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Under vårterminen tredje året gör studenterna 
ett kandidatprojekt. Det finns fyra kurser att 
välja mellan, läs om dem på sidorna 46-52.  

There is a wide range of courses in the fourth and 
fifth year. They are presented on pages 60-71.

På sidorna 78-80 kan du läsa om några 
examensarbeten som nyligen presenterats vid 

arkitektskolan i Lund.

Arkitektskolan i Lund har fyra olika ateljéer 
för årskurs ett och två. Läs om ett projekt 
från varje ateljé på sidorna 34-41.

På arkitektskolan blandas praktiskt och kreativt 
arbete med teoretiska studier. Få ett grepp om 
utbildningens struktur på sidorna 12-13.  

Vad hände sen? Tre arkitekter berättar om livet 
efter arkitektskolan, sidorna 93-95.

32

24
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“Biblioteket kommer 
att ligga kopplat till den 
gemensamma lokalen och 
integreras mer i vardagen 
på skolan. Vi får mycket 
bättre möjligheter att 
skylta och det är viktigt, 
framförallt för ett arkitek-
turbibliotek”

HANNA NILSSON – 
om arkitektskolans nya 
bibliotek, sidan 29.

“The inspiring thing with 
working with students at 
LTH is that they are risk-
taking and experimental. 
They are free to explore 
and not very conditioned. 
This is probably because 
they are in touch with 
many different ways of 
working and many differ-
ent tools.”

DAVID GARCIA – 
teaching methods for 
architecture, page 22.

THE WORKSHOP is a well used teaching method at 
the school, but what defines a workshop and why do many 
architects seem to agree it is a good method?, page 55.

CHRISTER MALMSTRÖM om 
visionen för arkitektskolan, sidan 8.

KATARINA RUNDGREN om hur det är att 
undervisa vid ritbordet, sidan 42.

JOHN ROSS and the importance 
of digital software, page 54.

A-BAREN – lika viktig nu som 
då, sidan 92.

ANNA-MARIA BLENNOW – om sin tjugoåttonde resa 
till Rom och vikten av arkitekturhistoria, sidan 90.
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To develop spacial understanding and design, 
students also need to learn to master the ar-
chitectural tools. At the architecture school the 
students work intensively with sketches, draw-
ings, physical models and computer modelling. 
All these tools are important to master, both to 
be able to develop a project and to manage to 
present and communicate the final result.
  Architecture is a broad and multifaceted field. 
Our goal is to let students test all aspects and 
learn the tools of architecture during the first 
three years. Then there is more room for individ-
ual choice during the later years. In the Master 
Programme students can choose to go deeper 
into a special area of interest or to continue 
having a broad perspective. Finally the individual 
thesis project leads to a Master in Architecture.
 A newly graduated architect has a wide 
range of job opportunities, from working in a 
private practice to a job in a municipality or a 
national authority. The job market for architects 
is continuously developing, and there are good 
opportunities to work internationally.

Welcome to the School of Architecture in Lund!

The architecture programme is unique. The 
combination of artistic and academic work 
makes the every day at the architecture school 
special. The aim for the architecture programme 
at LTH is to educate creative architects who can 
identify and explore tasks in the field of archi-
tecture and the built environment. Students are 
continuously engaged with both spatial under-
standing and theoretical issues.
 Architecture is a complex field, architects 
must have knowledge in many different areas. 
The school trains students to have a creative 
approach and educating students to be creative 
demands creative teaching methods. The pro-
gram has many different approaches. It is the 
dynamics between the various teaching meth-
ods that trains the ability to approach tasks 
from several perspectives. The students often 
work with projects over a longer period of time 
and and these projects involve complex tasks 
that must be analysed and tested until a design 
proposal is reached. Longer projects are sup-
ported by shorter exercises and workshops that 
kick start the design process. The architecture 
school is constantly working in close contact 
with the real world by studying the built environ-
ment and by building full scale models on site. 
The theoretical part of the education consists of 
lectures and seminars that support the creative 
work.

THE SCHOOL 
 WELCOME

TO

  OF ARCHITECTURE

Read more:
www.arch.lth.se
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‘ATT FÅ HIT STUDENTER SOM ÄR 
MOTIVERADE - DET ÄR LYCKA’
CHRISTER MALMSTRÖM OM VISIONEN FÖR ARKITEKTSKOLAN

den starka experimentlusten och det strategiska läget. 
Jag upplever att skolmiljön erbjuder en stor frihet att 
ta till sig nya samtida utmaningar. Ett exempel är hur 
moderna digitala verktyg integreras i utforskandet av 
arkitekturen. Nu försöker vi också införa den kon-
struktiva aspekten i detta tänk genom att ta hjälp av de 
ingenjörer som vi har omkring oss. 
 Skolans läge i regionen är fantastiskt! Vi verkar i 
den skandinaviska, svenska kontexten och inom en 
mycket tät region. Vi pratar inte om en mångkärnig 
metropol utan om en region med många platser och 
städer som alla har sin egen identitet. Vi är uppkoppla-
de gentemot omvärlden med flygplatsen i Köpenhamn 
och bra kommunikationer. Personer långt bortifrån kan 
ta sig hit över dagen vilket är en stor fördel för att locka 
gästlärare. 
      Peter Cook, en av våra gästprofessorer, menar att 
skolan har en mycket speciell profil som det gäller att 
bevara. Det håller jag med om. Det handlar om att 
vårda och utveckla våra internationella kontakter och 
om att ytterligare stärka den del av utbildningen som 
syftar till att skapa arkitektur som ännu inte finns. 
Men det finns också miljöer här på skolan som studerar 
den befintliga arkitekturen; också detta spår är en viktig 
del av arkitektskolan och bör stärkas framöver.
 Vi har fantastiskt duktiga studenter, både svenska 
och internationella, som berikar vår tillvaro. 
Att få hit studenter som är så motiverade som våra stu-
denter är - det är lycka. I slutändan är det studenternas 
arbete som visar på skolans kvalitet. 
      Sammantaget tränar vi här i fem år en person som 
sedan fortsätter att lära sig livet ut. Det vi gör är att 
låta studenterna prova på alla skalor de första tre åren, 
allt från att tillverka möbler i skala 1:1 till att arbeta 
storskaligt med stadsplanering. I masterprogrammet 
kan studenten sedan fördjupa sig, antingen inom ett 
specifikt område eller på en bredare front. En påtaglig 
förbättring som vi kan göra i de första årskurserna är 
att tänka om kring verktygen. De måste införlivas i 
utbildningen på ett helt annat sätt och det är något vi 
jobbar på för fullt!”

Christer Malmström är sedan 2009 skolchef på Ar-
kitektskolan i Lund och stolt över skolans profil och 
dess fantastiska studenter. Han tror att experiment-
lusten och det strategiska läget utmärker skolan.

”Jag anser att det finns två viktiga villkor för en 
arkitektskolas verksamhet. Det första är att den håller 
hög kvalitet, det andra att det finns ett starkt fokus på 
utforskande av arkitektur. Vad gäller utforskandet är 
det viktigt att skolan ägnar sig åt både den arkitektur 
som finns idag och den som ännu inte uppstått. Skolan 
måste uppmuntra nyfikenhet och ha en stark vilja att 
föra arkitekturen vidare. En annan oerhört viktig aspekt 
för en arkitektskola är att lära sig att kommunicera 
arkitektur. I en viss bemärkelse existerar inte arkitek-
tur om den inte lyckas kommunicera. Hus existerar 
och rum uppstår, men om arkitekterna inte får fram 
de konstnärliga aspekterna reduceras arkitekturen till 
enbart funktion. 
 Min roll på skolan är att driva frågorna om 
utbildningens innehåll. Vi är ett team som arbetar 
tillsammans, men jag har det yttersta ansvaret för vad 
utbildningen innehåller och för att se till att skolan 
fungerar så bra som möjligt. I min roll ingår det också 
att ta initiativ till att få hit duktiga, högkvalificerade 
arkitekter och lärare samt stimulera de medarbetare vi 
redan har så att vi tillsammans lyfter oss.
 Precis innan jag tog mig an det här jobbet fanns 
grupperingar inom arkitektskolan som inte fungerade 
särskilt bra tillsammans. Det första som behövde göras 
var att se till att de olika delarna av skolan började sam-
verka – det tycker jag nu fungerar riktigt bra! Det finns 
idag en större gemensam kraft på skolan och dessutom 
har ekonomin blivit mycket bättre. 
      Arkitektskolan i Lund är redan mycket öppen och 
utåtriktad och min vision för framtiden handlar inte 
om att ändra kurs utan om att bygga vidare på det vi 
har. Jag skulle önska att vi kunde få hit fler utomeu-
ropeiska personer, både studenter och lärare, och att 
vi därmed skulle få större insikter om vår spännande 
omvärld. Det första steget är att få igenom ett master-
program så att vi kan ta in studenter från hela världen.
Två saker utmärker arkitektskolan i Lund och det är 

CHRISTER MALMSTRÖM 
är skolchef på Arkitektskolan 
i Lund sedan 2009. Christer 
driver även tillsammans med 
Björn Edström arkitektkontoret 
Malmström Edström.
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AAHA60 Arkitektens 
redskap

ÅK 1
HT VT HT VT HT VT HT VT HT VT

ÅK 2 ÅK 3 ÅK 4 ÅK 5

AAHA20 Arkitektur 
baskurs C (åk1)

AAHA25 Arkitektur 
baskurs C (åk2)

VBMA01 Arkitektur 
teknik 1

AHIA05 Arkitektur- 
historia II

AAHB03 Experimentell 
workshop
ADPA01 Digitala verktyg

AAHB31 Föreläsning

inkl. 
verkstadskompetens

inkl. repetition
verkstadskompetens

AAKF05 Stadsrum - 
Husrum

ABVF01 Restaurering 
och ombyggnad

AFOF15 Muterande 
arkitektur

ASBF15 Arkitektur 
och landskap

9hp 9hp

9hp 9hp

3hp

6hp

1hp

1hp

1hp

AAHA30 Arkitektur 
baskurs D(åk1)

VBMA05 Arkitektur 
teknik 2

ATEA10 Arkitektur- 
teori B (åk1)

AAHB22 Experimentell 
workshop
ADPA05 Digitala 
verktyg2

AAHB41 Föreläsning

AAHA55 Gestalt-
ningsprocess och 
prototyp

VBMA05 Arkitektur 
teknik 3

AHIA05 Arkitektur- 
historia II 

AAHB22 Experimentell 
workshop
ADPA05 Digitala 
verktyg3

AAHB31 Föreläsning

18hp

3hp 3hp

6hp 6hp

1hp 1hp

1hp 1hp

1hp

AAHF05 Arkitektur 
baskurs D(åk2)

VBMA05 Arkitektur 
teknik 4

ATEA10 Arkitektur- 
teori B (åk2)

AAHB22 Experimentell 
workshop
ADPA15 Digitala 
verktyg4

AAHB41 Föreläsning

18hp

3hp

6hp

1hp

1hp

1hp1hp

AAHF10 Hållbar 
arkitektonisk 
gestaltning

9hp

9hp

ASBF05 Stadsbyg-
gandets grunder

AAHF01 Arkitektur 
teknik 5

AHIF01 Arkitektur- 
historia III

ABVF05 Arkitektur- 
teori C

AFOF01 Internationell 
workshop 1

ADPF05 Digitala 
verktyg5
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3hp

2hp

3hp

2hp

1hp

1hp

18hp

ASBF05 Stadsbyg-
gandets grunder

AHIF05 Arkitek-
turhistoria IV

VBEA05 Bygg-
processen

AFOF05 Internationell 
workshop 2

ADPF10 Digitala 
verktyg6

AAHA50 Internationell 
föreläsning

3hp

5hp

2hp

1hp

1hp

15hp

Arkitektur fördjupn-
ingsprojekt 4-5 
alternativ obligator-
iska (valbara)

Arkitekturkopplad 
fördjupningskurs

Valbar kurs

7,5hp

7hp

18hp

Arkitektur fördjupn-
ingsprojekt 4-5 
alternativ obligator-
iska (valbara)

Arkitekturkopplad 
fördjupningskurs

Valbar kurs

7,5hp 7,5hp

7hp

18hp

Arkitektur fördjupn-
ingsprojekt 4-5 
alternativ obligator-
iska (valbara)

Arkitektur examen-
sarbete

Arkitekturkopplad 
fördjupningskurs

Valbar kurs

7hp
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ETT ÅR PÅ 
ARKITEKTSKOLAN
(EXEMPELÅR ÅK 2)

Som student på arkitektskolan har 
man ett varierat schema. Arbetet 
sker till stor del vid det egna ritbor-
det men kombineras med föreläs-
ningar, workshops, seminarier, verk-
stadsarbete och datorundervisning. 
En del kurser löper parallellt medan 
andra bryter av schemat och går på 
fulltid under en kortare period. 
 Projektarbete – arbete på ritsa-
len – har störst utrymme i schemat. 
Här arbetar studenterna vid ritbor-
det med arkitekturprojekt, uppgif-
terna kan vara långa eller korta och 
intensiva. Studenterna använder 
skisser, ritningar, fysiska modeller, 
olika program för datormodellering 
och många andra verktyg för att 
pröva sig fram i gestaltningsarbetet 

och öka sin förståelse för rummet. 
Arbetsprocessen är kreativ och 
utforskande och studenterna gör 
egna gestaltade förslag som sedan 
utvärderas för att successivt öka 
den rumsliga förståelsen. Som stöd 
i arbetet har studenterna, förutom 
genomgångar, regelbundet indivi-
duella samtal med yrkesverksamma 
assistenter. 
 De första två åren läser ettor 
och tvåor tillsammans och lär 
därmed av varandra. Ateljéarbetet 
fokuserar på arkitekturens grunder 
och kompletteras med teoretisk 
undervisning i arkitekturhistoria, 
teknik och arkitekturteori. Arbetet 
bryts av med intensiva workshops 
och inspirerande studieresor. 

Under tredje årets vårtermin kan 
väljer studenterna mellan fyra olika 
kandidatprojekt som avslutar den 
treåriga basutbildningen. Denna 
följs av en fördjupningsutbildning 
som omfattar två år. Fördjupnings-
områdena behandlar olika uppgifter 
inom arkitektens arbetsfält med 
anknytning till samhällsvetenskap, 
humaniora och teknologi. Utbild-
ningen avslutas med ett examens-
arbete.

UTBILDNINGENS STRUKTUR
Kombinationen av konstnärligt och akademiskt arbete gör vardagen på arkitekt-
skolan speciell. Kreativt projektarbete vid ritbordet kombineras med föreläsnings-
serier, workshops och datorundervisning. 

Under de första två åren läser 
ettor och tvåor tillsammans. 

Läs mer om detta i kapitlet om 
ateljéundervisning på sidan 32. 

På sidan 43 berättar två 
studenter om det älskade och 
hatade Fantasiprojektet. Övergripande terminsupplägg för varje årskurs:

www.student.lth.se/arkitekt/a300/schema

Programöversikt:
www.student.lth.se/arkitekt/a300/pro-
gramoversikt

PROGRAMMEN BESTÄLLER kurser medan institu-
tionerna utför det beställda arbetet.

Läs om planerna för arkitektskolans 
framtida masterprogram på sidan 56. 

Som student kan du välja mellan fyra olika 
kandidatprojekt. Läs mer om dessa på sidan 44-53.

På sidan 76-83 hittar du exempel 
på vad ett examensarbete i 
arkitektur kan handla om.

Många studenter väljer att  
läsa en del av utbildningen 

utomlands. Läs mer om 
arkitektskolans utbyten på 

sidan 74.

LUNDS UNIVERSITET

HT S E M N LTH

Arkitekur
ID
BR, RI
CI

Arkitektur och byggd miljö
Byggvetenskapen
Bygg- och miljöteknologi

PROGRAM INSTITUTIONER

J K 10e

Utför arbetet som 
programmet beställt.

Planerar innehållet i 
utbildningen och 
beställer kurser av 
institutionerna.
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skisspapper och modell-
material växer, tillsammans 
med samlingen av take 
away-muggar från caféet. 
Det är konstigt; det verkar 
som att ju närmre slutkri-
tiken man kommer, desto 
svårare blir det att hinna gå 
till papperskorgen. 
 På en del ritbord 
råder imponerande ord-
ning; varje papper, penna 
och bok ligger i prydliga 
rätvinkliga högar. På andra 
bord råder totalt kaos och 
endast en liten fyrkant mitt 
på bordet har röjts för att få 
plats med laptopen. Varje 
student skapar sin egen 
arbetsmiljö efter behov och 
personlighet och tillsammans bildar de en atmosfär av 
behagligt, kreativt kaos. 
 För att få en bättre bild av livet i studion pratar vi 
med ett antal studenter vi hittar bakom en av de gröna 
dörrarna på plan 3. Gudmund Bladh, Martin Hallén 
och Hanna Larsson går i tvåan medan Karin Lindström 
läser sitt första år. De går alla i ateljé Z. Alla tycker att 
det är jättebra att ettor och tvåor läser ihop under de 
första åren. När man går i ettan är det skönt att kunna 
fråga tvåorna om allt som känns osäkert. 
 Trots att de sitter och jobbar med samma projekt 
som ska presenteras samma dag för samma grupp av 
kritiker upplever alla att de samarbetar och inte kon-
kurrerar. De frågar varandra om råd och hjälp och har 
upptäckt att de är bra på olika saker.
 – Hanna är till exempel expert på mått, menar 
Gudmund, och det kan minsann vara till stor hjälp 
ibland. 
 Det är inte alla som sitter i ateljén och jobbar, 
några av studenterna brukar sitta hemma av olika an-
ledningar, men alla vi hittar i ateljén denna dag tycker 
att det är jätteskönt att sitta och arbeta där. 
 – Det är som att ha ett jobb att gå till, en riktig 

När du kommer ut från hissen till arkitektskolans 
tillfälliga lokaler på Kemicentrum möts du av två 
långa mörka korridorer med gröna dörrar längs väg-
garna. Vid ett första ögonkast en rätt deprimerande 
arbetsmiljö, men sen tittar man närmre på dörrarna. 
På en dörr kan man läsa ”Årets innelista”, på en an-
nan har någon poetiskt skrivit ”I längtan bygger vi 
den nya tid”. Bakom varje grön dörr finns en ateljé 
med plats för runt sex studenter. Arkitektstudenter 
har en fantastisk förmåga att skapa ett kreativt kaos i 
vilken miljö som helst. 

