduKtIon

Stilhed og ro er et fundamentalt menneskeligt behov, der 
tilhører vores åndsliv. Det er den del af samfundet, der omfatter 
tænkning og kultur; de ikke målbare værdier, der appellerer til 
vores intellekt, krop og sanser. Et af punkterne i FN’s 17 nye 
verdensmål for bæredygtig udvikling handler om at påtage sig 
et fælles ansvar; at sikre sunde liv – med et sundt liv følger et 
sundt sind. 

Uden et åndsliv ville vi være fattige. Jeg vil gerne tilslutte mig et 
udsagn fra en artikel i Information, der handler om de massive 
besparelser på kulturbudgetter, hvor der står: Kulturen er ikke 
samfundets fedtlag, det er rygraden 2. En tendens blandt Europas 
politikere, der betragter kulturen som overflødig og som måler 
rigdom ud fra et økonomisk perspektiv.

Ro har en særlig indvirkning på sindet og vores mentale 
sundhed. Jeg forbinder ro med en vægtløs, ubekymret tilstand 
– et grænseløst rum; det uendelige univers, de dybe skove, 
det vide ocean, de høje bjerge. Naturen. Det er vanskeligt at 
visualisere ro i en bymæssig kontekst, da byen ofte repræsenterer 
en hektisk tilværelse omringet af støj, hastighed og tæthed. 

Vi søger tilflugt i byens grønne åndehuller eller måske endda i 
kirkerummet, der typisk danner de fysiske rammer for et roligt 
sted. Men i et samfund, der udvikler sig i en sekulær retning, 
er der behov for et neutralt rum i byen, hvor man kan få helle. 
Sætte byens tempo på pause.

Jeg vil i mit afgangsprojekt etablere et sted i byen, der skaber 
rum for et stille øjeblik.
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Silence, I discover, is something 
you can actually hear.

—
Haruki Murakami  
Kafka on the Shore
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Bygningen på Klerkegade 2 blev oprindeligt opført af Den 
Danske Frimurerorden i 1867-69 og er tegnet af arkitekt 
Frederik Vilhelm Tvede. Den er opført i nordisk renæssancestil 
og er grundmuret i røde tegl på en sokkel af granit. Grundplanen 
er ca. 85 x 15 meter inddelt i 2 sidefløje samt et fremtrædende 
midterparti. 

Den klassicistiske facade ud mod gaden har en regelmæssig 
vinduestakt og er ornamenteret med bånd, gesimer, pilastre og 
pudsede hjørnekvadre i portland cement. Det fremtrædende 
indgangsparti i midten er markeret med de to søjler samt tre 
trin op til den store port.

Den 2. juli 2015 blev huset udsat for en påsat brand og er 
derfor i meget dårlig teknisk stand. Kun facaderne samt den 
sydlige fløj stod til at redde. For at undgå sammenstyrtning er 
ydermurerne holdt på plads af stålprofiler og containere fyldt 
med vand, der står stablet på bygningens yderside. 

Slots- og Kulturstyrelsen har registreret bygningen som 
bevaringsværdig og har givet den Bevaringsværdi 3, som 
regnes for en høj værdi på en skala fra 1-93. Facaderne har 
derfor stor kulturhistorisk værdi. Branden til trods har datidens 
håndværk vist sit værd, da facaden er intakt med forholdsvis få 
sætningsskader. 

Siden frimurerne flyttede ud i 1927 har huset været indrettet 
som Byens Salgshal (et kombineret spise- og handelssted), 
Institut for Musikvidenskab (Københavns Universitet) og 
blev i 2013 sat til salg på det private marked. I dag er der et 
igangværende byggeprojekt af 47 ejerlejligheder.

stedet

3 www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.pub?bygning=3131493
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Frimurerlogen i Klerkegade, 1910.

Frimureriet kom til Danmark 1743 og ordnen holdte til i 
bygningen på Klerkegade fra 1868-1927, hvorefter de rykkede 
til det nuværende stamhus på Blegdamsvej.