Kaoset växer fram under våren och kulminerar i slutet 
av maj när studenterna kämpar för att få färdigt sina 
projekt inför terminsavslutningen. I många ateljéer 
har det laddats upp med kaffebryggare, vattenkokare, 
krukväxter  och annat som kan behövas när fler och 
fler av dygnets timmar tillbringas i ateljén. Högarna av 

‘HEJ! JAG BYTTE 2 MSK KAFFE MOT 
2 MSK ÖDMJUK TACKSAMHET’
BLAND WELLPAPP OCH KAFFEKOPPAR VID RITBORDET

Hårt arbete. På ritsalen sitter studenterna klistrade framför sina laptops. Att läsa till arkitekt inne-
bär hårt arbete och ofta långa kvällar, men studion blir för många även som en andra familj. 

arbetsplats, och då är det lättare 
att släppa skolan när man kommer 
hem, tycker Karin. 
  I det här rummet har gruppen 
bestämt sig för att försöka hålla 
arbetstiderna som på ett vanligt 
jobb.  
 –Vi brukar försöka gå hem vid 
fem, säger Karin.
 – Men sen blir det ofta en del 
plugg när man kommer hem också , 
tillägger Martin. 
 Alla fyra tycker att det känns 
som hemma i studion. I det 
lilla rummet har de en nyfunnen 
kaffebryggare, en kokplatta, en 
klädhängare och på en av de gröna 
dörrarna finns en lista över vems tur 
det är att fixa fredagsfika.  
 Vissa trivs med att komma 
tidigt på morgonen. Det finns 
inget bättre än att komma först till 
ritsalen, sätta på en kanna kaffe och 
komma igång med arbetet innan 
de andra dräller in. Andra arbetar 
som allra bäst efter midnatt, när det 
är mörkt, tomt och bara den egna 
skrivbordslampan är tänd. Nästan 
vilken tid som helst på dygnet är det  
liv på arkitektskolan – det är skolan 
som aldrig sover. 
 Många arkitektstudenter skulle 
säkert säga att skolan tar för mycket 
av det som annars skulle vara fritid. 
Men de flesta skulle samtidigt hålla 
med om att tiden i studion både är 
arbete och nöje. Du får mycket so-
cialt liv på köpet på arkitektskolan – 
det finns fördelar med att tillbringa 
alltför mycket tid i samma rum!

Hanna Larsson, Martin Hallén, Karin Lind-
ström, Gudmund Bladh är alla studenter från 
ateljé Z. 
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VI UNDERVISAR PÅ SKOLAN
Det finns flera olika sätt att undervisa vid Arkitektskolan i Lund. Heltidsanställda 
lärare ger kontinuitet och akademisk stabilitet medan lärare med en fot i arbetslivet 
och den andra på skolan bidrar med erfarenhet från praktiken. 

Vilken är din roll på skolan?
Jag är huvudsakligen lärare, 
bland annat huvudansvarig 
för Ateljé Z och kursansvarig 
för kurserna i arkitekturteori.  
Jag har även en kurs på 
kandidatprogrammet för 
industridesign. Dessutom är 
jag institutionens studierektor 
för grundutbildning, vilket 
innebär en del administrativt 
arbete med utbildningsrela-
terade frågor.

Hur många studenter kan 
du namnet på?
Mellan 300 och 400 stu-
denter kan jag nog namnen 
på. Jag har undervisat alla 
studenter i ettan och tvåan 
sedan sex år tillbaka och 
en stor del av dem redan 
tidigare. Jag lär mig normalt 
namnen på nästan alla, men 
tenderar att glömma några 
efter några år.

Vad är det bästa med ditt 
jobb?
Det bästa med mitt jobb är 
alla möjligheter till trevliga 
och givande samtal med stu-
denter och arbetskamrater.

Hur är en vanlig arbetsdag?
Det finns inga vanliga arbets-
dagar.

Vilken är din roll på skolan?
Min huvuduppgift är numera 
biträdande programledare. 
Jag jobbar med program-
mets innehåll och struktur, 
gör tillgodoräknanden, håller 
i våra gemensamma exjobb-
spresentationer och håller 
koll på både det ena och det 
andra - stort och smått. 
Jag arbetade tidigare i 
Stadsrum-Husrum i mer än 
25 år. På senare år har jag 
varit med i undervisningen 
bara i portföljsamtal, som 
kritiker och ibland som hand-
ledare på exjobb. 

Vad är det bästa med att 
flytta tillbaka till A-huset?
Att lärare och studenter är 
på samma ställe och att vi 
åter har våra gemensamma, 
stora, samlande rum.

Vad är det bästa med ditt 
jobb?
Att hela tiden få finnas i ett 
sammanhang av ambi-
tiösa unga studenter – att 
bli utmanad intellektuellt 
och kreativt och att känna 
att man faktiskt kan bidra till 
helheten och göra skillnad 
för individer. 

Vilken är din roll på skolan?
Jag är lektor inom ämnet 
Stadsbyggnad.

Vad är det bästa med att 
flytta tillbaka till A-huset?
Dels blev jag förälskad i 
kåken när jag blivit antagen 
sommaren -72 och var inne 
och kände värmen från tegel-
väggarna i foajén. Nu handlar 
det väl främst om att vi får 
en mer användbar byggnad, 
med många mötesrum och 
vårt nya, stora gemensamma 
rum i bottenvåningen. Det 
blir spännande!
 
Vad är det bästa med ditt 
jobb?
Mötet med studenterna! Här 
händer det mycket som är 
personligt belönande. Den 
andra delen är att vara väl 
med i utvecklingen, genom 
forskningen och stora kon-
taktnät är vi i framkanten av 
vårt kunnande.

Hur stor del av din tid till-
bringar du med studenter?
Det skiftar över terminen. 
När hösten börjar har jag 
undervisning varje dag under 
första halvan, andra delar 
av terminen kanske tre av 
veckans dagar. 

MATS HULTMAN

INGEGÄRD JOHANSSONPER BJÖRKEROTH 

dierådet att det skulle installeras Rhinoceros på skolans 
datorer, efter två veckor var detta gjort. 
 – Vägen är oftast väldigt kort, bara någon säger 
att detta måste hända nu, säger Beatrice. Det som är 
så fint är också att vi oftast har en gemensam agenda, 
både studenter och skolledning vill helt enkelt att det 

ska bli så bra som möjligt. 
 Nu slutar Beatrice och Maria som 
ordförande efter ett något trassligt år på 
Kemicentrum. De ser fram mot att flytta 
tillbaka till A-huset och alla förbättringar 
detta medför. Det har inte alltid varit helt 

lätt att få in ett engagemang vid 
sidan om arkitektstudierna 
som i sig är väldigt tidskrä-
vande, men både Beatrice och 
Maria tycker helt klart att det 
har varit otroligt givande. 
 På sista tiden har 
studierådet växt och blivit 
fler vilket gör att det nu 
finns en verkstadsgrupp, 
en biblioteksansvarig och 

en datorgrupp. De har även 
representanter i institu-
tionsstyrelsen, husstyrelsen, 

programledningen och utbild-
ningsnämnden.  

     – Det viktigaste vi har åstad-
kommit är att det finns ett större 
studentinitiativ på skolan, säger 
Maria. Vi är nu med på alla möten 
för att föra studenternas röst, det har 
vi inte gjort på väldigt, väldigt länge. 

Studierådet har legat i träda ett tag men har nu åter-
uppstått med full kraft. 2010 tog Beatrice Eckord 
och Maria Nyström över den vacanta ordförande-
posten och började det mödosamma men roliga 
arbetet med att representera studenternas röst på 
skolan.

Studierådet är en del av A-sektionen 
och kan beskrivas som länken mellan 
studenterna och skolledningen. Om 
studenterna är missnöjda eller önskar nå-
gonting är det därför en bra idé att 
prata med studierådet som i sin 
tur pratar med berörd personal. 
Man skulle kunna se studierå-
det som arkitektstudenternas 
fackförening. 
 – Det är så otroligt viktigt 
att det finns ett studentengage-
mang, säger Maria. Vi har en 
väldigt hög fart på vår utbild-
ning och då ställer det höga 
krav på att skolan ska kunna 
leverera och ge oss den bästa för-
utsättningen för att kunna klara 
av studierna. När man jobbar 
som vi gör i projekt gäller det att 
allt runtomkring fungerar, att man 
får ut rätt information i rätt tid, att 
det finns datorer som fungerar och 
papper i skrivaren. Det blir helt enkelt 
väldigt viktigt att kommunikationen 
mellan skolledningen och studenterna 
fungerar. Det är studierådet som är stu-
denternas röst. 
 Utvärderingarna som fylls i efter varje 
avslutad kurs är deras största underlag och 
det är studierådet som läser igenom dessa. 
Om många studenter tycker samma sak för 
de saken vidare. Att arkitektskolan är en ganska liten 
och intim skola underlättar arbetet mycket. Det mesta 
går att lösa snabbt genom att man helt enkelt går och 
pratar med rätt person direkt. Nyligen efterfrågade stu-

‘DET ÄR STUDIERÅDET SOM ÄR 
STUDENTERNAS RÖST’
STUDIERÅDET – ARKITEKTSTUDENTERNAS FACKFÖRENING

BEATRICE ECKORD 
studerande årskurs 3
studierådsordförande 2010-2011

MARIA NYSTRÖM 
studerande årskurs 3
studierådsordförande 2010-2011

Läs mer om studierådet:
asektionen.se/studieradet

Lärare med kursansvar
Nina Aronsen
Kerstin Barup
Per Björkeroth
Anna Maria Blennow
Mats Edström
Abelardo Gonzalez 
Mats Hultman 
Erik Johansson
Tina-Henriette Kristiansen
Laura Liuke
Thorbjörn Laike 
Christer Malmström
Bernt Nilsson
Peter Siöström
Catharina Sternudd
Lars-Henrik Ståhl
Tomas Tägil
Maria Udriot
Johnny Åstrand

Kursansvariga V-huset
Olle Bergman 
Katja Fridh
Eva Frühwald Hansson 
Peter Johansson 
Birgitta Nordquist 
Stefan Olander 
Göran Sandberg 
Peter Wallentén 

Andra frekventa lärare
Mattias Andreasson
Lars Blasberg
Anna Carlsson
John Cramer
Johanna Enhörning
David Garcia
Joanna Heilig
Sara Hallström
Ingegärd Johansson 
Mattias Kärrholm 
Louise Lövenstierne
Dorte Mandrup-Poulsen
Lotta Nordén
Andreas Olsson
Daniel Persson
Ingela Pålsson-Skarin
John Ross
Gunnar Sandin
Johan Sundberg
Martin Svansiö
James Svärd
Håkon Vigsnæs
Jörgen Åkerlund
och många andra...
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I don’t know what it is; has it got something to do 
with Swedish education? Or is it the selectivity of the 
university? You have to be pretty good to get into here. 
Oh my God, this school has potential to be the killer 
school! And that’s why the choices about what happens 
now are even more important. If we do not grasp the 
potential and the spirit dies, it would be even more 
tragic because it is harder to do it in other places. But 
here you can.”

He can mediate with the different parts of the school. 
Christer comes from the Lund tradition and is good 
friends with a lot of people I would regard as being 
rather stuffy. None the less he is intelligent enough and 
imaginative enough to see that he is sitting on an egg. 
What is important is not to destroy the egg!
 Another important factor for a school is that you 
allow people to run with a stick. If you give somebody 
an element to run, you let that person do it wherever 
that may lead. If he or she is making a mess, then 
you boot the person out. I think clarity and variety is 
important. 
 I would also claim that it is important to not just 
have people who are hot, young and off the plane. 
You need to have a few people from another genera-
tion with different experience and points of view. Then 
you have crits, symposiums, seminars and so on which 
mixes those people together. I still like to think that 
even though I am three times, or at least twice the 
age, as some of the other jury members, I can have a 
conversation with them. We can end up having differ-
ent perspectives or we can end up saying similar things. 
I think it has some kind of weight to it being said by 
different generations.”

What potential do you see in Lund?
“A funny thing about Scandinavia is that you have a 
culture here which wants to be reasonable and good. In 
other places we don’t worry about being good. We do 
what we do and if people thinks it is good, it is good. I 
know that is being naughty, but you have all these rath-
er similar schools. Copenhagen mustn’t be too different 
from Oslo, and Oslo mustn’t differ from Chalmers and 
Chalmers mustn’t stand out from Lund. And I would 
say, come on, it isn’t like that! I think it is a pity that 
Scandinavia doesn’t have one school that is a bit special. 
In ideal circumstances, curiously enough, Lund could 
be that special school! It has this funny international 
adjunct. And then you happen, by geographic accident 
and modern railway lines, to be near an extremely good 
airport. You can go from Copenhagen to Tokyo direct, 
(not that you could afford anybody from Tokyo, but 
anyhow). Having a good airport is not to be sneezed at.  

The architecture school in Lund is a strange and ex-
traordinary little phenomenon. What you have here 
is this weird thing called a school within a school.  
It has existed for some years now. If you look at the 
people who have been here, and not just lectured 
here, but run workshops and been on crits here, it 
is an extraordinary list! And if I tell people about 
this school, they are quite impressed. But the funny 
thing about Lund is that you all don’t realise how 
special it is.

“I first gave a lecture in Lund a very long time ago. I 
was invited by Professor Bengt Edman. Abelardo Gon-
zalez was a young assistant at this time, so that is when 
we first met. After that I was on the jury in a competi-
tion, in which Abelardo did some amazing drawings. 
We got talking and the next time I was invited to Lund 
it was Abelardo who invited me. One thing led to an-
other and I got more and more involved in the school. 
I did workshops, lectures, crits and I started, you know, 
to feed my network.
 I see my involvement here as being sort of offshore. 
I come from the outside and I am not involved in the 
school politics. All this time I have supported Abelardo 
in his work since two heads are better than one, two 
networks are better than one, and I have a lot of experi-
ence in running schools, which off course comes in 
handy.”

How would you say that an architecture school 
should be organised?
“The business of a school depends, much more than it 
is polite to say, upon who is running it. I don’t believe 
you can have the perfect structure with the wrong 
people, and I think you have to have some kind of cen-
tralised power. This is something which perhaps is not 
easily acceptable to the Swedish psyche but it bloody 
works, and not many other structures do work. 
You have to have somebody who choses the staff and 
who at the same time boots them out if they aren’t 
much good. All the best architecture schools I know of 
have somebody where the buck ends.
 I think Christer is a watershed for this school. 

‘THE FUNNY THING ABOUT LUND IS 
THAT YOU ALL DON’T REALISE HOW 
SPECIAL IT IS’
SIR PETER COOK TALKS ABOUT A SCHOOL WITH GREAT POTENTIAL

The other thing about Lund is that you have very 
bright students. I don’t know why that is.
 You can probably, if you are a good teacher, get 
good work out of most people; if you are a crap teacher 
it doesn’t matter how good the students are. But I com-
pare notes with most of my friends who have been here. 
I remember CJ Lim, he did the same basic workshop 
six times at different schools, and when comparing he 
said that the Lund people  were the best. Lund students 
are bright and they respond. I mean why do we have so 
many Lund people as interns at our office? It is because 
we really like them, because they are really bright. 

SIR PETER COOK is one of the school’s guest professors. He comes 
regularly to lecture, run workshops and sit in crits.
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‘WE HOPE TO CREATE NEW 
POSSIBILITIES TO DEVELOP THE 
EDUCATION’
ASAE - A GATHERING OF STARS

ASAE is an annual two-day seminar 
at the School of Architecture, Lund 
University. It celebrates the begin-
ning of the academic year. The aim 
is to hold an annual ongoing discus-
sion about international education 
programmes and architectural 
education strategies. ASAE pro-
motes encounters between different 
schools of architecture in Europe, 
America and other countries, taking 
into consideration the objectives of 
the School of Architecture in Lund: 
Architectural Design, Experiment 
and Construction.
 ASAE is meant to be a public 
event and the ambition is also to 
engage local and international archi-
tects, teachers, students, politicians 
etc. in an open discussion about 
architecture and design.
 The first ASAE was held in the 
autumn of 2003 and has since then 
become a regular autumn semester 
event at Lund University.
 The aim of these meetings is 
to present, compare and analyse 
different architecture educations 
to uncover new ideas and get new 
stimuli for the education and it’s 
relation to the challenges facing the 
architecture profession. This year 
the event is arranged for the ninth 
time, but this time as an intense 
one-day meeting called Celebrating 
Architecture (CA) coordinated by 
Sir Peter Cook.

”The main goal of ASAE is simply to create a forum where we can 
discuss architecture and architecture education. By this we hope to 
create new possibilities to develop the education and in the same 
time strengthen our international cooperation.”

Abelardo Gonzalez

Read more about ASAE:
asae10.blogspot.com

Read more about CA:
www.arch.lth.se/galleri/symposium/celebra-
ting_architecture/

HONORED PARTICIPANTS DURING PREVIOUS YEARS

•Professor Emeritus and practicing architect SIR PETER COOK, London.
•Professors & practicing architects MARCOS CRUZ & MARJAN COLLETTI, the Bartlett 
and marcosandmarjan, London.
•Practicing architect JOHN CRAMER, Tower 151, Zagreb.
•Professor and practicing architect ODILE DECQ, Odile Decq Benoit Cornette Architec-
tes Urbanistes, Dean of “Ecole Spéciale”, Paris.
•Professor and practicing architect HERNAN DIAZ ALONSO, Xefirotarch and SCI-Arc, 
LA and Columbia University, NY.
•Professor ELLEN DUNHAM-JONES, Georgia Institute of Technology, Atlanta.
•Professor HALINA DUNIN, School of Architecture, Oslo.
•Professor and practicing architect KATHRYN FINDLAY, Ushida/Findlay, Tokyo and 
University of Dundee, UK.
•Professor and practicing architect DAVID GARCIA, Danish Royal Academy of Fine Arts 
and David Garcia Studio, Copenhagen.
•Professor and practicing architect ITSUKO HASEGAWA, Itsuko Hasegawa Atelier, Tokyo.
•Professor and practicing architect CHRISTINE HAWLEY, Dean of Bartlett School of 
Architecture, London.
•Professor and practicing architect ZVI HECKER, Zvi Hecker Architect, Berlin.
•Professor and practicing architect THOMAS HELLQUIST, School of Architecture, Lund.
•Professor SIMON HERRON, the Bartlett School of Architecture, London.
•“Arkitektur” Magazine Editor and architect OLOF HULTIN, Stockholm.
•Professor and practicing architect HELLE JUUL, Juul & Frost Architect Office, Copenhagen.
•Professor and practicing architect SULAN KOLATAN, KOL/MAC LLC, NY.
•Practicing architect GUNILLA KRONVALL, Sandell Sandberg, Malmö.
•Professor LARS LERUP, Dean of Rice School of Architecture, Houston.
•Professor and practicing architect CJ LIM, The Bartlett and Studio 8 Architects, London.
•Professor and practicing architect MORTEN LUND, Copenhagen.
•Professor and practicing architect GREG LYNN, GL Form, and Universität für Ang-
ewandte Kunst and Yale University.
•Professor and practicing architect WILLIAM MAC DONALD, KOL/MAC LLC and Gra-
duate Chair of Pratt Institute, NY.
•Professor and practicing architect CHRISTER MALMSTRÖM, Malmström & Edström, 
Gothenburg and LTH, Lund.
•Writer and essayist GEOFF MANAUGH, BLDGBLOG and the BLDGBLOG book.
•Artist and practicing architect MEGUMI MATSUBARA, Assistant, Tokyo, Japan.
•Professor and practicing architect TOM MAYNE, Morphosis architects, LA.
•Professor MARCOS NOVAK, UCSB, University of California, St.Barbara.
•Professor and practicing architect RICARDO DE OSTOS, the AA and NaJa & deOstos, 
London.
•Professor and practicing architect GAETANO PESCE, NY.
•Professor and practicing architect FLORENCIA PITA, Fpmod and SCI-Arc, LA.
•Professor and practicing architect WOLF D PRIX, Coop Himmelb(l)au, Vienna. 
•Professor and practicing architect HANI RASHID, Asymptote, NY.
•Professor and practicing architect YAEL REISNER, Yael Reisner Studio, London. 
•Landscape architect TINA SARAP, Alnarp.
•Professor BRETT STEELE, Director of the Architectural Association School of Architec-
ture, London.
•Practicing architect METTE THOMSEN, Research Center Director, The Royal Danish 
Academy of Fine Arts, Copenhagen.
•Professor and practicing architect SVEIN TØNSAGER, Aarhus School of Architecture, 
Denmark.
•Practicing architect EVA WANG, Architect Studio, Shanghai.
•Professor and practicing architect GERT WINGÅRDH, Wingårdhs, Gothenburg.
•Professor and practicing architect BIJAN YOUSSEFZADEH, University of Arlington and 
Metropolis Architects, Arlington, Texas.
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‘JEG VIL DEFINITIVT SIGE AT 
ARKITEKTUR ER EN KUNSTART’
DORTE MANDRUP-POULSEN – OM ATT UTBILDA SIG TILL ARKITEKT IDAG

længere. At grunduddannelsen, som jeg betragter som 
bachelor og master, må være absolut basis. Det at blive 
arkitekt er en enormt langsom proces, og man kan ikke 
proppe mere ind i den uddannelse. Så sker der bare det, 
at man bliver dårlig til det hele. Jeg synes, det vil være 
en utrolig vigtig ting at indføre to års overbygning, så 
man kan blive professionaliseret i forhold til det man 
skal beskæftige sig med. Det som foregår i øjeblikket er 
jo, at det er ”learning by doing” ude på tegnestuerne, 
og det er en meget langsom proces.
 Dorte Mandrup-Poulsen är utbildad i Århus, Dan-
mark och äger och driver Dorte Mandrup Arkitekter 
ApS i Köpenhamn sedan 1999. Kontoret strävar efter 
att låta varje specifik situation genomsyra projektet. 
Kontexten är basen, och då inte enbart den stadsmäs-
siga situationen, utan ett vidare begrepp som även 
handlar om att ta politisk, ekonomisk och social hänsyn 
till varje enskild uppgift. 
 – Det er altid udgangspunktet for det vi gør, for de 
forskellige situationer vi skal svare på, berättar Dorte. 
Jeg vil definitivt sige at arkitektur er en kunstart. Det 
er bara en kunstart med mange benspænd. Men jeg vil 
fastholde, at de kunstneriske udtryk må få plads ellers 
bliver arkitekturen tynd. Arkitektur kan ikke kun svare 
på nogle helt rationelle behov. Vi præger jo vores om-
givelser, ikke bare med pænt eller grimt, men vi præger 
rumligt den måde folk agerer på. Man blir nødt til at 
være bevidst om, at uanset hvad man gør så er program-
met og rummet der de næste 50 år. Vi prøver at åbne 
op, så der er mulighed for, at der kan ske forskellige 
ting, som man ikke selv har bestemt. 
 Dorte talar om en ansvarsförflyttning när man i 
alltför hög grad använder tillfälliga brukare som alibi. 
Vissa menar att följer man bara dessa brukares önsk-
ningar så har man skapat bra arkitektur. 
 – Det mener jeg er fuldstændig forkert. Jeg synes 
ikke, at det er det socialt ansvar handler om, tværtimod. 
For deres indflydelse er tilfældig og de har måske ikke 
det perspektiv man har som professionel arkitekt på, 
hvordan de rum skal bruges om 20 år. 
 Det är viktigt att lyssna till brukarna och uppfylla, 
kanske av dem, önskade behov. Att däremot förflytta 
ansvaret till brukarna genom att påstå att det har skett 

demokratiskt och att alla är glada är en helt annan sak, 
menar Dorte.
 Dorte vill beskriva arkitektyrket som ett enormt 
krävande yrke med stort ansvarstagande. Att vara arki-
tekt kräver ett brett vetande och stor vilja för att kunna 
genomföra sina idéer. Dagens arkitekter blir i hög grad 
tvungna att samarbeta med andra fack och på kontoren 
finns personer med olika specialkompetenser.
 – Ansvaret er anderledes placeret i Sverige, fordi 
man i mange projekter overlader ansvaret til entre-
prenørerne meget tidligt i processen, men så kommer 
der heller ikke altid så god arkitektur ud af det. Den 
meget store forskel er, at arkitekten i Danmark oftest 
har det fulde ansvar. Vi er ansvarlige for ingeniørerne, 
den tekniske og økonomiske del og jeg tror, at det bety-
der at vi har en anden arbejdsmetode end man normalt 
har i Sverige. Jeg ved ikke, hvor meget det er et valg og 
hvor meget det er kultur, men det er klart at totalentre-
prisen gør at arkitekten mister indflydelse. 
 Dorte uppskattar verkligen den svenska, som hon 
kallar det, kultiverade arbetskulturen. Man lyssnar och 
talar respektfullt till varandra men hon uppfattar även 
en stor öppenhet gentemot hennes sätt att arbeta. I 
verkligheten så skulle kanske även svenska arkitekter 
kunna ta mer plats. 
 – Det er sikkert nemmere at komme som udlæn-
ding og sige; se nu hvordan vi gør. Det tror jeg, at det 
er, men man får jo ikke bare plads i Danmark. Vi må 
tage kampen op. Og det er en del af praksis at hele ti-
den kæmpe sig igennem jungelen og prøve at finde den 
bedste løsning. Måske skal de svenske arkitekter være 
lidt mindre accepterende og kæmpe for at tage plads.

Arkitektskolan har under åren lyckats engagera 
en uppsjö av intressanta arkitekter och gästlärare. 
Dorte Mandrup-Poulsen och Håkon Vigsnæs är se-
nast i raden av gästprofessorer som knyts till skolan. 
Sedan 2010 har de varsin halvtidsprofessur och ger 
föreläsningar, engageras i workshops och deltar i 
genomgångar på skolan.

 – Det var Mats Edström og Kerstin Barup som 
engagerede os på skolen. Jeg havde været der nogle 
gange og holdt foredrag og på et tidspunkt spurgte de, 
om vi ville dele et professorat, berättar Dorte. Det er 
meget vanskeligt at være engageret på skolen, når man 
har sit eget firma. Det er svært at være så meget væk 
fra tegnestuen. Derfor var det utroligt passende, at vi 
kunde dele denne tjeneste.
 Dorte menar att det är viktigt att det finns en mix 
på skolan mellan heltidsanställda lärare och de som 
kommer från yrkeslivet liksom hon själv. Pedagogiskt 
arbete kräver kontinuitet och förmåga att fördjupa sig 
i både pedagogiska frågor och undervisningsmetoder. 
Någon som intresserar sig först och främst för dessa 
frågor måste finnas på skolan för att upprätthålla 
kontinuiteten. Yrkeslivet skiljer sig mycket från skolans 
verklighet och därför är det viktigt med gästlärare som 
kommer in med andra typer av kunskap och ny energi 
till undervisningen.
 En god grundutbildning måste ge en ryggsäck 
med metodisk kunskap snarare än yrkesorienterad. 
Studenten måste lära sig att strukturera och genomföra 
ett projekt från start till slut och därmed få med sig 
metoder som gör det möjligt att sätta sig ner och lösa 
de problem som uppstår under vägen. Metodiken är det 
viktigaste men för att bli en bra arkitekt kan studenten 
inte helt förlita sig på skolan. 
 – Det er enormt vigtigt, at man selv kaster sig ud i 
det og ikke kun sidder og venter på at der er nogen som 
kommer for at lære ud kundskab. Man skal have fat i 
en kerne, som er én selv, og det gør man ved at søge 
egne veje.  
 Egentligen önskar Dorte att utbildningen förlängdes.
 – Der er i hvert fald en ting, jeg er helt sikker på; 
jeg synes i virkeligheden at uddannelsen skal være 

DORTE MANDRUP-POULSEN äger och driver arkitektfirman Dorte 
Mandrup Arkitekter ApS. Sedan 2010 har hon en halvtidsprofessur på 
Arkitektskolan i Lund. 
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to engage the students to acquire new tools for their 
toolbox, so they are freer to express their visions. We 
have also started to be more demanding with regards 
to quality of delivery. Our experience is that the fourth 
and fifth years need to increase the quality of their 
presentation. Maybe this has to do with the fact that a 
lot of students leave after the bachelor. The aim of the 
AAD course is to offer a high quality course to keep the 
students in LTH. 
 We are working hard to develop the fourth and 
fifth years as a continuation of the strong strategy as for 
the bachelor. First to incorporate international academ-
ic standards into the school and then by establishing 
very specific fields of study. The students in the fourth 
and fifth year should be able to place themselves within 
the realm of architecture and start to have a opinion. I 
would like the students to ask themselves – what can 
the architectural practice do for the world today? How 
can they use architecture to engage in all the challenges 
we face?
 The inspiring thing with working with students at 
LTH is that they are risk-taking and experimental. They 
are free to explore and not very conditioned. This is 
probably because they are in touch with many different 
ways of working and many different tools. 
 What is also very liberating at LTH is that there is 
not a specific aesthetic, but there is a strong method-
ological drive of how you form yourself with different 
processes which makes the result plural.
 Personally I have no aesthetic agenda when I teach, 
not even in my practice. Not that aesthetics are not 
important, but I don’t believe that architecture is best 
formed by a visual ideal, I believe architecture is formed 
because it is informed. I try to teach in the same way as 
we work in my studio. We collaborate with scientists 
and experts to learn about aspects of our environment 
which traditionally have little to do with architecture. 
The design is then informed by research and under-
standing of other disciplines. It is a methodology of 
understanding the world as a proactive field. I see the 
architect as a proactive individual that takes respon-
sibility of the world, sees challenges in the world and 
acts on those challenges. We cannot sit and wait for 

somebody to hand us a programme or wait for a com-
petition to come up. I think it is important to challenge 
the students to be free thinking individuals and take 
responsibility of the possibilities of the architectural 
profession.
 This aided design and sense of responsibility is 
the focus for our course for fourth and fifth year and I 
think that we have partly managed to do that already 
this semester. The projects are not just formal archi-
tectural expressions. There is a critical approach, there 
is a conscious idea of how to take on a challenge with 
architecture. 
 To teach this critical approach you have to give the 
students as many tools as possible to be able to ma-
noeuvre within their thoughts. Educators also have to 
give the students as many understandings of the world 
around them as possible and make them engage in areas 
beyond their backyard. And then educators have to give 
the students as many references as possible; we have 
to go beyond architecture, into all areas of knowledge 
and creativity. I am personally more inspired by all the 
references that are not architectural. To look at how 
scientist, musicians, artists engage with their world is 
often much more awakening and rich with possibilities 
than just looking at architecture, which is already finite, 
concluded. I don’t believe architect are a single isolated 
creator, that is a myth, everyone is rich with references.
 The world is changing extremely fast today and 
you have to be in touch with its developments. This 
takes a tremendous amount of energy and it is quite 
overwhelming but unfortunately there is no easy way 
to do it. You have to read, be involved in the media 
and be up to date with politics, science and the arts for 
example. You have to keep learning constantly.  If I feel 
I am comfortable and not working hard, I know I am 
doing something wrong. Avoiding comfort is actually a 
very good thing...”

David Garcia has been involved with LTH since 
2002 when he started to do workshops with Abe-
lardo Gonzalez’s students. David was already then 
interested in extreme scenarios and hybrid functions 
and applied these strategies in the workshops. His 
engagement at LTH has grown since then and today 
he is teaching the course Advanced Architectural De-
sign for the fourth and fifth year students together 
with Christer Malmström. David and Christer are 
also working with defining the future Master Pro-
gramme for the architecture school.

“I think LTH has a very strong bachelor direction. We 
have been working for many years to establish that 
quality by being more international in the way we relate 
to education. An important part of the programme 
has been to invite lecturers and workshop leaders from 
all over the world. Another important aspect has been 

‘I BELIEVE ARCHITECTURE IS FORMED 
BECAUSE IT IS INFORMED’
DAVID GARCIA TALKS ABOUT TEACHING METHODS FOR ARCHITECTURE

DAVID GARCIA is apart from teaching involved in establishing the
new master program at LTH. He also teaches at The Bartlett in London 
and at Kunstakademiet in Copenhagen. Until 2010 he was an associate 
partner at Henning Larsen Architects and now runs his own practice 
David Garcia Studio in Copenhagen.

DAVID GARCIA and Christer Malmström during the final crit of the 
Advanced Architectural Design course.
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centralt rum och därmed göra de aktiviteter som 
pågår i huset mer tillgängliga och transparenta. 
Denna ambition har lett till att bottenvåningen 
har öppnats upp och att en utställningshall har 
byggts till på den gamla innergården, som kny-
ter ihop delar av rörelserna genom huset.”
 För att utöka möjligheten för stora arrang-
emang och förstärka det centrala rummet är 
andra allmänna ytor kopplade till detta – biblio-
tek och ateljéer ligger i nära anslutning, liksom 
fullskalelabbet.
 En ny entré mot söder gör att rörelser häri-
från och till IKDC naturligt går genom skolans 
centrala delar. Från studenternas pausrum på 
plan två sticker ett entresolplan ut i utställnings-
hallen och tillför ett annat perspektiv i det stora 
rummet. En trappa från entresolplanet ner till 
bottenplan ger ett nytt sätt att röra sig genom 
byggnaden oberoende av de två befintliga 
trapphusen. Under lunchpausen behöver man 
aldrig vara långt från det som händer. 
 I resten av huset är den nya organisationen 
anpassad till dagens undervisningsmodell. För 
varje ateljé i årskurs ett och två finns det därför, 
förutom ritsalar, ett multirum som kan användas 
till genomgångar, modellbygge och målningsar-
beten.
 Strävan har varit att behålla de stora kvalite-
ter som finns i huset och tillföra nya, där det nya 
uttrycker sig med egna material och kulörer.  

Äntligen återinvigs A-huset! Med nyrenoverade, 
fräscha lokaler, mer och bättre sociala ytor, nya 
verkstäder och bättre utställningsmöjligheter 
kommer flytten tillbaka till A-huset att bli en 
nystart för hela arkitektskolan. 
 A-huset var, efter 50 års intensiv använd-
ning, nedgånget och i behov av upprustning. 
Mycket hade också hänt med utbildningen och 
A-huset behövde anpassas till dagens undervis-
ningsbehov. Att förändringar skulle behöva ske 
i framtiden var något man räknade med redan 
när LTH planerades på 1950-talet. I planerings-
stadiet för LTH fanns krav på att varje sektion 
skulle kunna expandera med 100% och att 
byggnaderna skulle tåla radikala förändringar. 
 A-huset är en del av LTHs campusområde 
som ritades av arkitekt Klaes Anselm under åren 
1961-1968. Många blev förvånade när Anselm 
och hans lilla lundakontor fick det väldiga 
uppdraget, men Anselm hade en enastående 
systembegåvning, organisationstalang och ett 
stort tekniskt kunnande och var därför helt rätt 
person för detta uppdrag.
 I det enorma LTH projektet var Anselm både 
landskapsarkitekt, byggnadsarkitekt och inred-
ningsarkitekt vilket är tydligt när man studerar 
LTH från universitetspark till byggnadsdetalj. 
 Jais-Nielsen & White Arkitekter fick nyligen 
det ärofulla uppdraget att ta sig an Anselms 
byggnad. Så här beskriver de sina tankar kring 
om- och tillbyggnaden av A-huset:
 ”Vi utgick från idén om att samla kommu-
nikationer och gemensamma funktioner till ett 

Se mer av JN&Ws vision för A-huset:
www.jais-nielsenwhite.se/pagaende/pagaende.asp?id=65
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Gemensamt pausrum för våning 4-5 
med centralt belägen spiraltrappa

Uppglasade grupprum på plan 2 och 3 
gör korridorerna mer levande

Varje ateljé delar på ett multirum för 
genomgångar och modellarbete 

Studenternas pausrum på plan 2 går ut 
på en entresolvåning i utställningshallen

Ett gemensamt golv knyter ihop den nya 
utställningshallen med biblioteket och 
andra allmänna funktioner

Biblioteket ligger nu i husets hjärta

LÄR DIG HITTA I NYA A-HUSET
Mycket blir bättre i det om- och tillbyggda A-huset. Bland annat har de sociala 
ytorna ökat, biblioteket är placerat i husets hjärta och skolan har fått en bättre entré 
från söder. Här är en guide till det nya A-huset.

A-HUSET BLAND rapsfälten. Så här såg det ut i A-husets begynnelse på 60-talet.

A-HUSET i skymning SPRÄNGSKISS av Jais-Nielsen & White Arkitekter AB

Från husets södra sida leder en ny entré 
in det centrala rummet

Verkstaden får fräscha lokaler och ny 
utrustning



Läs mer om vårutställningen:
www.arch.lth.se/galleri/utstaellningar
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VÅRUTSTÄLLNING

Varje läsår avslutas med att hela 
arkitektskolan tapetseras med 
projekt. Det är som om skolan för 
några dagar vänds ut och in och 
visar upp allt sitt innehåll. 

Utställningen inleds med en stor 
vernissage. Dit kommer nära och 
kära, gamla studenter, personal och 
andra som varit involverade under 
terminen. 
 Vårutställningen är viktig för att 
alla på skolan ska få se vad som pro-
duceras i de olika kurserna. Under 
terminerna är det lätt att fastna i sitt 
eget arbete – detta är chansen att få 
upp ögonen för alla andras projekt. 
För somliga blir utställningen en 
hjälp inför valet av kurser till nästa 
termin. Andra kan ta tillfället i akt 
och visa runt en nyfiken kompis 
som funderar på att söka sig till 
skolan. Men för de flesta är det 
framför allt kul att se vad ens kära 
medstudenter har gjort under året.

ÅSA OCH HANNA bakom den nya receptionsdisken i A-husets nya biblioteket.

Arkitektskolans bibliotekarier heter Åsa Sellgren och 
Hanna Nilsson. Hanna har jobbat i biblioteket i två 
och ett halvt år nu och har därmed varit med både i 
gamla A-huset och i de tillfälliga lokalerna på Kemicen-
trum. 

 –Överlag tycker jag att det har fungerat bra på Ke-
micentrum, men lokalen är svår att hitta och det är inte 
direkt så att man kommer förbi och säger hej, berättar 
Hanna. Det var fler spontanbesök i A-huset och det 
blir förmodligen ännu bättre nu efter renoveringen. 
Biblioteket kommer att ligga kopplat till den gemen-
samma lokalen och integreras mycket mer i vardagen 
på skolan. Vi får bättre möjligheter att skylta och det är 
jätteviktigt, framförallt för ett arkitekturbibliotek. När 
arkitekter letar information vill man bläddra; man söker 

med hjälp av bilder. I konstnärliga yrken är sökproces-
sen visuell och därför blir skyltningen mycket viktig.
 –Biblioteket är en stor tillgång för skolan, vi pre-
numererar till exempel på 50 arkitekturtidskrifter, både 
svenska och internationella. Jag önskar att fler kunde 
upptäcka vilken fantastisk källa till information det är 
och hoppas mycket på att den nya lokalen kommer att 
göra allt detta mer tillgängligt och aktuellt. Det kom-
mer att bli mycket enklare att bara gå förbi, bli nyfiken 
och slå sig ner och bläddra. 
 – Vi som personal på skolan fram emot att flytta 
tillbaka till A-huset för att vi där blir en större del av 
undervisningen. Vi kommer att ha mer kontakt med 
forskarna och lärarna. Det nya huset har en öppnare 
struktur, man lunchar tillsammans och det finns 
större möjligheter för spontana möten.  För oss som 

ändå befinner oss lite vid sidan av 
huvudverksamheten tror jag att det 
är viktigt för att vi ska bli en mer 
integrerad del av huvudorganisatio-
nen. 
     – Det är väldigt intressant att 
jobba i ett arkitekturbibliotek, man 
lär sig mycket om arkitektur. För att 
kunna svara på alla frågor och öns-
kemål måste man följa med inom 
området och vi försöker hålla oss 
uppdaterade både inom bokutgiv-
ning och samtidsarkitektur. Sen blir 
jobbet extra roligt av att vi har så 
trevliga låntagare och vi är väldigt 
glada för alla våra stammisar!”