At være frimurer er først og fremmest et personligt 
udviklingsprojekt; en indre rejse, der handler om vejen til 
dybere selverkendelse gennem en spirituel verden af symboler, 
ritualer, bestemte dyder og tænkemåder. Frimurernes 
hemmeligheder er symboler for det i livet, som ikke kan 
beskrives i ord eller berettes for andre. Ordnens aktiviteter er 
og forbliver derfor uvisse. 

Frimurerlogen havde stor medbestemmelse, da det nye stamhus 
på Klerkegade blev opført og den indre organisering var derfor 
særligt indrettet til frimurernes brug. 

Bygningen blev opført i tre etager med en kælder under hele 
stueetagen. Kælderens nordlige fløj menes at være brugt til 
indvielsesritualer og var labyrintisk indrettet med små rum og 
smalle snoede gange. 

De øvrige etager var beregnet til logens daglige brug og festlige 
lejligheder. Frimurerordnen er organiseret efter det svenske 
system, et hierarkisk system inddelt i 11 grader. Indretningen 
var organiseret således, at der var en sal til hver grad.

Selvom bygningen udefra fremstår stringent var der ikke 
overensstemmelse mellem det ydre og indre. På første sal var 
der bl.a. en indskudt etage, som ikke kunne ses udefra, hvor det 
siges at have været et bibliotek. 

frImurernes hus
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Fra toppen: festsal, kapel og hovedtrappe. 
Foto: 1927, Bymuseets Billedsamling.

Planertegninger af frimurerbygningen.

Kælder

Stuen

1.sal

2.sal



24 25

Astley Castle
Witherford Watson Mann

restaurerIngs- og 
transformatIonsholdnIng

I arbejdet med restaurering, konservering og transformation 
er der altid noget på forhånd. Kulturhistorien og konteksten, 
hvori vi bygger, har en vigtig stemme, når vi tilføjer noget nyt.

Heri opstår en velkendt problemstilling inden for restaurerings-
arkitekturens praksis: Hvordan sammenstilles og forbindes den 
eksisterende kontekst med de moderne tiltag? Skal man kunne 
se forskel på nyt og gammelt, eller skal alle lag flettes sammen 
til én helhed?

Blandt flere fagfolk med forskellige holdninger til denne 
problemstilling er der især to nævneværdige modpoler inden 
for restaureringsteori: Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) og 
John Ruskin (1819-1900). Viollet-le-Duc argumenterede for 
en tilbageføring af bygningen efter det originale udgangspunkt; 
total restaurering og genskabelse. Ruskin repræsenterede den 
modsatte holdning og stod for at originalsubstansen skulle 
bevares, herunder alle materialer, tidens spor, forfald og patina.

Diskussionen af restaurerings- og transformationsholdninger 
er meget relevant i forbindelse med mit projekt. Bygningen 
kan ikke overleve i sin nuværende tilstand uden en ny 
sammenholdene struktur – og uden et nyt skelet, har rummet 
ingen funktion.

Jeg ønsker at være tro overfor bygningens tektonik således, 
at den nye konstruktion får samme arkitektoniske værdi som 
de eksisterende, originale murer. Sammen skal de indgå i en 
helhed, hvor tektonik og atmosfære tegner rummene frem.
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Med undertitlen ’rum for stilhed’ er min intention med 
projektet at indgå i diskussion af, hvad der giver en god by. 
Hvordan kan arkitekturen i sin fysiske udformning supplere 
byens grønne åndehuller med steder, der skaber rum for et 
stille øjeblik?

Det er vanskeligt at forklare et stille rum. Hvad skal det 
bruges til? Hvad er funktionen? Når jeg undervejs i min 
programskrivning har forsøgt at forklare mit projekt for venner 
og bekendte, har jeg i begyndelsen omtalt det som et rum for 
’ingenting’: en umiddelbar beskrivelse af et fysisk sted uden en 
defineret funktion, hvor den besøgende selv har friheden til at 
programmere rummet. Men ’ingenting’ er et forkert begreb, 
da det springende punkt netop er, at rummet ikke har nogen 
værdi uden menneskets indtræden... 
Steen Eiler Rasmussen skriver i sin bog ’Om at opleve 
arkitektur’: Kunst skal overhovedet ikke forklares, den skal 
fornemmes; man skal opleve den for at forstå den. 