BIBLIOTEKET I HUSETS HJÄRTA
Bibliotekarierna är kanske de som ser allra mest fram emot flytten tillbaka till 
A-huset, för äntligen hamnar biblioteket i husets hjärta. Här berättar bibliotekarie 
Hanna Nilsson om möjligheterna med arkitektskolans nya bibliotek. 

ANTAL TITLAR SOM FINNS I A-BIBLIOTEKET
ca 14 000 

ANTAL TIDSKRIFTSPRENUMERATIONER
50 löpande tidskriftsprenumerationer

MEST UTLÅNADE BOK
Europas trädgårdar : från antiken till nutiden / 
Anna-Maria Blennow
The city reader / Richard T. LeGates och 
Frederic Stout.

www.arkitektur.lth.se/bibliotek 
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BIRGITTA RÖNNBERG

Vilken är din roll på skolan? Jag har 
varit länge på skolan och har sysslat 
med all möjlig administration genom 
åren.  Jag sitter gärna ”mitt i smeten” 
och får jättemånga frågor om allt mellan 
himmel och jord. Men det jag tycker är 
allra roligast är jobbet med studenterna 
och kurserna. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det vet jag inte! En vanlig arbetsdag blir 
aldrig som man tänkt sig. När jag går 
hem på eftermiddagen har jag, i bästa 
fall, arbetat mig ner till de papper jag 
tänkte ta mig an på morgonen.

Hur många studenter kan du namnet 
på? Jag kan namnet på väldigt många, 
men har lite svårare att känna igen 
ansikten. Detta har försatt mig i en 
del pinsamma (och roliga) situationer  
genom åren. 

ÅSA NILSSON

Vilken är din roll på skolan?
Jag är programplanerare för arkitektut-
bildningen. Det är ett administrativt arbete 
där jag har nytta av min bakgrund som 
projekterande arkitekt och projektledare. 
Jag ingår i programledningen, hanterar 
formellt och långsiktigt material, ansvarar 
för arkitektprovet och en hel del annat på 
den övergripande nivån för Arkitektskolan.

Vad är det bästa med att flytta tillbaka 
till A-huset?
Tre begrepp har varit mantran genom 
många års planerande: 1. Bra entré – nu 
kommer man rätt in i ett sammanhang 
vilken dörr man än stiger in genom. 2. 
Utställningslokal. 3. Bra arbetsplatser för 
studenterna. Detta och mycket annat har 
vi nu – en bra grund för den verksamhet 
som bedrivs på skolan.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Alla möten med alla människor. Att få vara 
en del av den stimulerande miljö som 
Arkitektskolan, LTH och Lunds universitet 
med alla engagerade studenter, lärare och 
övriga utgör. Att få bidra med de bitar jag 
kan och att ständigt få nya erfarenheter 
och lärdomar.

BAKOM SCENEN
De undervisar inte, men de är karaktärer skolan inte skulle klara sig utan. Här är 
några av dem som alltid finns till hands när man behöver dem.

PETER VALEUR

Vilken är din roll på skolan? Att inte 
märkas. Om allt fungerar som det ska 
så märker ingen att vi finns.

Vad är det bästa med att flytta till-
baka till A-huset? Vi flyttar inte tillbaka 
eftersom våra rum efterhand ritades 
bort. Vi kommer fortsatt att sitta på 
IKDC. Annars hoppas vi på att dator-
salen och övrig datormiljö blir bättre än 
hur det var innan.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Vi kontrollerar att saker fungerar, dels 
på nätet och dels genom att promenera 
runt. Vi paketerar programvara så att 
den kan installeras på datorerna, det 
kan ta allt från en timme till mer än en 
vecka i arbetstid. Vi svarar på frågor 
från studenter om allt möjligt och rensar 
skrivare från en papperstyp som aldrig 
borde ha använts. Sen har vi mycket 
jobb när datorsalar ska flyttas och när 
nya datorer ska köpas in.
  

A-HUSET   VERKSTADEN
Arkitektskolan i Lund har alltid varit stolt över sin verkstad. Med nya lokaler 
och ny utrustning blir det ännu bättre. David Eriksson, som arbetar i verkstaden 
tillsammans med Claes Dorthé, berättar om ett mycket speciellt verkstadsarbete. 

Vad är din roll på skolan? Min roll 
är att erbjuda en bra verkstadsmiljö 
och en bra undervisning kring hur 
man använder verkstaden på bästa 
sätt.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
Det är ett oerhört kreativt arbete, 
jag får hela tiden vända ut och in 
på mig själv för att kunna hjälpa till 
på bästa sätt. Jag arbetade tidigare 
som slöjdlärare och då var det jag 
som skulle vara kreativ och försöka 
överföra min kreativitet till barnen. 
Här på arkitektskolan är det tvärt 
om – kreativiteten kommer till mig 
och jag måste ta ställning till vad 
som är görbart. Det är mycket roligt 
och utmanande. 

Hur känns det att flytta tillbaka 
till A-huset? Det har varit jobbigt 
under den period som verkstaden i 
A-huset har varit stängd, men det 
har samtidigt varit kul att vara mer 
i ID-verkstaden. Jag har lärt känna 
både mina kollegor där och ID-
studenterna bättre. 
 Det bästa med att flytta tillbaka 
är att det blir en nystart. Vi får 
en fantastiskt fin verkstad som vi 
har fått vara med om att utforma. 
Vi håller även på att göra ett nytt 
upplägg för verkstaden. Det blir nya 
regler kring användadet, nya system 
och nya arbetssätt. Kort sagt en 
nystart på många sätt. 

Hur ser du på verkstadens roll i 
utbildningen? Verkstaden är väldigt 
viktig, det är här man lär sig att 
förstå materialen, hur de känns, vad 
som låter sig göras och så vidare. 

DAVID ERIKSSON jobbar tillsammans med 
Claes Dorthé i arkitektskolans verkstad. Arki-
tektskolan har en träverkstad, en stålverkstad 
och nu utrustning för Rapid Prototyping. 

Hur förändras verkstadens roll 
med all ny teknik? Arkitektstuden-
ter har alltid velat bygga organiska 
former – det ska bölja, det ska blå-
sas bubblor, det ska vara vindlande 
gångar och tak som följer landska-
pet. Dessa former är ytterst svåra att 
efterlikna. Vi kan bara forma plast 
på ett sätt och vi kan endast böja 
trä på ett annat. Men nu har vi den 
nya tekniken som vi kallar Rapid 
Prototyping, det vill säga att man 
låter en friformningsmaskin bygga 
upp grejerna efter en datormodell. 
Plötsligt låter sig många av de 
här grejerna göras. Det är väldigt 
välkommet!
 Utländska studenter brukar 
tycka att det är fantastiskt att vi 
har så fina lokaler och att de får 
så mycket hjälp av oss verkstads-
lärare. Nu har vi dessutom 
stor tillgång till modern 
teknik, så vi har väldigt bra 
verkstadsresurser här nu. 

Är ditt yrke också en 
hobby? Ja, det är invävt i 
vartannat. Jag bygger mycket 
– jag renoverar mitt hus, jag 
bygger möbler och dessutom 
har jag mina modellflygplan.
För att kunna undervisa måste 
jag själv veta hur allt fungerar och 
jag måste hålla mig uppdaterad 
genom att använda verktygen. 
Det gör jag bäst om jag bygger 
saker som jag är intresserad av. Nu 
måste jag dessutom ha kunskaper 
om programmering och för att lära 
mig det programmerar jag något jag 
tycker är roligt. Som delar till min 
motorcykel till exempel. 

PER TIBBELIN 

Vilken är din roll på skolan? Jag är en 
resurs som hjälper till lite överallt, jag 
finns där och jag känner till det mesta. 
Jag har varit med länge och jag kan 
bakgrunden till saker. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 
Studenterna! De är så trevliga och glada 
människor. 

Vad är det bästa med att flytta tillbaka 
till A-huset? Vi är hemma! Det är alltid 
svårt att vara hos andra, man måste 
fråga om allting för man vet inte vad 
man får och inte får göra. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Det 
finns ingen vanlig arbetsdag, jag har 
slutat att planera arbetsdagar, de får bli 
som de blir.



ATELJÉ-
UNDERVISNING

kurs – Arkitektens redskap och metoder medan 
tvåorna läser kursen Gestaltningsprocess och 
prototyp (”Fantasiprojektet”) som är gemensam 
för alla ateljéerna. Det finns moment som är 
gemensamma över ateljégränserna. Ett sådant 
är Skissen som redskap som innehåller konst-
närlig redskapsträning. Dessutom ges en kortare 
experimentell workshop varje termin som brukar 
ledas av gästlärare. 
 I ateljén arbetar man kreativt och analytiskt 
med tillämpande övningar i arkitektur. Syftet är 
att lägga en grund för den fortsatta utbildningen. 
Huvudmålet är att studenten ska skaffa sig en 
färdighet att skapa enklare arkitektoniska verk 
med hjälp av den helhetssyn som ges av hänsyn 
till estetiska, rumsliga, funktionella, tekniska och 
samhällsmässiga hänsyn i den arkitektoniska 
gestaltningsprocessen och kunna representera 
detta med välgjorda ritningar, modeller, bilder 
och texter. 
 Den största delen av studierna sker i atel-
jén/ritsalen. Ritsalen ska vara en kreativ miljö, 
en slags verkstad, där studenterna bearbetar 
information och förutsättningar. Utifrån detta 
gestaltas olika arkitektoniska förslag genom eget 
arbete och i diskussioner med lärare, assistenter 
och studiekamrater. 
 Vid terminens slut samlas alla övningar i 
en portfölj. Denna ligger sedan till grund för ett 
pedagogiskt utvecklingssamtal, det så kall-
lade portföljsamtalet. I detta ska studenten få en 
överblick över sin studieprogression och utvär-
dera studieresultaten.

Ateljéundervisningen i årskurs ett och två 
började höstterminen 2001 då den nya utbild-
ningsplanen trädde i kraft. Den var ett svar på 
Högskoleverkets kritik av de svenska arkitekt-
utbildningarna kring förra sekelskiftet. En av åt-
gärderna var att studenterna i de första två åren 
delades upp i tre ateljéer (numera fyra) med 
ettor och tvåor blandade och att undervisningen 
i ämnesövergripande och problemorienterad 
projektform ersatte en stor del av de gamla 
ämneskurserna. Detta gjordes för att få större 
fokus än tidigare på huvudämnet arkitektur. 
 Varje student följer sin ateljé under två år 
genom fyra baskurser i arkitektur. Ateljéerna föl-
jer en gemensam kursplan, men innehållet kan 
skilja sig åt. Utöver detta ges separata kurser i 
arkitekturteknik, olika datorprogram, arkitektur-
historia och arkitekturteori. 
 Baskurserna A, B, C och D läses under en 
tvåårsperiod: vartannat år börjar ettorna med 
C och D och läser därefter kurserna A och B. 
Detta är möjligt tack vare att baskurserna är 
tematiskt problemorienterade. Temat Staden 
och hus i staden, dvs. att arbeta med arkitektur 
i ett större sammanhang, är nytt för både ettor 
och tvåor i baskurserna C och D. Detsamma 
gäller det andra temat Boende och bostad i 
baskurserna A och B. Naturligtvis är en student 
i tvåan mer rutinerad än en som går i ettan, 
men erfarenheten hittills är att denna bland-
ning av årskurserna har varit givande för båda 
kategorierna. Varje hösttermin inleds dock 
med separerad undervisning under den första 
läsperioden. Då får ettorna en komprimerad 

ÅRSKURS
1&2
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MÄNSKLIG SKULPTUR. Studenterna formerar sig som bokstaven Q 
under studieresan.

KURSANSVARIG
Tina-Henriette Kristiansen

BITRÄDANDE LÄRARE
Jonas Marculescu
John Cramer

Uppgiften Cityscape handlade om att undersöka 
möjligheter till kopplingar mellan stadens struktur 
och floden Tejos strand i Lissabon. Studenterna 
skapade byggnader eller strukturer med vatten som 
ett genomgripande tema. 

Projektet inleddes med en inspirationsresa till Portugals 
huvudstad Lissabon, staden där studenterna skulle 
förlägga sina projekt. Lissabon är planerad och byggd 
längs med floden Tejo men är, bortsett från vid några 
få platser, både fysiskt och visuellt åtskild från floden.
Studenterna fick i uppgift att utveckla strategiska idéer 
och specifika påhitt för att skapa nya kopplingar mel-
lan stadens byggda struktur och floden Tejos strand. 
Slutligen resulterade detta i att studenterna ritade en 
byggnad som på ett eller annat sätt hade med vatten att 
göra, exempelvis en badplats eller ett wellness center 
med vattenrelaterade funktioner. 
 Tillbaka på arkitektskolan startade projektet med 
en kortare workshop för att kicka igång studenterna. 

Överst vänster: 
modellfoto av Hanna 
Abrahamson och Chris-
topher Polteg, överst 
höger: modellfoton från 
av studenterna Lukas 
Malm och Beatrice Eck-
ord och Malin Persson 
och Mikaela Fredriks-
son, mitten och nederst: 
det färdiga projektet 
blev Beatrice Eckords 
fall ett utomhusbad. 

 – Workshopen er en metode som vi ofte anvender, 
berättar Tina-Henriette som är ateljéföreståndare i ateljé 
Q. Hvor man starter med noget andet end det ”hvite 
papir” og finder inspiration på ulige vis.
 Workshopen, som höll på i en vecka, fokuserade på 
att finna inspiration och se arkitektoniska egenskaper 
i mikroformatet i av naturen skapta biologiska eller 
anatomiska mikrober och vävnader. Med utgångspunkt 
från ett valt mikroskopiskt fenomen producerades en 
fysisk modell som sedan fotograferades. Dessa bilder 
kommunicerade djup och rumslighet och workshopen 
som helhet gav en arbetsprocess med skalförskjutningen 
i centrum.
 Nästa uppgift blev att utforska möjligheter att 
etablera nya kopplingar mellan de två separerade de-
larna; staden och floden. Varje student fick i uppgift att 
finna minst tre platser där de kunde göra en koppling 
av något slag. Platserna beskrevs sedan tekniskt i form 
av skisser, ritningar och foton. Utifrån detta material 
fick studenterna tänka ett varv till och göra personliga 
tolkningar och utvärderingar av samma platser. 
 Arkitektur handlar till stor del om att skapa platser; 
att iscensätta kulturella och fysiska behov. Nästa steg 
blev därför att iscensätta nya platser och byggnader med 
uppgift att koppla samman staden och floden. Viktigt 
var att fråga sig hur projektet förhöll sig till stadspla-
nen, hur staden skulle kunna utvecklas över tid och hur 
den specifika byggnaden relaterade till sin omgivning. 
Byggnaderna skulle utforska både de horisontella och 
vertikala riktningarna. Särskilt viktigt blev byggnadens 
förhållande till den horisontala linje som floden Tejo 
utgjorde på platsen.
 – Något jag verkligen har lärt mig under det här 
och andra projekt vi gjort i ateljé Q är att i princip 
vad som helst kan inspirera till arkitektur, om denna 
inspiration får bearbetas i en omvandlingsprocess i flera 
steg, berättar Lukas Malm, student i ateljén.

ETT PROJEKT I ATELJÉ Q

CITYSCAPE
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Ordet kontext har löpt som en röd tråd genom pro-
jektet Dig It. Hur kan det vi gestaltar förhålla sig till 
den dynamiska väv som det urbana sammanhanget 
innebär? Studenterna har i projektet använt sig av 
de begrepp och analysmetoder som introducerades 
under höstterminen. Dessa har blivit redskap för 
att läsa av stadens fysiska form och förstå hur den 
påverkar människors användande och upplevelse av 
staden. Projekten har tagit avstamp i texter, diskus-
sioner, bild- och modellskapande. I det kreativa ar-
betet har det fokuserats på analoga redskap – tankar 
om handens intelligens som något annat än hjärnans 
har lyfts fram. 

Temat för projektet Dig It har varit musik och musi-
kens relation till, och påverkan på, arkitekturen. Flöde, 
beat, puls och rytm är ord som ofta associeras till 
musik, men det är även ord vi använder när vi beskriver 
staden. 
 Musik är ett specifikt uttryckssätt för oss människor 
och många påstår till och med att människan har ett 
behov av att uttrycka sig genom musik. Musik används 
som uttrycksmedel i vitt skilda sammanhang, exempel-
vis i sociala, politiska, kulturella eller religiösa kretsar. 
 Kring musiken utvecklas olika typer av nätverk 
och kopplingar till de sammanhang den verkar i. Olika 
typer av musik utövas i olika sorters rum och på samma 
sätt som musiken påverkar rummet, påverkar rummet 
musiken. Det finns mängder av olika typer av rum för 
musik; konserthallar, klubbar, arenor, diverse ölhak, 
musikcaféer, salonger, lounger, övningslokaler, teatrar 
gator, torg, järnvägsstationer, kyrkor och så vidare. 
Men hur hänger musik och rum ihop? Och hur hänger 
urbana situationer och musik ihop?
 – Musik var ett väldigt roligt tema eftersom det gav 
så många olika resultat, tycker David Koolmeister, som 
gjorde projektet i våras.
 Studenterna fick välja mellan ett antal föreslagna 
tomter i Malmö och Lund att arbeta med. Uppgiften 
var att rita en publik byggnad som på ett eller annat sätt 
hade musik som huvudtema. Genom att analysera tom-
tens läge, både fysiskt och socialt, formade studenterna 
individuella program. De hade dock en fiktiv finansiär 

vars krav var att det i programmet skulle ingå utrym-
men för en så kallad biograforgel. Hur mycket fokus 
denna orgel skulle få var upp till var och en. Spelbarhet 
var det uttalade kravet under projektet!
 – Dig It var det roligaste och mest inspirerande 
projektet vi gjorde i ettan, berättar Sofia Skogseid som 
är student i ateljé X. Att musik var utgångspunkten 
var för mig väldigt tacksamt då jag själv alltid har hållit 
på med musik och har musiken som ständig influens. 
Musiken och rytmen rymmer i sin karaktär förmågan 
att samla människor, något som jag tror att ”bra” arki-
tektur på många sätt också gör.
 – Jag valde att försöka finna rumsliga kvaliteter 
genom att gestalta digitalt ljud. Jag tittade på ljudstap-
lar som förekommer i digitala musikspelare och gick 
sen vidare med att iscensätta olika stora skivor staplade 
bredvid varandra. Programmet för mitt projekt var att 
göra den ultimata spelningslokalen och fylla ett tom-
rum som finns i Lunds musikliv, där det mesta lever i 
symbios med nationslivet. 

ETT PROJEKT I ATELJÉ X

DIG IT

KURSANSVARIG
Nina Aronsen

BITRÄDANDE LÄRARE
Daniel Persson
Martin Svansjö
Victor Marx

Överst: bild från studieresa, mitten vänster: modell 
av Carl Larsson, mitten höger: modell av Branislav 
Kuzmanovic, nederst vänster: projekt av Maria Ny-
ström, nederst höger: sektion av David Koolmeister.

SKISSMODELL av Sofia Skogseid.
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ETT PROJEKT I ATELJÉ Y

FRAMTIDENS KOLONISTUGA

Överst vänster: utställning framti-
dens kolonistuga på Landskronas 
museum, överst höger: projekt 
av Lina Byberg, mitten vänster: 
projekt av Kajsa Berntzon, mitten 
höger: projekt av Erik Revelle, 
nederst vänster: projekt av Johan 
Svartnäs, nederst höger: projekt 
av Ragnvi Melin.

INTENSIVT ARBETE I VERKSTADEN. I förgrunden syns Kajsa Berntzons 
paviljong under produktion.

KURSANSVARIG
Tomas Tägil

BITRÄDANDE LÄRARE
Mattias Andreasson
Per Qvarnström

Att kunna utnyttja konstruktion och material är 
viktigt för arkitekten. De rum vi skapar har golv, 
väggar och tak och allt detta ska kunna byggas i den 
praktiska verkligheten. I kursdelen ”Träkurs – litet 
hus i trä” utforskas sambandet mellan konstruktion,  
form och rum genom att arbeta med trä – ett tradi-
tionellt material som kan utnyttjas på modernt sätt. 

Studenterna arbetar både praktiskt och teoretiskt. 
Genom att bygga en konstruktiv skalmodell kommer 
de nära fullskalebyggets utmaningar. I modellen kan 
konstruktionens styrka prövas, knutpunkter studeras 
och detaljlösningarnas betydelse värderas. För att kunna 
utnyttja materialet trä på ett uttänkt sätt behövs också 
kunskap om träets styrka och svagheter, olika träslag 
och ytbehandlingar, byggande på träets villkor och 
framförallt om hur man kan utnyttja trä arkitektoniskt. 
 Johan Svartnäs är student i ateljé Y och genomförde 
projektet under förra våren. Han berättar att det var roligt 
att få lära sig mer om ett så fantastiskt trevligt och i högsta 
grad levande material. 

 – Det kändes som en unik möjlighet att få ta sig tid 
att lära känna endast ett material och att göra detta i en 
nära kontakt med arbetsliv och företag, berättar Johan.
 Projektet inleds med en förövning där studenterna 
bygger en trälåda som innehåller en provsamling med 
ett antal svenska träslag. Detta moment är till för att 
alla ska komma in i verkstadsarbetet och börja ”tänka trä”. 
 Huvuduppgiften är sedan att utforma framtidens 
kolonistuga och dessa ställs ut under utställningen 
Landskrona 600 år. Kolonistugan får ha högst 15m² 
byggnadsyta, för att stämma överens med de nya 
kraven för en friggebod, men kan därutöver ha terrasser 
och dylikt. Studenterna bestämmer själva vilken funk-
tion kolonistugan ska uppfylla. 
 Modellerna byggs med hög detaljnivå så att kon-
struktion, material, koncept och arkitektonisk upple-
velse kan avläsas. I princip byggs de på samma sätt som 
ett riktigt hus med alla relevanta konstruktionsdelar 
vilket är mycket lärorikt. Stor vikt läggs vid nytänkande 
i gestaltningen och vid miljövänlig, framåtblickande 
träbyggnadsteknik. 

     – Precis som i Fantasiprojektet är det 
roligt att jobba i en detaljerad skala då 
man får en helt annan helhetskänsla för 
bygget och en mer grundlig förståelse, 
berättar Ragnvi Melin som också är 
student i ateljé Y. Det blev en närstudie 
i bärkrafter, material och proportioner. 
Extra roligt är det förstås att några av 
kolonistugorna kommer att byggas!
     – Vi fick vi lära oss att se trämateria-
lets många fördelar under det här projek-
tet, tillägger Johan Svartnäs. Enkelheten 
och formbarheten är en stor fördel i 
byggprocessen och trä bör enligt mig ingå 
som kanske den viktigaste kuggen i ett 
framtida hållbart byggande.
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Överst höger: studenter besöker barnavdelningen på 
biblioteket i Dalby, ritat av Lars Wesén: överst vänster: 
fasadritning av Mina Tomic, mitten: entréplan av Hanna 
Larsson, nederst: interiörperspektiv från det färdiga 
projektet – bild av Mina Tomic.

HUS FØR KUNST OG DEMOKRATI. Kvartershuset som är ritat av 
Dorte Mandrup Arkitekter besöktes under studieresan till Köpenhamn.

 – Det är ett svårt projekt för ettorna och mer lagom 
för tvåorna, men man kan lägga ambitionsnivån olika 
högt, berättar Mats Hultman, ateljéföreståndare i ateljé 
Z. I år testade vi att lära tvåorna CAD under projektet, 
vilket tog väldigt mycket tid, men på det stora hela 
fungerade bra. Det blev många intressanta projekt med 
spännande koncept. Överlag kan man säga att ettorna 
kom längre konceptuellt medan tvåorna hann rita 
igenom sina projekt bättre.
 – Det var roligt att få en riktig tomt i Lund att 
mäta på och studera, varje gång jag passerar tomten 
idag föreställer jag mig mitt bibliotek där, säger Käbi 
Noodapera Ramel som precis avslutat sitt första år i 
ateljé Z. 
 Projektet inleddes med en fullspäckad vecka med 
studieresor och dagskissövningar för att få input och 
komma igång. I en förövning skapade studenterna sin 
egen ideala läsplats. Uppgiften handlade om att fånga 
”målbilder”: stämningar, utsikt, ljus, ljud, material, 
färger – vilken är den viktiga känslan hos läsplatsen? 
 I en annan förövning tog studenterna under en dag 
sig an en gammal fabrikshall och testade hur den kunde 
omvandlas till bibliotekslokal. På detta sätt kunde de 
testa organisationslösningar, tankar om vandring, ljus 
och skala utan att behöva fastna i frågor om byggna-
dens form och uttryck. 
 – Skissarbetet i början är nästan det roligaste, 
menar Käbi. Det var väldigt inspirerande att åka runt i 
Danmark och titta på bibliotek. 
 – Det var kul att få arbeta med ett projekt under 
lite längre tid, det gjorde att man verkligen kunde 
gå ner på detaljer, berättar Carl August Agrell som 
också avslutat första året. En sak jag lärde mig under 
biblioteksprojektet är hur viktigt det är att ha en bra, 
säljande visualisering. Jag blev nöjd med mitt resultat 
och fick bra respons, även från oberoende kritiker från 
arbetslivet. Det enda tråkiga var att det inte byggdes!

Under våren 2011 ritade studenterna i ateljé Z 
projektet Stadsbiblioteket Lunds södra, ett stads-
delsbibliotek i södra delen av Lunds centrum. 
Huvuduppgiften var att skapa ett positivt bidrag till 
Lunds stadsbild och det direkt närliggande området 
och att skapa goda materiella och rumsliga lösningar 
för biblioteket.

Ett stadsdelsbibliotek, det vill säga ett ganska litet folk-
bibliotek, är ett bra studioprojekt eftersom det förenar 
krav på inlevelse i användning, läsning av kontext och 
formulering av ett koncept. Det är en komplex uppgift 
att få ihop programmets krav och samtidigt ha ett 
medvetet förhållande till den omgivande staden såväl 
som tydliga arkitektoniska idéer. Studenterna måste 
kombinera inlevelse, struktur och konstnärlighet med 
materiell och teknisk förståelse. 

KURSANSVARIG
Mats Hultman

BITRÄDANDE LÄRARE
Joanna Heilig
Lotta Nordén

ETT PROJEKT I ATELJÉ Z

STADSBIBLIOTEKET LUNDS SÖDRA
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Fantasiprojektet, eller med det mer formella 
namnet Gestaltningsprocess och prototyp, har 
blivit lite av ett ikonprojekt för arkitektskolan 
i Lund. Projektet inleder utbild-
ningens andra år och börjar med 
att hela årskursen ställer sig 
och målar figurer i fullskala, 
helt ur var och ens fantasi. 
Projektet resulterar i en 
möbel, antingen en stol 
eller en lampa, och 
många av dessa expressiva möbler ställs senare ut på 
Stockholm Furniture Fair. Fantasiprojektet är älskat 
och hatat, något att med spänning se fram emot eller 
något att fasa inför. För att få en bild av resan från 
fantasifigur till möbelmässa pratar vi med Henrik 
Malm och Malin Svensson från ateljé Z, två studen-
ter som gjorde projektet hösten 2010.

Vad är egentligen fantasiprojektet?
HENRIK: Det är ett sätt att öva på att arbeta med 
gestaltningsprocessen. Vi fick i uppgift att skapa en fan-
tasifigur som har vissa egenskaper och hitta inspiration 
i den när vi ritade en byggnad. Från byggnaden tog vi 
element som inspirerade oss till en stol eller en lampa 
som vi sen tillverkade i full skala. Allt detta gjordes på 
sju veckor. 

Har ni tagit med er arbetsmetoden till andra projekt?
MALIN: Ja, det tycker jag, framförallt insikten att det 
går att hitta inspiration i vad som helst. Jag bakade 
kanelbullar och det blev mitt fantasihus. Processen 
måste inte vara linjär, du kan ta delar av idéer du får 
och utveckla dem till något helt annat.

Hur såg er process ut?
MALIN: Jag var lite irriterad och kom inte på något 
när vi skulle rita figuren så jag drog till med något 
lite roligt. Jag ritade en tant som var galen i kanelbul-
lar. Bullens spiralform inspirerade mig till huset och 
jag lämnade det tokiga och gjorde ett ganska stilrent 
hus. Steget till min stol är inte särskilt tydligt, men jag 
försökte ta med mig det jag gillade av huset.

‘JAG BAKADE KANELBULLAR OCH 
DET BLEV MITT FANTASIHUS’
MALIN SVENSSON OCH HENRIK MALM OM FANTASIPROJEKTET

HENRIK: Jag ritade en anti-kameleont som alltid 
skapade så stor kontrast som möjligt till omgivningen. 
Till huset hittade jag på en plats med hårda klippor 
och då jobbade jag med dimma som mjukt och vitt i 
kontrast till de hårda svarta klipporna. Mitt hus blev 
som vita, mjuka band mot klipporna och min stol är en 
ganska direkt översättning av mitt hus. Den är gjord i 
böjt askträ och det ser ut som att man svävar när man 
sitter på den. 
 Malin jobbade med sin stol i skolans verkstad. 
  – Det var jätteroligt när alla var tillsammans på ett 
ställe och jobbade intensivt. 
 Henrik fick istället möjlighet att, tillsammans med 
en annan student, jobba i en av assistenternas verkstad 
ute på landet. 
 – Det var fantastiskt, jag tror aldrig att jag hade 
lyckats göra stolen annars.

Var det inte stressigt att hinna med allt? 
 – Vi upplevde inte det, berättar Malin och Henrik. 
Vi hade lite väl höga krav på oss själva i början, men 
när vi väl kommit på vad vi skulle göra gick det rätt 
smidigt. Men det är nog väldigt olika. 
 Både Malin och Henrik tycker att fantasiprojek-
tet är det roligaste projektet hittills i utbildningen 
och tyckte att det var extra häftigt att göra en riktig 
produkt. Malins och Henriks stolar ställdes ut både på 
Stockholm Furniture Fair och Sydform 2011.

Läs mer:
www.arch.lth.se/galleri/utstaellningar/furniturefair2011
www.sydform.nu

‘DET ÄR NÄSTAN ALLTID I SAMTAL 
MED ANDRA SOM DET HÄNDER’
KATARINA RUNDGREN OM HUR DET ÄR ATT UNDERVISA VID RITBORDET

En stor del av tiden på arkitekt-
skolan tillbringas vid ritbordet. 
Här driver studenter själva sina 
projekt med hjälp av ritsalsas-
sistenter. 

En ritsalsassistent är för det mesta 
en yrkesverksam arkitekt som kom-
mer till skolan för att bidra med 
sin kunskap. Assistenten berikas 
i sin tur av de ofta inspirerande 
samtalen med studenterna. Katarina 
Rundgren har genom åren arbetat 
som assistent i årskurs ett och två 
och förklarar assistentsamtalens roll 
i utbildningen. 
 Många kommer till arkitekt-
skolan direkt från gymnasiet eller 
andra situationer där de skolats i 
att lösa uppgifter på egen hand och 
med ett tydligt rätt- och feltänk. I 
början kan det därför vara svårt att 
diskutera sitt projekt med sina med-
studenter. Assistentsamtalet är på 
många sätt en träning i att diskutera 
och bolla idéer vilket också är en 
otroligt viktig del av arkitektyrket. 
Som assistent är jag ibland med om 
att studenter inte vill prata om sina 
projekt. Det kan bero på att de inte 
tycker att de har tillräckligt med 
material eller att de inte vill hamna i 
en situation där de måste tänka om 
kring projektet. Det blir helt enkelt 
lättare att låta bli, men där måste jag 
som assistent stå på mig. Det är näs-
tan alltid i samtal med andra som 
det händer! Studenten kommer på 
nya idéer, får nya infallsvinklar och 
har lättare att förhålla sig kritiskt 
till sitt projekt. Det är mycket svårt 
att sitta alldeles själv och få den dis-
tansen. Jag ser mig egentligen mer 

som en samtalspartner än assistent, 
men det tror jag är väldigt olika från 
person till person. 
 Som arkitekt bygger du sakta 
med säkert upp en repertoar och 
innan detta är gjort är det värdefullt 
med tips och inspiration från andra. 
Inledningsvis är studenterna ovana 
vid att ta emot hjälp och låta sig 
inspireras. Han eller hon vill gärna 
klara sig själv och kan nästan upp-
leva det som fusk att bläddra i arki-
tekttidningar som inspiration. Den 
inställningen kan jag som assistent 

verkligen hjälpa till att förändra. 
 Assistentens kanske viktigaste 
uppgift är att hjälpa studenterna att 
förstå vad de gör, då kan de medve-
tet söka sig fram till upptäckter i sitt 
projekt. Inom arkitektvärlden är det 
inte alltid den som följer uppgiften 
och arbetar mest som det går bäst 
för. Det kritikerna oftast går igång 
på är snarare att studenten visar att 
han eller hon har undersökt, för-
kastat och tänkt om för att slutligen 
komma fram till något. Ett sådant 
arbetssätt tar lång tid att lära sig.

KATARINA RUNDGREN 
är en av tre delägare i 
Testbedstudio arkitekter, 
Malmö. Hon är av och till 
engagerad i utbildningen 
på LTH. 
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KANDIDAT

digt genom att använda sina under utbildningen 
förvärvade kunskaper om arkitektur. Projektet 
genomförs individuellt inom ramen för en av de 
fyra erbjudna alternativen – Stadsrum – husrum, 
Muterande arkitektur, Arkitektur och landskap 
eller Restaurering och ombyggnad. Detta större 
projektarbete bör i någon omfattning beröra 
alla skalnivåer från landskap/samhällsnivå och 
ända ner till byggnadsdetalj. Det är också viktigt 
att studenterna lyckas kommunicera projektets 
konkreta funktioner och sina idéer och koncept 
på ett tillfredsställande sätt. 
 Under våren arrangeras offentliga exami-
nationstillfällen där studenternas projekt pre-
senteras inför de i kursen engagerade lärarna, 
förstärkta med inbjudna gästkritiker. Projektet 
sammanställs även i en rapport som lämnas 
in till skolan för arkivering.  Efter dessa tre år 
på arkitektprogrammets grundnivå fortsätter 
utbildningen på avancerad nivå. Några väljer att 
avsluta sin utbildning vid LTH och kan ta ut en 
kandidatexamen i arkitektur. 

Det tredje året på Arkitektskolan innebär en hel 
del nytt. Efter att ha lagt grunden till sin utbild-
ning till arkitekt i de årskursblandade ateljéerna 
samlas nu alla i årskurs tre för gemensamma 
kurser under höstterminen. Studenterna läser 
inledningsvis kurser i stadsbyggnad under sex 
veckors tid för att sedan övergå till en lika lång 
kurs i arkitektur. Tanken är att man här, mot 
bakgrund av ateljéernas varierade pedagogiska 
profil, stämmer av studenternas kunskapsnivå. 
Höstterminen blir också en förberedelse för ett 
mer självständigt förhållningssätt till arkitektur-
frågor. Under våren delas studenterna återigen 
upp. Det är nu dags att välja inriktning inför det 
avslutande kandidatarbetet. 
 
Kandidatarbetet är både ett avslut och en 
början. Det är avslutet på grundutbildningen 
och när projektet är över och allt är inlämnad 
blir det naturligt för många att ta en paus för 
att praktisera, resa utomlands eller helt enkelt 
göra något helt annat för en tid. Kandidatarbetet 
är också början på ett mer självständigt och 
undersökande arbetssätt inför den stundande 
masterutbildningen. 
 Inom kandidatarbetet ska studenterna 
kunna visa på sin förmåga att arbeta självstän-

Läs mer om kandidatarbetet:
www.student.lth.se/arkitekt/exjobb_a/kandidatarbete
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‘TANKEN ÄR ARKITEKTENS 
VIKTIGASTE VERKTYG’
BERNT NILSSON OCH JAMES SVÄRD OM STADSRUM – HUSRUM, AAKF05 

Överst vänster: typisk Bernt-skiss – många av 
studenterna tar efter hans manér, överst höger: 
Bernt Nilsson och James Svärd studerar projekten, 
mitten: skisser av Johan Wirdelöv, nederst vänster: 
under den årliga studieresan till London, nederst 
höger: modell av Nils-Erik Fransson.

Bernt Nilsson och James Svärd finner man oftast 
långt in i systemet av vindlande korridorer på 
kemicentrum. Här faller ljuset som vackrast och det 
är därför de väljer att ta hit sina studenter för alla 
otaliga assistentsamtal.

på den tiden och blev inspirerade av det danska sättet, 
det var där revolutionen kom! Tidigare läste studenter-
na i Lund kortare kurser. Det kunde vara en femveck-
ors arkitektkurs följd av en stadsbyggnadskurs och så 
vidare. Projektundervisningen fungerade fantastiskt bra. 
Idag har systemet flyttat till de lägre årskurserna i form 
av ateljéundervisningen, det är såvitt jag vet väldigt 
uppskattat. 
 1979 var första året Bernt tog med studenterna till 
London – han valde staden eftersom han kände den väl 
och ansåg att den var ”komplex och fullödig”. Trettio år 
senare ser de saker inte ens många londonbor känner till. 
 – Man måste åka med studenterna till en plats man 
själv har kunskap om så att man kommer in under 
ytan, inte bara uppifrån eller utifrån, säger Bernt. 
 I London finns en sådan fantastisk stor skatt av 
arkitektur från romartiden och fram till nu. Det har 
hänt något nytt mellan varje gång vi är där, så man blir 
aldrig blasé. 
 De senaste åren har även James varit med på resan 
och inte heller han har tröttnat på staden, snarare tvärt-
om. Första gången åkte han med i egenskap av student, 
2007 blev han tillfrågad att följa med som assistent och 
sedan dess har han varit engagerad i kursen.
 James berättar att alla lärare i kursen har samma 
utgångspunkt. 
  – Att jobba med ett tydligt tänk smittar av sig på 
studenterna. Det handlar om ett sätt att betrakta saker 
och ting på, arktitektur inte minst. 
 – Assistenterna svarar inte på frågor i vilken rikt-
ning som helst, fyller Bernt i. Jag tror att man har 
tillräckligt med diversitet under utbildningen ändå. I 
kursen Stadsrum – husrum driver vi en tydlig linje. Det 
är det danska sättet, det är det. 