Den gamle frimurerbygning på Klerkegade skal indgå i en ny 
kontekst med byen og byder ind i diskussionen af ’den gode by’ 
som et nyt kontemplativt rum. Funktion er til forhandling og 
defineres i mødet med mennesker. 

Bygningens rumlige forløb udformes af forskellige former for 
ophold koreograferet ud fra kroppens bevægelse i rummet.  
En siddeplads, et kig, en følelse, en lyd. Stederne vil være 
oplæg til sanselige oplevelser samt have reelle adgangsgivende 
funktioner, der kan hjælpe kroppen med at indtage rummet.

IntentIon
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Jeg vil arbejde med bygningens iboende tektoniske og 
sansebårne kvaliteter, hvilket konkret betyder, at jeg vil bevare 
facaden, som står tilbage efter branden. Murene er således 
både mit fundament og mit springbræt i projektet, men 
de er også et benspænd. For at kunne bevare facaden er det 
nødvendigt at tilføje en ny struktur, der kan låse bygningen; en 
ny konstruktion er altså afgørende for bygningens overlevelse. 

Dualiteten mellem nyt og gammelt bliver derfor projektets 
arkitektoniske udfordring og styrke i nye møder mellem 
tektonik og atmosfære. 

Jeg vil derfor arbejde ud fra 3 fokuspunkter: 

Facade – bygningens hud.
Tektonik/materiale – konstruktionens renhed. 
Rum – atmosfæren, rummets iboende ånd, stoflighed og patina.

Med projektet vil jeg undersøge, hvordan man kan transformere, 
restaurere og addere nye funktioner til en bygning i forfald, 1) 
uden at den mister sin særlige atmosfære og kulturhistoriske 
værdi og 2) uden at den forbliver en ruinøs skulptur i byen, 
som et fragment af en original bygning. Jeg vil således tage 
del i diskussionen af transformationsholdninger og komme 
med mit eget bud på, hvordan den gamle frimurerbygning på 
Klerkegade skriver sig ind i en nutidig kontekst.

Program



30 31

Kant, flade, hjørne.

Jeg inddeler projektet i tre faser:

1. fase blik - registreringen
I denne fase vil jeg indledningsvis registrere og analysere 
eksisterende forhold, som vil belyse bygningens og stedets 
kvaliteter fra tre perspektiver: Det historiske, det tekniske og 
det fænomenologiske. 

2. fase kast - skitseringen
Jeg vil påbegynde mine transformations- og restaurerings 
studier af bygningen. Jeg vil komme med udkast til et nyt 
konstruktivt princip, der kan holde sammen på eksisterende 
vægge samt indførelsen af nye dæk/plateauer og rumlige 
forbindelser. Et centralt led i mine studier vil være forbindelsen 
og sammenfletningen mellem de originale murer og de 
adderede strukturer.  

3. fase: projekt - forslagsstillelsen
Jeg vil præcisere mit greb og færdiggøre projektet i henhold til 
min afleveringsplan.

Jeg vil arbejde i tre skalatrin:

stor skala - rummets udstrækning
Relationen til byen. Forbindelsen mellem ude og inde. 

mellem skala - sammenstilling 
Relationen mellem dele. Organisering af rumlige forhold.

lille skala - krop, detaljer, tilstande
Den tektoniske detalje, materialitet og stoflighed.

metode
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tegning
1:500  Helhed. Bygningens relation til den bymæssige   
 kontekst.
1:50    Bygning. Bygningens opbygning i plan, snit og 

opstalt.
1:5/1:10 Detalje. Bygningens tektonik og materialitet.

model
1:200 Kompositoriske/strukturelle studier. 
 Undersøgelse af rumlig organisering og forbindelser.
1:20/50  Rumlige modelstudier. 
1:5 Tektoniske studier.

Visualiseringer
Illustrationer, der skal beskrive/fremkalde bygningens 
rumlige, stoflige og sansebårne kvaliteter.

Katalog
Process. Studier, skitser, fotos, tanker, mm.

Vejledende afleVerIngsPlan
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aPPendIx



Facade mod Klerkegade, 1929.



Længdesnit, 1929.



Tværsnit gennem de to fløje, 1929.
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