KURSANSVARIG
Bernt Nilsson

BITRÄDANDE LÄRARE
James Svärd
Kenji Miyazu
Jörgen Åkerlund
Per Qvarnström
Martin Svansjö

ASSISTENTSAMTAL. Projekten drivs framåt genom assistentsamtal, 
det är viktigt att alla assistenter har ett gemensamt tänk.

Bernt tycker att kursen Stadsrum – husrum skiljer ut 
sig gentemot de andra kurserna i trean genom att man 
arbetar med den upplevda verkligheten som utgångs-
punkt. 
 – Det är inte verktyg eller abstrakta teorier som är 
grunden utan de egna upplevelserna. Samtidigt påstår 
vi att vi sysslar med arkitektur på alla skalnivåer, från 
stor till liten skala. Därav namnet Stadsrum – husrum, 
det skulle kanske kunna heta en nivå till...
 Relationen mellan fysiska och sociala rum på olika 
skalnivå är kursens huvudidé och förmågan att tänka är 
studenternas viktigaste verktyg.
 – Det måste vara det viktigaste, tillägger han. Att 
kunna använda sin känsla och transformera det man har 
upplevt eller känner är viktigt till ett arkitektoniskt språk.  
 Bernt Nilsson har själv gått på skolan. I sista års-
kursen hade han Bengt Edman som lärare, han började 
därefter jobba på dennes kontor och blev efterhand 
engagerad i utbildningen på arkitektskolan.  
 – Bengt Edman och jag genomdrev projektunder-
visning för tredje och fjärde årskursen tillsammans, be-
rättar Bernt. Vi hade mycket kontakt med Köpenhamn 
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Överst: Projekt av Andreas Marcu, vänster: projekt av Jonas Ersson, mit-
ten: modell byggd under en workshop ledd av Micheal MacKay, längst 
ned till vänster: Abelardo Gonzalez och Erick Carcamo under utställ-
ningen på Form/Design Center, längst ned till höger: studenter beundrar 
utsikten från taket till Palais de Tokyo under studieresan till Paris. 

har jag byggt upp med åren – min bästa taktik är att 
fråga studenter som har varit på utbyte om bra lärare. 
Studenter är bäst på att utvärdera. 
 – Vi försöker att hålla en röd tråd genom kursen 
även om det kommer nya lärare till varje moment. I år 
kom nästan alla lärarna från samma skola i Los Angeles, 
så de kunde ha kontakt med varandra. Vi försöker se 
till att de överlappar varandra så att de kan se vad som 
gjorts i förra övningen.
 Erick Carcamo var ansvarig för undervisningen 
under en av de sista faserna i projektet.
 – My main participation in the course was to 
post-conceptualize and consolidate each individual 
project and regenerate an orchestrated idea as a coher-
ent Architectural design argument, berättar Erick. This 
process-’Effect’ promotes new strategies of representa-
tion, rebuilding, redesigning, adding, subtracting, 
reconfiguring all with the intention of tailoring a 
specific ’Affect.’ More like a film being worked inside 
an ’editing room’. Even though all projects shared the 
’site’ Malmö, the diversity of both programmatic and 
scale of each project was most interesting to work with. 
The results were far beyond expectations.
 – Det är bra att det kommer nya lärare hela tiden, 
en person skulle aldrig orka med ett sådant tempo en 
hel termin, säger Abelardo. Det är tufft för studenterna, 
men de lärare som har varit med har kunnat vara där 
från nio på morgonen till tre på natten och det är 
fantastiskt, man måste bli mycket glad!

KURSANSVARIG
Abelardo Gonzalez

GÄSTLÄRARE
Maxi Spina
John Vincent
Micheal MacKay
Florencia Pita
Jose Lopez Carvantes
Ramiro Diaz-Granados
Erick Carcamo

Abelardo Gonzalez är en stjärna på att rekrytera väl-
renommerade internationella gästlärare, en av dem 
är Erick Carcamo, parter A|X, New York. Kursen 
Muterande arkitektur håller ett högt tempo och re-
sultatet från kursen brukar bli uppseendeväckande, 
men vad är egentligen muterande arkitektur?

 – Muterande arkitektur handlar egentligen om pro-
cessen, berättar Abelardo Gonzalez. Det är en process 
som aldrig är statisk utan som kan ändras konstant. 
Man låter olika moment forma och påverka projektet. I 
kursen arbetar vi mycket med digitala verktyg, vi växlar 
mellan Rhino, Maya, fysisk modell och så vidare och 
låter de olika metoderna påverka varandra. Tekniken 
är inte målet, målet är till exempel att rita ett hus, men 
tekniken kommer in som ett element.
 – Nu när vi har en kandidatexamen på skolan har 
det blivit ännu viktigare att projektet i slutet av tredje 
året håller en hög nivå. Det är som ett mini-exjobb som 
man sen söker praktik eller masterutbildning på. Kva-
litén måste därför bli enormt hög, studenterna måste 
kunna komma in på vilken skola som helst och kraven 
måste därmed bli högre. 
 – Kursen handlar främst om att lära sig de digitala 
verktygen. Vi hade önskat att höstterminen skulle vara 
en förberedelse inför kandidatexamen där man lär sig 
verktygen. Det är svårt att hinna på en termin, men 
eftersom tempot är högt når vi mycket bra resultat. 
Studenterna gör rumsförslag, vi hinner oftast inte rik-
tigt ända fram till färdiga projekt, men nivån är mycket 
hög. 
 – Vi är mycket stolta över resultatet, våra studenter 
har kommit in på de bästa skolorna och kontoren som 
finns idag. Och de klarar sig jättebra när de kommit in. 
Studenterna arbetar hårt, tiden vi officiellt har räcker 
inte till för att nå en bra nivå. Men tiden man investe-
rar tidigt under utbildningen vinner man tillbaka se-
nare. Första gången tar allt lång tid, sen lär man sig att 
organisera arbetet och man blir snabbare. Då behöver 
man inte lägga ned lika mycket tid. 
 – Alla delar av kursen hålls av olika internationellt 
erkända gästlärare. Jag har numer ett brett kontaktnät 
som jag använder för att få hit duktiga lärare. Det 

‘DET ÄR EN PROCESS SOM ALDRIG ÄR 
STATISK’
ABELARDO GONZALEZ OCH ERICK CARCAMO OM MUTERANDE 

ARKITEKTUR, AFOF15
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Överst: situationsplan och 
perspektiv av Beata Hemer,  
mitten överst: under den 
första workshopen på plats 
i Kivik, studenterna pulsar 
i snön längs med åkrarna, 
mitten nederst vänster: 
projekt av Nike Rosvall 
mitten nederst höger: 
modell av Louise Gydell, 
nederst: paviljongförslag av 
Johan Talje, Nike Rosvall, 
Andreas Nyström och 
Madeleine Heckler.

‘I GRÄNSSNITTET MELLAN 
ARKITEKTUR, LANDSKAP OCH KONST’
PETER SIÖSTRÖM, JOHANNA ENHÖRNING OCH ANNA CARLSSON OM 

ARKITEKTUR & LANDSKAP, ASBF15

Kursen Arkitektur & landskap arbetar med en land-
skaplig kontext där friheten blir stor och utmaning-
arna många. Peter Siöström, Johanna Enhörning och 
Anna Carlsson har under två år utvecklat den nya 
kursen Arkitektur & landskap.
 
 – Kursen går utanför den urbana miljö som vi är 
vana vid, berättar Peter. Den arkitektoniska gestaltning-
en flyttas ut i landskapet. Det handlar om att projekten 
ska landa ”mellan mark och himmel” istället för mellan 
de väggar vi är vana vid när vi arbetar i en stadskontext. 
Det öppnar upp nya perspektiv att gestalta inom.
 – Några av de kvaliteter och egenskaper vi försöker 
förstå, utveckla och skapa formulerades på ett bra sätt 
av några studenter under en workshop vi genomförde:
 ”Känslan vi ville skapa för besökaren var att man 
befann sig i en frusen rörelse. Att man är en del av 
platsen och att man med sin rörelse bidrar till de olika 
strömmande riktningar som finns där. Samtidigt skall 
det vara en harmonisk plats för reflektion och naturbe-
skådning. Förutom att erbjuda en genväg genom den 
svåra terrängen och möjligheten att stanna upp och 
vila, kan man på platsen även söka skydd. De träbelag-
da platåerna bildar ett tak mot regn och de omgivande 
träden erbjuder stiljte från vinden. Trots dessa skapade 
rum har vi bevarat känslan att vara mitt i naturen. Har 
man ett golv så står man under öppen himmel. Har 
man tak så står man på den snåriga marken. På samma 

sätt som installationen brutit sig in i naturen har vi låtit 
naturen bryta sig in i installationen.”
 – Det givande samarbetet med Kivik Art Center 
har varit viktigt för att föra in även konstbegreppet 
i kursen, berättar Peter. Kivik Art befinner sig i en 
utvecklingsfas där vi bidrar med inte bara idéer och 
förslag, utan även har byggt fysiska installationer. Par-
ken har genom studentprojekten utvecklats till ett slags 
arkitekturens landskapslaboratorium.
 – Vi tänker mycket kring designprocessen, berättar 
Johanna. Vi provar olika metoder och använder oss av 
workshopformatet som avbrott mellan längre skissöv-
ningar vilket stärker designprocessen. Många delge-
nomgångar och kortare övningar ger energi att hålla ett 
högt tempo.
  – Det är av stor betydelse att vi haft möjlighet att 
bo på platsen för projektet, säger Anna. Vi var där i tre 
dagar för att undersöka och göra en workshop på plats. 
 – Den aspekten tror jag saknas ofta idag, fyller 
Peter i, att fysiskt uppleva en plats på riktigt, att känna, 
lukta och lyssna. Det ger nya verktyg till gestaltnings-
processen.
  Inom projektet möts en bred och internationell 
kompetens av lärare och praktiker inom arkitektur, 
landskapsarkitektur och konst. Viktigt för kursen är 
också inspirerande aktiviteter. Förutom besöken på Ki-
vik Art åker hela kursen på en innehållsrik studieresa 
till Schweiz och Österrike. Där får studenterna se allt 
från Zumthors berömda kapell i alpmiljö till ”arkitek-
turens tivoli” Vitra i Tyskland.     
 – Det är en bra region för en studieresa, tillägger 
Anna. Man hinner med att studera både nutida arkitek-
tur och olika landskapsrum på kort tid.
 

SLUTKRITIK i kursen Arkitektur och Landskap.

KURSANSVARIG
Peter Siöström

BITRÄDANDE LÄRARE
Anna Carlsson
Johanna Enhörning
Jeppe Aagard Andersen
Donlyn Lyndon
Harrison Fraker
Frida Rosenberg
Carley Friesen
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Överst: workshop under ledning av Dorte Mandrup-Poulsen, mitten 
till vänster: projekt från inledande workshop, mitten till höger: Einar 
Jarmund handleder under inledande workshop, nederst: projekt av 
Maine Godderidge. VÄLBEHÖVLIG PAUS under studieresan till New York.

och Håkon Vigsnæs i kursen. Tillsammans med dem 
arbetar vi nu mycket mer ”indoor”. Det är vi, Ingela 
Skarin, Håkon och Dorte som kör och genom att vara 
ett litet, men kraftfullt team får vi kontinuitet i under-
visningen. 
 – Ett viktigt verktyg som vi utvecklat det senaste 
året är workshop-metoden, säger Mats. Vi genomför ett 
antal kraftiga workshops som fungerar som brain-
storms. Arbetsperioderna blir något intensivare, men 
vi försöker att inte utnyttja för stor del av fritiden. Det 
måste finnas en rimlighet i hur mycket man ska jobba. 
Jag upplever att studenterna har svarat positivt på detta, 
de har upplevt det som lustfyllt och de har verkligen 
fått en resa som har inneburit fokuserat arbete och hög 
kvalitet på studierna.
 – Efter varje workshop har vi en grundlig genom-
gång, berättar Mats. Vi jobbar med en struktur, där 
vi i samband med projektutveckling har både större 
genomgångar och individuella samtal där vi sitter ett 
antal lärare med varje student. 
 – Detta är en kurs där vi arbetar hårt med teknik 
och konstruktion, säger Kerstin. Vi gör inga färdiga 
konstruktionsritningar och det är inte heller meningen, 
men studenterna ställs inför frågorna och har teknik-
perspektivet med sig i projekten.
 – De senaste åren har vi även introducerat verktyget 
3D-scanner vilket jag tror att vi är först bland skandina-
viska arkitektskolor med. Vi har satsat hårt på detta 
och att lära oss att använda den. Bland annat var vi ute 
och gjorde 3D-scanningar av platserna för projektet 
i våras och vi hoppas på att komma ännu längre med 
detta framöver. Det är ett fantastiskt verktyg och vi är 
övertygade om att de flesta kontor kommer att använda 
detta verktyg inom ett par år. Då ligger våra studenter i 
framkant. Det är roligt att vi är först med detta!

Kerstin Barup och Mats Edström har arbetat med 
undervisning inom ämnet restaurering i närmare 
trettio år nu. Studenterna på arkitektskolan möter 
restaurering först tredje året vilket Kerstin och Mats 
tycker är bra. Först då är studenterna mogna nog 
att se, upptäcka och läsa existerande arkitektur och 
sedan reflektera sin analys med ny arkitektur.

 – Restaurering handlar inte bara om att bevara, när 
vi arbetar med det befintliga så gör vi det med målet att 
utveckla det för framtiden, berättar Kerstin. Vi ser det 
fysiska ihop med människor och då måste hjulen rulla 
framåt, våra miljöer måste hela tiden utvecklas. Det 
tror vi är arkitektens uppgift inom restaureringsfältet. 
Arkitekter skiljer sig från byggnadsforskare genom att 
vi har en vision om framtiden och att vi producerar. Vi 
talar inte bara om restaurering - vi talar om kontextuell 
arkitektur. I Lund är vi väldigt stolta över att vi kommit 
så långt med detta synsätt. 
 – Kursen har utvecklats mycket det senaste året och 
det har låtit sig göras av olika anledningar, fortsätter 
Kerstin. Dels har vi nu resurser vi inte haft tidigare, vi 
har under flera år arbetat hårt för att få fram en penga-
hög som vi nu kan använda. Dels har vi båda två mer 
tid än någonsin, nu lägger vi allt krut på våra kurser för 
att de ska bli så bra som möjligt. Ett annat viktigt steg 
framåt är att vi har engagerat Dorte Mandrup-Poulsen 

‘VI TALAR OM KONTEXTUELL 
ARKITEKTUR’
MATS EDSTRÖM OCH KERSTIN BARUP OM RESTAURERING OCH OM-

BYGGNAD, ABVF01

KURSANSVARIGA
Mats Edström och Kerstin Barup

GÄSTLÄRARE
Ingela Skarin
Dorte Mandrup-Poulsen
Håkon Vigsnæs
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As a high school student, John Ross loved math-
ematics and painting. Later on, these interests lead 
to major in architecture. Since 2006 he has been 
involved in teaching at LTH and has returned year 
after year as teacher in various courses and work-
shops. John is also known as the software guru.

What makes you keep coming back to Lund?
I really love it here. I enjoy the hospitality, getting to 
know the faculty and various guests professors, and the 
students have always been great! In my opinion, the 
students at Lund seem mature in both their intellectual 
and artistic capabilities. They’re hard working and often 
approach projects with a healthy amount of critical 
thinking. In addition, I very much like the internation-
al quality of the courses that I have had an opportunity 
to teach.  

When you’re here, you have a lot of workshops in 
computer software, why is that?
I’ve been implementing software tutorials in my design 
studios for the past 4–5 years. I think the word got 
around and I’ve been asked to teach additional courses, 
which focus on software and design techniques. Since I 
started 3d digital modelling in 1999, I’ve gone through 
many phases as technology changes and the state of the 
art is constantly being redefined. 
When I teach software I try to frame the teaching 
within what I call digital craft. Beginning with the 
fundamentals of 3d modelling, I feel it’s important to 
educate students about how software “thinks”, how it 
defines certain elements and geometries.

Is it important for students today to have a broad 
software knowledge when they graduate?
It really depends on the student and where he or she 
want to go with their chosen profession and ideas. 
Regarding general professional practice in architecture, 
it’s hard, if not impossible, to find any office nowadays 
that doesn’t have a certain amount of software/digital 
design tools, which aid in the design and production of 
building. 

How do you see software’s role in the design-process?
Software is a tool which helps me realise and commu-
nicate an idea. This can be done in a number of ways: 
crafting a 3d digital model, visualising information/
data, rendering techniques, digital fabrication, etcetera. 
It’s becoming an increasingly invaluable and integral 
part of developing design ideas and their realisation. 
The prowess offered by digital technology, as it relates 
to manufacturing and certain building techniques, is 
phenomenal. This is true for many disciplines. 

Do you see students get carried away by the software 
and letting it rule the design? 
I’d say this is typical for anyone beginning to learn 
digital design software. I think it’s only natural to 
explore new possibilities in developing geometries and 
shape. The most important thing is to bring an idea to 
the method. Design software is merely a tool amongst 
many within a design process. Digital methods should 
never negate other ways of working, which a person 
finds meaningful to his or her own creative process.

Which is your favourite Rhino command?
“Rebuild.” Because I rarely get it right the first time.

JOHN ROSS has during his carrier worked with Foster and Partners, 
VJAA and Cannon Design. He has recently opened his own practice 
SRDO which is in its infancy at the moment but hopefully it will develop 
quickly over the next year.

‘IT IS IMPORTANT TO EDUCATE 
STUDENTS ABOUT HOW SOFTWARE 
THINKS’
JOHN ROSS AND THE IMPORTANCE OF DIGITAL SOFTWARE

“I do a lot of workshops and for me it is a way of mak-
ing a frame of designing for the students. That frame-
work normally has a timeline – which is quite reduced, 
a very specific aim or target – so it is not open to all 
possibilities and normally, but not necessarily, it has to 
do with another perspective on architecture that comes 
from another field or another school. 
 As I see it, the power of a workshop is three fold. 
First, because of the time frame, you are required to 
produce something with a rather finite result in a small 
space of time. Second, it is about density, normally the 

students are placed in an even denser context which 
I think enhances creativity and stimulates students to 
help and learn from each other. Third, the fact that 
somebody from the outside disturbs the curriculum. You 
allow someone to come and kick it a bit which I think is 
vital. It is a very easy way to create a critical approach of 
whatever you are doing.”

BIOARKATOMI
Ateljé Q
”Denna workshop fokuserade 
på att finna inspiration och se 
arkitektoniska egenskaper i 
mikroformatet.” 
Jonas Marculescu, 
workshopledare 

WORKSHOP
Muterande arkitektur
”I den här workshopen 
utforskade vi i full skala hur 
en förhållandevis enkel enhet 
kan utformas för att i mängd 
kunna bilda en spännande 
helhet. I slutänden 
producerade vi och satte 
ihop över 400 enheter till en 
installation i foajen på KC.”
Lucy Roth, 
deltagande student

LAND ARK 2011
Arkitektur & landskap
”Through architecture we 
can explore our physical and 
psychological relationship to 
the landscape. Between a 
desire and need for natural 
systems, and a parallel need 
for shelter and protection, 
the relationship is an exciting 
challenge.” 
Carley Friesen, 
workshopledare 

WEBSPACES årskurs 1 & 2
”... det var rigtigt sjovt da 
lufthavnsbussen stoppede 
og chaufføren sprang ud og 
tog et par billeder, mens alle 
passagerene sad i bussen og 
ventede.” 
Tina-Henriette Kristiansen, 
workshopledare

WORKSHOPS
The workshop is a well used teaching method at the school, but what defines a workshop 
and why do many architects seem to agree it is a good method? Below David Garcia’s 
view on the benefits with workshops and some examples of workshops from the past year.

DAVID GARCIA answers the question ”How would you define a work-
shop and what is so great about it?”



between education and research in architecture 
can – and will be – crossed. 
 We believe that new knowledge is generated 
by the interplay between the competencies that 
we share with the rest of Lund University. We 
view the connection to the university as positive 
for our development.
 An architect in the world tomorrow must be 
able to move and work in a global society with-
out the boundaries we know today. The School 
of Architecture in Lund is already international 
– there are students and teachers from the 
entire world. We also cooperate with universities 
around the world and are currently working to 
establish more specific exchange programmes 
that will allow students to move easily between 
universities. This will promote exchange of com-
petent guest teachers, which will offer fantastic 
opportunities to share knowledge and experience.

The School of Architecture in Lund works from 
an international perspective and is recognized 
worldwide. Its strength will grow even more in 
the next few years. A Master Programme, Sus-
tainable Urban Design (SUDes), was established 
three years ago, and from 2013 all advanced 
level courses will be open to students from the 
entire world. English is already the language in 
teaching, not least because our teachers are 
recruited internationally. Bringing together the 
best teachers and the best students is the basis 
for a world class school.

We have decided to focus on four main themes.
 Advanced Architectural Design 
 Experimental Architectural Design 
 Architectural Conservation
 Sustainable Urban Design

Each theme is supported by a team of strong 
individuals linked by their common interest and 
involvement. They each have one foot in profes-
sional practice and one in academics. The line 

MASTER
YEAR

4&5

Read more:
www.arch.lth.se/?id=37871
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CHRISTER MALMSTRÖM and Abelardo Gonzalez getting some fresh air outside the school.FINAL REVIEW in the Advanced Architectural Design course.

international students, which is one of the goals of 
the new Master Programme. Today it is a given fact 
that a student can start studying at one university and 
continue at another. For a student who decides to fin-
ish a degree in Lund, the international quality should 

be just as good or even better.
Students should be able to achieve 
the international dimension here at 
the School of Architecture, and we 
will make sure it happens. We want 
to give students the best possible 
education that we think will meet 
the needs of an architect in the 
future, and we can just as well do it 
in Lund as anywhere else. We will 
soon be able to offer a really good 
Master Programme. 

time: what is interesting is the academic and profes-
sional dialogue that can be generated when competent 
people meet. We can develop further through intense 
discussions within the team.
 There must also be an exchange between the differ-
ent themes. They can be seen as clouds that are a little 
fuzzy at the edges. Some individuals might participate 
in all four and other in only one. I think we can discern 
the embryo to this exchange already today when 
we participate in critiques or lecture on each other’s 
courses. It will just get better! 
 We are now working on identifying the four theme 
areas. One of them is the already established Mas-
ter Programme Sustainable Urban Design (SUDes). 
Another theme that we are working on is Advanced 
Architectural Design. With the help of David Garcia, 
we have during recent years developed the project 
“Extreme Environments”. Architectural Conservation 
and Restoration is another well established area where 
we have many competent individuals. This area will 
be further developed. Finally we will naturally keep 
and expand the course packet managed by Abalardo 
Gonzalez. This will be a theme with an experimental 
approach.

As the head of the school, Christer Malmström is 
responsible for issues related to the content of the ar-
chitecture programme. The new Master Programme 
is being developed at the moment, and decisions 
about the content will be crucial for the future of the 
school. Christer gives his vision for the new Master 
Programme.

“We already offer a broad range of courses in years 4 
and 5, and the new Master Programme will be based 
on the best of what we already have. Just now we are 
reviewing the contents of the current courses and will 
formulate four clear themes, four course packets, that 
will be the basis of the new programme. 
 The wide range of courses we now offer is good, 
but it is a problem that too many courses are linked to 
one individual with a specific approach to architecture. 
We would rather link a team of strong individuals to 
each theme to help the courses evolve and develop better.
 When we talk about a team, I think there should 
be a core concept around which a number of interested 
individuals can be linked. By gathering people with a 
common interest around a theme, new knowledge can 
be created. They do not have to work together all the 

‘WE CAN DEVELOP FURTHER WITH 
INTENSE DISCUSSIONS WITHIN 
THE TEAM’
CHRISTER MALMSTRÖM ON THE NEW MASTER PROGRAMME

CHRISTER MALMSTRÖM was appointed 
Director of the School of Architecture, Faculty 
of Engineering in 2009. He also runs the archi-
tecture practice Malmström Edström together 
with Björn Edström.

REVIEW. Morten Lund discusses a student project.

As a student you have the choice to 
specialize by doing a study within a 
single theme area, or you can con-
tinue a broad perspective by taking 
courses from the different themes. 
I think it is very positive that there 
are different paths and that we offer 
the chance for both wide and deep 
studies. 
 The School of Architecture in 
Lund already offers an international 
dimension and we are working 
to establish even better coopera-
tion with a number of universities 
around the world. The exchange 
possibility will be more specific 
than it is today so that an active 
student in Lund, regardless of home 
country, can choose to take a course 
somewhere else. In this way we can expend the courses 
we offer.
 We already have fruitful exchanges of teachers 
from respected universities all over the world, and we 
will continue with this. We would like to attract more 



Projects by students in 
the Advanced Archi-
tectural Design course 
spring 2011.
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CONCENTRATION during the final review in Advanced Architectural Design.  

From social unrest to economic swings, biological 
threats and demographic explosion, from the extreme 
cold to desertification, all the way through an endless 
spectrum of environmental extremes, and polluted 
landscapes, our built environment faces challenges of 
an unprecedented scale and frequency.
 It is the aim of this 1+1 semester Architectural 
Design Master Course in Extreme Environments to 
engage in a critical and creative perspective with the 
imbalances in our world, and to be responsive to a 
future of extremes. 
 The course is structured as a research and design 
strategy. First, a thorough understanding of the site in 
question is charted and communicated visually as a 
constant reference to inform the design, but especially 
to aid the student to determine the building pro-
gramme, encouraging responsibility in defining their 
relationship with architecture and the world around 
them. Secondly, a site visit will then give  first hand 
information, and establish contacts for further contacts 
with local authorities and communities. Students can 
choose other sites than the proposed field trip site, but 

will then be encouraged to travel there during the field 
trip week.
To achieve this aim, the course will also collaborate 
with sciences and experts accessing their endless vocab-
ulary of solutions. From engineering to applied physics, 
from UNESCO to information technology, they will 
become new tools to aid our design, that will enable the 
architecture to become a serious and visionary endeav-
our, with clear aims and targets, drawing from a wide 
network of specialists at the student’s fingertips.
 Several tools will be taught, encouraged and en-
hanced throughout the course. From hand drawing to 
digital tools, model making and prototyping to animation.

ARCHITECTURE AND SOCIETY
The course Advanced Architectural Design AAHN01 aims to explore how we as 
architects can respond to the challenge of design in extreme environmental conditions.

aadlund.wordpress.com/

INSTRUCTOR
Christer Malmström

TEACHERS
David Garcia
Martin Forsby 
Jesus Matteo
Karl-Gunnar Olsson
Morten Lund
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Top left: Bernt Nilsson 
with a model by Julia Krus, 
top right: Leopoldo Berra 
Treviño, middle: model by 
Martin Svahn och Sergio 
Barba Sanz, at the bottom: 
the projects exhibited dur-
ing the ”Vårutställning”. 

WORKING IN THE STUDIO. Bernt tutoring in the studio.  

The project’s main aim is to communicate, and extend, 
knowledge that is common to all architecture. It 
revolves mainly around questions of spatial relations, 
construction, light, material, dimensions and scale. 
Another aim is to develop the specific intentions un-
derlying architectural creations: intentions based on a 
wide reading of societal spatial needs that will be given 
physical, architectural expression. 
 The project work can be likened to a three-dimen-
sional space, stretching through time and space. We will 
investigate the physical/architectonic world’s relation to 
society and the individual together, and we will do this 
beneath an umbrella of consciously chosen ideas and 
instruments for interpretation. 
 The starting point of the project is that the archi-
tect’s knowledge is acquired in concrete working situ-
ations where studies of specialised areas of knowledge 
and of theory formation complete the working process. 

The city of Lund with its ample display of constructed 
as well as societal conditions offers a close and complex 
sphere of activity. By developing projects at specific sites 
we can investigate and learn how individual phenom-
ena – spatial, technical, societal etc. interact and form 
meaningful wholes. 
 The incentive for a specific architectural task will 
often spring from what we call “programmes”. The 
creative force, however, – the “design energy” – springs 
from intentions and goals at a more basic level than 
individual programmes are usually capable of expressing. 

INSTRUCTOR
Bernt Nilsson

TEACHERS
James Svärd
Jörgen Åkerlund
Martin Svansjö
Per Qvarnström

ARCHITECTURE AND SOCIETY
In the course City Space – Dwelling Space 2 AAKN10 the main focus is spatial 
relationships at different levels. The aim is to increase the understanding of our cities’ 
development in relation to time and space.  



64 65

In this course we will work with development of the 
University Square and the space between the Architec-
ture Building the Ingvar Kamprad Design Centre.
 Our goal is to active the spaces and make them 
more attractive for the students, teachers, researchers 
and guests to pass through the university area. On the 
University Square we will propose a new underground 
Aula Magna with space for 950 people. There will also 
be a bistro, exhibition room and a student centre. For 
the Design Centre we will design a new main entrance, 
library and auditorium for 300 people. The architec-
tural programme includes exhibition space and new 
improved communication between IKDC and the A 
building. 
 The work will develop through an analysis of the 
sites, workshops with Dorte Mandrum and Håkon 
Vigsnæs and a study visit to Köln-Düsseldorf-Essen. 

The contact with older architecture, connections and 
examples of infill are an important part of the work. 
The course has access to a 3D scanner that will be used 
to measure the existing buildings. 
 Our aim is to work close to the real conditions in 
an architectural practice, so we put a lot of weight on 
the details in the project. We will work with advanced 
studies of function, daylight, different degrees of trans-
parency and the details of construction and treatment 
of materials. 

ARCHITECTURAL CONSERVATION DESIGN

The course Modern Architecture ABVN01 investigates future architecture’s contact 
with older architecture. The aim is to work close to the conditions of an architectural 
practice, so attention will be at detail level.

INSTRUCTORS
Kerstin Barup och Mats Edström

TEACHERS
Dorte Mandrup
Håkon Vigsnæs
Ingela Pålsson Skarin

Top left: project by 
Sofia Lundeholm, 
top right: project by 
David Balajka, middle: 
project by Maine God-
deridge, at the bottom 
left: Grand Central 
Terminal, study trip 
to New York, at the 
bottom right: project 
by Oskar Tagesson.

VISITING THE LINCOLN CENTRE. Hypar pavilion during the yearly study trip to New York.



At the top: photo from 
stydy trip to Manila, 
middle: project by Marta 
Alonso Villanua, at the 
bottom: photo from study 
trip to Manila.
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The Urban Shelter course aims to give a profound un-
derstanding of urban shelter design in an international 
perspective. The focus lies on the urban poor and we 
are working with a design of a housing area in Quezon 
City, Metro Manila in the Philippines.
 The course is divided into three phases. We start 
with preliminary studies in the studio in Lund. Then 
we travel to Manila for a four week field study, and 
back in Lund we work on the neighbourhood and 
housing designs.
 In the Urban Shelter studio we work in the current 
context of rapidly urbanising world. Half of the world’s 
population now lives in the cities and one billion of 
them are poor. The global urban population grows by 
180 000 persons, a city the size of Uppsala, each day. 
At the same time the number of natural disasters has 
increased three fold in the past five decades. During 
2005 there were so many typhoons in the Philippines 
that they had to start again from the beginning of the 
alphabet in order to be able to name them.

 So how should architects work with urban shelter 
design in today’s context and in the future? The field 
study in Metro Manila allows for an analysis of a com-
plex reality. Visits to housing areas and meetings with 
families living in these areas, and with different profes-
sionals working with urban shelter, provide important 
ways to collect data for developing the designs for a 
new housing area.
 The proposals for urban and housing design 
developed in the studio during the spring 2011 are sent 
to Quezon City planning office to serve as a source of 
inspiration for their housing project on the same site. 

ARCHITECTURE IN EXTREME ENVIRONMENTS

Urban Shelter ABAN10 is a course that raises the question about how architects can 
work with urban shelter in the rapidly urbanizing world, both in today’s context and 
in the future. 

INSTRUCTOR
Johnny Åstrand

TEACHERS
Ivette Arroyo
Erik Johansson
Laura Liuke
Rachelle Navarro Åstrand
Maria Rasmussen

Project by Gawad Kalinga
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Top left: Bárbara Palacios Orozco 
presenting her project, top right: a 
project by Marta Niño Saco, middle: 
model by Bárbara Palacios Orozco, 
bottom: Michael Fung presenting his 
project on the final critique.

STUDY TRIP TO PARIS. The study trip is a very important part of the project: to participate in a contemporary architectural discussion and to get 
examples and references in different urban and architectonic contexts, examples that will be helpful for the future individual proposal in Malmö.

Creative Competition, Theory and Application is based 
on the goal of combining the creation of contempo-
rary architecturee with the commercial reality that the 
student will meet after finishing studies. “Architectural 
competition” is used as a tool to bridge the different 
goals of architectural quality and commercial real-
ity. The architectural competition offers a possibility 
to define an architectural design task, which can be 
developed by the student under constant supervision by 
the teachers. Together with the teachers the student will 
develop an architectural design process based on experi-
ment and research to create an advanced architectural 
design proposal of high international quality.
 With the competition as a tool, two independent 
poles will be used to assess the students’ work. First the 
academic faculty of the university will judge the pro-
posal, with focus on architectural quality in experiment 
and design. Second the competition jury will judge the 
proposal, with a wider focus on the connection between 

the proposal and the specific goals of the competition 
task. In this way the design-proposal will be evaluated 
on a broad level, covering both architectural design 
quality at an academic level and the connection to the 
competitive climate of architectural practice of a global 
character.
 The teaching activity in this course is modulated 
through a series of different workshops, held by invited 
professors and practicing architects of high interna-
tional repute. The competition task gives a connection 
between the theoretical and practical.

THE LABORATORY FOR SPATIAL EXPERIMENTS

The aim of the project Creative Competition, Theory and Application AFO120 is 
to reach beyond traditional views of what may be seen as architecture. It is also a 
critical re-evaluation of the foundation of the architectural process.

INSTRUCTOR
Abelardo Gonzalez

TEACHERS
John Cramer 
Milad Hossainzadeh
Yael Reisner
John Ross
Peter Cook
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At the top: a project by Tadas 
Jokubauskas, middle: sketch of 
Nimis by Guoda Bardauskaite, 
model photo by Delia Moldove-
anu, street life during a study trip 
to China and a picture during a 
crit in school, at the bottom: sec-
tion by Hjörtur Hannesson.

INTERACTION AND PLAY 
model by Delia Moldoveanu.

The Masters Degree Programme in Sustainable Urban 
Design aims at producing highly skilled and creative 
professionals capable of making the world’s growing 
cities into healthy, attractive and sustainable places. The 
two-year studio-based course of study equips students 
to manifest their social, economic and environmental 
intentions into spatial design. 
 Drawing on best practices and advanced research 
into urban form, urban quality, and sustainability, stu-
dents design new neighbourhoods for decaying urban 
districts as well as improved structures for regional 
landscapes. Study trips to interesting urban design 
developments in Europe provide opportunities for 
students to learn from both historic precedents and the 
newest practices.
 Students develop analytical and critical skills, 
as well as their use of relevant representational and 
communicative techniques. They are also introduced 
to tools and policies for successful implementation of 
urban design. The Ax:son Johnson Institute for Sustain-

able Urban Design at Lund University augment the 
course of study by inviting internationally recognised 
visiting professors and lecturers from around the world 
to take part in symposia, workshops and critiques. 
Graduate students are expected to go on to professional 
careers in private architectural studios or city planning 
offices, applying their knowledge and skills in practical 
expert tasks related to sustainable urban design.
 All SUDes courses are part of the programme of 
architecture

www.stadsbyggnad.lth.se/english

PROGRAMME DIRECTOR
Peter Siöström

TEACHERS
Catharina Sternudd
Åsa Bjerndell and Niels de Bruin
Louise Löwenstierne
Martin Arfalk
Per Björkeroth
Henrik Johannesson

URBAN DESIGN
The school of Architecture and Built Environment at LTH offers a master’s degree 
programme in Sustainable Urban Design, SUDes. The education focuses on the 
design of urban places and environments both in a practical and theoretical way. 
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During 2010 and spring 2011, 
once again a number of very 
highly qualified external guest 
teachers participated in ac-
tivities within the programme. 
These guests support the hard 
working teachers at the school 
and enrich the regular curricu-
lum with leading expertise in 
one or more areas. 

Guest Teachers 2010 – 2011    
Jeppe Aagard Andersen
Erick Carcamo
Jose Lopez Carvantes 
Peter Cook
Ramiro Diaz-Granados
Paul Eriksson
Martin Forsby
Harrisson Fraker
Carley Friesen
Milad Hossainzadeh
Henrik Johannesson
Gunilla Kronvall
Jacques Lagercrantz
CJ Lim
Morten Lund
Donlyn Lyndon
Micheal Makkai
Jonas Marculescu
Jesus Matteo
Kenji Miyazu
Laine Montelin
Karl-Gunnar Olsson
Ricardo de Ostos
Florencia Pita
Yael Reisner
Frida Rosenberg
John Ross
Maxi Spina
John Vincent
Per Qvarnström
Bijan Youssefzadeh
Rachelle Navarro Åstrand
and many more...

GUEST TEACHERS
Guest teachers are resources that come to LTH for a limited time and initiate a 
concentrated and intensive way of working. In this way, students are given a much-
needed injection of energy during training.
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An architecture student in Lund has 
the opportunity to be an exchange 
student at a school of architecture 
in another country. The means there 
is a much wider range of courses 
to chose from. The experience of 
studying in another country is both 
a formal merit and an enriching 
personal experience. 
 The School of Architecture in 
Lund has agreements with several 
architecture schools, mainly in Eu-
rope, for exchange of students and 
teachers. The Faculty of Engineer-
ing and Lund University also have 
agreements with other universities 
in the USA, Asia and Australia. For 
more information see the website or 
contact Eva Salomonsson the Inter-
national Coordinator at the Faculty 
of Engineering
 Exchange studies means that 
courses that are part of the cur-
riculum in Lund are exchanged 
with courses at the other university. 
One may apply to be an exchange 
student only after completing the 
obligatory basic studies in Years 1 – 3. 
 The courses read abroad do 
not have to be correspond exactly 
to courses offered in Lund. On the 
contrary, one should take advantage 
of the courses offered by the other 
university to personalize one’s edu-
cation. 

Nina Otrén
École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne
Switzerland

Lina Larsson
Edinburgh 
College of Art
Scotland

STUDY ABROAD
Many architecture students choose to do some of their study abroad. The School of 
Architecture in Lund cooperates with architecture schools all over the world.

Andreas Engberg
Technische Universität 
Berlin 
Germany

John Pantzar
University of Hong 
Kong
Hong Kong

Teodor Åström
École Spécial 
d’Architecture
Paris, France

Anders Gustavsson 
An-Najah University
Nablus, Palestine

Anna von Gegerfelt
Kunstakademiet i 
København
Danmark

Edvin Bylander
University 
of California 
Berkeley
CA, USA

Malin Nilsson
NICAI Auck-
land School of 
Architecture 
New Zealand

Work practice in an architect’s 
office, a town planning office or a 
construction site during studies give 
valuable experience of the profes-
sion. Many students take a pause 
during studies to test their knowl-
edge and experience the realities of 
work as an architect. 
 One can also count work prac-
tice as a course (Frivillig Arbetsplats-
förlagd utbildning) and the credits 
can count to the total needed for 
the degree. This can be taken after 
the 3rd year and gives 30 credits 
divided into 24 credits for the 
work and 6 credits for the written 
report  For students who registered 
before autumn 2007 the course can 
be done as an extension from 270 
to 300 credits, and thus cannot 
replace any of the normal terms. 
For students registered after autumn 
2007, the course is an elective and is 
taken some time after the 3rd year 
but before starting to work with the 
thesis. Work practice can be done as 
unpaid work or financed by grants 
of scholarships and can be done in 
Sweden or abroad.

”There were several reasons I chose 
to do work practice at this time. One 
reason was to take a break from my 
studies and get perspective on what 
I should concentrate on (for example 
techniques, using the computer, history, 
analysis, etc.).”

”After working in a small office 
and a slightly bigger one, 
I can see advantages and 
disadvantage with both.”

”My internship experience will definitely 
affect my studies in the future – how I 
look at buildings and the possibilities 
and difficulties the architect meets. I was 
working with real projects, I met clients, 
I made drawings all the way to the 
building permit and I had to work much 
more down to the small details.”

”During autumn term 2010 
I did work practice at the 
architecture practice Crab 
Studio in London, led by Peter 
Cook and Gavin Robotham. 
It was an excellent chance to 
broaden my horizons, to get 
more insight and experience 
about working as an architect 
and increase by network of 
contacts.” 

”What I gained from my work 
practice is primarily a good 
insight into the entire design 
process, from first draft to 
completed building.” 

”I feel that there are many different 
things that one must be able to manage 
to work as an architect(...), things that 
certainly will take many years to master. 
At least a lot longer than the five year 
education.”

”I was so positive to my 
internship experience that I 
decided to take another year 
off – but this time to work in 
Sweden. After only two weeks 
I can say that there is a huge 
difference from the work place 
in Japan.”

”An advantage with working in a 
large company is that they have 
better resources for production and 
presentation. There is also more 
collected knowledge in a larger group of 
employees, and there are persons with 
front edge competence.” 

‘IT WAS AN EXCELLENT CHANCE TO 
BROADEN MY HORIZONS’
STUDENT VOICES ON INTERNSHIP EXPERIENCE

Coordinator for the exchange study program is 
Tomas Tägil. More information about exchange 
studies can be found at:
www.student.lth.se/arkitekt/au

Read more:
www.student.lth.se/arkitekt/utlandsstudier_a



THE FACTORY – Examensarbete av Jonas Marculescu

Läs mer om examensarbetet:
www.student.lth.se/arkitekt/exjobb_a

Presenterade examensarbeten hittar du här:
www.arch.lth.se/galleri/examensarbeten

andra som gör sitt examensarbete. Studenterna 
har överenskomna möten med handledare och 
examinator. Många utnyttjar även sina studie-
kamrater som samtalspartner/bollplank under 
arbetet. Examensarbetet är på många sätt en 
utmaning i att själv driva ett arkitekturprojekt 
framåt. 
 Examensarbetet kan påbörjas när som helst 
efter att alla andra programkurser är godkända, 
men ska presenteras vid något av de fyra 
gemensamma presentationstillfällena. Det finns 
ett i februari, ett i juni, ett i september och ett i 
november. Dessa tillfällen är offentliga och an-
nonseras på programmets hemsida. Examens-
arbetet presenteras inför examinatorn som 
har stöd av en bedömningsgrupp bestående 
av yrkesverksamma arkitekter och lärare från 
skolan. Gruppen sätts samman för att på bästa 
sätt bedöma och ge feed back på studentens 
arbete, men också borga för att examensarbe-
ten med olika examinatorer, behandlas rimligt 
likvärdigt. 

Den femåriga arkitektutbildningen avslutas med 
ett examensarbete på 30 hp vilket motsvarar 
en termins arbete. Examensarbetet ska visa 
att studenterna självständigt kan tillämpa de 
kunskaper de förvärvat inom arkitektprogram-
mets kärnämnen. Det finns ett stort utrymme för 
studenterna att själva välja inriktning och ämne 
och att lägga upp sin egen tidsplan. Studenten 
väljer själv examinator och kommer överens 
med denne om lämplig handledare. Dessa finns 
som stöd under processen och är ofta några 
man redan tidigare under utbildningen haft ett 
bra utbyte med.  
 Från skolledningens håll uppmuntras ut-
forskande, visionära och gränsöverskridande 
arbeten och därmed är spännvidden stor. Exa-
mensarbeten på arkitektskolan i Lund har under 
åren handlat om allt från att rita ett nytt bibliotek 
i hembygden, till att utveckla nya teknologier 
för en dynamisk arkitektur eller att skriva en 
arkitekturteoretisk avhandling. Utbudet av 
examensarbeten är varierat och intressant. Det 
kan också vara personligt – studenten har stora 
möjligheter att utveckla det fält inom arkitektu-
rens område som särskilt engagerar honom eller 
henne. 
 Alla examensarbetande studenter erbjuds 
arbetsplats på arkitektskolan tillsammans med 

EXAMENS-
   ARBETET

FINALEN
 ÄR
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THESIS PROJECT BY JONAS MARCULESCU SPRING 2009

THE FACTORY 
– A CONTEMPORARY LARGE SCALE ARTWORK CENTRE IN KOCKUM SHIPYARD  

From the fortune made in the tobacco industry Frans 
Henrik Kockum founded the company and established 
the central parts of the shipyard industry in the western 
harbour in Malmö during the beginning of the 20th 
century. The company leaves a heritage behind which 
includes huge areas of land that today faces future change.
 A giant courtyard became a platform, the starting-
point and the foundation of the project. This courtyard 
of introvert character includes engineering workshops, a 
former foundry and storage buildings partly abandoned 
which surrounds a dry dock. An analysing process 
launched by a detailed site analysis shaped a program 
suitable for the site and its architectural qualities. 
My thesis project proposes a centre for large scale 
artworks to be produced and exhibited on the site. 
Space for display of artworks to which, because of 
their character or scale, could not be easily accommo-

dated in more conventional art galleries. The project 
activates parts of existing buildings with new public 
functions and the courtyard acts as a public sculpture 
park. The centre is programmed to contain huge space 
for production of different large scale artworks such as 
lithography printing, bronze sculpturing and artists’ 
canvas manufacture. The workshops and the galleries 
are complemented with the Dock Pavilion, which con-
tains space for exhibition of art in more conventional 
scale, studios and accommodation for eleven artists 
temporarily resident in the area.

Experience The Factory.

Examiner: Abelardo Gonzalez
Tutor: David Garcia

THESIS PROJECT BY WANDA ZUBILLAGA SPRING 2011

VERTICAL SPA IN ROME 

Rome, the eternal city. Water, the timeless element that 
characterizes it. Rome is a city famous for its numerous 
fountains. They are the reason why the city is called 
Regina Aquorum - the Queen of water. 
 This degree project is based on a competition that 
consisted in developing a 100 meter high tower in 
Rome, located on a determined plot in front of the 
Roman Colosseum. The given program for the building 
was a spa. The challenges were thus several; to create 
a spa, a tower and a landmark. How do you develop 
a spa vertically? How do you deal with the challenge 
of designing a tower in a city with a quite monotone 
skyline? How do you create a new landmark for the city 
of Rome, standing next to one of its most significant 
icons since ancient times?
  My proposal deals with verticality in different 
ways. It offers intimate spaces for the contemplative 

spa/bath experience as well as public spaces for the city 
experience. Last but not least it deals with water. It is a 
celebration of water, a tribute to the city of water.
 The tower is not only a spa as the brief required, 
but also an exhibition space and an outlook tower, 
where both the public and the spa visitors visit the 
building and inhabit the vertical space on equal terms. 
Playing with abstraction, with an illusion, the tower is 
also an urban installation. Seen from all over the city of 
Rome. Dynamic, full of life.

Examiner: Tomas Tägil
Tutor: Christer Malmström



PAPIRØEN PERFORMANCE PARK – 
Homeostasis island a research into 
weather-responsive architecture
Joakim Allerth

INSIKT – UTSIKT 
– Ett kallbadhus i Kalmar
Marie Dahlström

ALICE AS ARCHITECTURE 
Felicia Guldberg

RUM FÖR VAR DAG 
Lovisa Liljenberg

– WOHO, IT’S REALLY BAD WEATHER 
TODAY! : )
Nina Otrén
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KOOLHAAS OCH MEGASTÄDERNA: 
Den generella staden i ljuset av New 
York, Los Angeles och Shanghai
Lotta Frostgård

KOPPLA – NYA RUM I STADEN
Kajsa Karlsson

TEMPORARY OFFICE – adapteble 
architecture in a complex city
Josefin Nyman

STADSMÄSSIGHET? – EN FRÅGA 
FÖR BÅSTAD
Per Eldénius

PENNSYLVANIA STATION 
Per Linde

ARKITEKTUR FÖR EN PROGRESSIV 
SKOLRÖRELSE 
Victor Marx

SKYSCRAPING – A LIBRARY FOR 
COPENHAGEN
Johanna Karlsson

The project deals with the theme of recycling and 
reusing the city. An important benchmark has been the 
idea of the city as a unique entity consisting of features 
elaborated locally and over time. By using site-specific 
components or factors the project presents a genera-
tor that potentially could help a small city progress in 
terms of identity and built structure. Through develop-
ing a recipe where the first task was to find and map the 
main ingredients of the urban fabric, new possibilities 
were unfolded.
 The place of study is the city of Landskrona. In 
2013, Landskrona will celebrate its 600 year anniversa-
ry. The jubilee is a great opportunity for the city to use 
reinvention as a fresh start of the next century. The goal 
became to understand how the city has changed during 
the last hundred years with a focus on positive trends.
By reusing local ingredients systematically, the story of 

the city is retold through built architectural structures. 
Each structure has its own story, and so do the sites 
they are put upon. The title of the project reflects the 
project’s view on this cyclic thinking - to let the people 
that wrote the story act as generators of form, with con-
nections both to the past, the present and the future. 
The assembly of built inputs are low tech, low budget 
and designed as free public space.
 In conclusion, the urban strategy is a relocation 
of factors, and the architectural project works as an 
abroach outdoor museum in Landskrona.

Examiner:  Lars-Henrik Ståhl
Tutor: Christer Malmström

THESIS PROJECT BY JENNIE BOIJA & ELISE LINDAHL SPRING 2010

SITE AS STRUCTURE, STRUCTURE AS SITE
– RESEARCH TOWARDS INFOTECHTURE

EXAMENSARBETEN PRESENTERADE HT 2010 – VT 2011



LYCKA I LUND
Åsa Karlsson

BRIS ELLER KULING – Marint forsk-
ningscentrum i Simrishamn
Johan Löwegren

URBAN INTERLUDE 
Mauricio Navarro

SYMBIOTIC CITY
Kristina Philipson

FÖRSKOLA PÅ TAK
– ÄR DET MÖJLIGT?
Karolina Svahn

DEN VERTIKALA STADENS ANATOMI
Jennie Boija & Elise Lindahl

DEN VERTIKALA STADENS ANATOMI
Ilyas Awadh

COCOA BUTTER AND CASH
Catarina Ramel

BOSTÄDER OCH DANSCENTER PÅ 
ÅSÖGATAN
Oskar Norelius 

VÄSTRA KALVENS FJÄLLSTATION
Thomas Pollack

GLITTERTIND – ett kontemplativt 
badhus i Jotunheimen
Sofie Månsson

500 YEARS OF SOLITUDE
Emelie Siemonsen

DEL AV STADEN. DEL AV NATUREN 
– ett hotell och urban camping i 
Örnsköldsviks inre hamn
Ann-Sofi Ottosson

SMÅSKALIG FRAMTID – BLEKINGE – 
KARLSHAMN – STERNÖ
Linda Wanhatalo Bengtsson

MÄNNISKAN ÄR MÄNNISKANS 
STÖRSTA GLÄDJE – att skapa det 
goda stadsrummet
Jenny Enbuske

EXAMENSARBETEN PRESENTERADE HT 2010 – VT 2011EXAMENSARBETEN PRESENTERADE HT 2010 – VT 2011

H
T 

20
10

PLISSERAD – TENNISHALL VID 
VÄXJÖSJÖNS STRAND
Signe Carlsson Roos
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SPACES IN COMMON
Petter Sundkvist

VERTICAL SPA IN ROME
Wanda Zubillaga

NEONTETRA
Sara Sand

DAMASCUS REVISITED – Retrieving 
lost public spaces in a rapidly changing 
city
Martin Stenberg & Hannes Stigsson Haak
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‘DET ÄR VIKTIGT ATT POÄNGTERA 
DET SOM ÄR BRA MED PROJEKTET’
FRIDA ROSENBERG - OM ATT VARA KRITIKER

För fem år sedan bodde och arbetade Frida Rosen-
berg i New Haven, USA. En dag ringde telefonen 
– kunde hon tänka sig att komma till arkitektskolan 
i Lund för att undervisa i några månader? Det gjorde 
hon gärna och har sedan dess fortsatt att komma, nu 
för tiden oftast som gästkritiker för en dag. 

Hur är en bra kritiker?
En bra kritiker är både positiv och konstruktiv. Svårig-
heten med att vara kritiker är att jag snabbt måste förstå 
studentens projekt och kunna se vad som är bra och 
vad som behöver förbättras. En kritiksituation är en 
pedagogisk situation där kritikern hjälper studenten att 
se eventuella brister, men också visa på hur dessa kan 
utvecklas till möjligheter. Det är också mycket viktigt 
att poängtera det som är bra med projektet. Det är inte 
meningen att genomgångarna ska bli en situation där 
studenten upplever att ingenting var bra, för så är det i 
princip aldrig.

Är det svårt att vara kritiker.
Det är, som med allting annat, något man tränar sig att 
bli bättre på. Svårigheten är att man behöver vara foku-
serad på uppgiften för att kunna läsa av projekten och 
studentens intentioner. Det händer att studenterna inte 
är så duktiga på att språkligt få fram vad de har gjort 
men har bra idéer eller att de inte presenterat fullstän-
digt material. Då försöker jag plocka fram det som kan-
ske finns där men personen i fråga inte lyckats uttrycka. 
Jag tror att man ska vara ganska ödmjuk även om en 
kritiker också måste vara rak och ärlig i sin kritik. När 
det brister, när man ser att de inte har ägnat den tiden 
som krävs, då är det viktigt för studenten att förstå det. 
Det är en avvägning eftersom jag som kritiker inte vill 
bryta ner någons självförtroende

Vilken typ av kritik ska man akta sig för?
Jag tycker att man ska akta sig för personliga angrepp. 
Situationer där en hel jury går till attack mot en student 
tycker jag inte heller om. En kritikersituation där inte 
alla är överens och det istället mynnar ut i en diskussion 
om studentens arbete är mycket bättre. Det är inte bra 
om en student tror att ”jag har gjort fel”, för så är det inte.

Händer det att kritiker briljerar inför varandra?
Det uppstår tyvärr sådana situationer ibland, och då 
tycker jag att man har glidit för långt bort från projek-
tet. Att briljera kan vara att plocka in allt för många 
egna referenser som studenten inte känner till eller 
att berätta anekdoter, vilket ibland inte hör hemma i 
sammanhanget. Det är bra att höra vad det finns för 
möjligheter i form av inspiration men kritikerna måste 
försöka prata kring det projekt som faktiskt är där. Det 
är en balansgång att hålla sig mellan referenser, sin egen 
inspiration och studentens arbete. 

Hur är det svenska kritikerlandskapet?
Det är naturligtvis svårt att prata generellt kring detta, 
men jag tror att man i Sverige är väldigt noga med 
att det ska bli rätt i förhållande till kontexten, dvs att 
belysa i förhållande till uppgiften. De retoriska frågorna 
är återkommande, där man frågar om saker man vill ha 
svar på men kanske också är kritisk mot. Det kanske 
inte blir riktigt sådan energi under kritiken som det 
ibland kan bli i ett utländskt sammanhang, men dessa 
kan å andra sidan bli lite av en show med antingen 
väldigt hård kritik eller glättig och rolig.

Hur uppfattade du själv kritiktillfällen i skolan?
Jag var supernervös och kunde knappt prata om det 
projekt som jag hade gjort och 
presenterade, men det är också 
något man lär sig tillslut. 
Jag tror att det är viktigt 
att som student kunna 
skilja på sig själv som 
person och projektet 
i sig för att kunna ta 
till sig den kritik som 
framförs under en 
jurysituation.

FRIDA ROSENBERG dok-
torerar i Arkitektur vid KTH 
i Stockholm. Hon är även 
engagerad i utbildningen 
både där och på arkitekt-
skolan i Lund.

Johanna Karlsson slutförde nyli-
gen sitt examensarbete i arkitektur 
och är efter fem år i skolan van 
vid att få sina projekt kritiserade 
av en jury. 

Att få kritik i slutet av ett projekt är 
bra! Det blir ofta en diskussion som 
är mer allvarlig än den man har haft 
tidigare. Det faktum att man är lite 
utsatt under presentationen hjälper 
en inför den framtida yrkesrollen 
där man ofta måste sälja in sina 
idéer. Men det är jobbigt också, det 
tycker nog alla. Det gäller att lyssna 
på vad kritikerna säger, att vara 
ödmjuk inför deras åsikter, vilket 
man blir om de också är ödmjuka 
inför projektet.

Hur är en bra kritiker?
Under min examenspresentation 
var det en av kritikerna som med 

ett leende levererade kritik som var 
väldigt användbar för mig. Det är 
ett exempel på hur det fungerar när 
det är som bäst. Positiv kritik är 
inte alltid konstruktiv. Då kan man 
gå därifrån och känna ”vad bra det 
gick” men kanske inte ha fått någon 
hjälp framåt. 
 En bra kritiker försöker verkli-
gen förstå projektets intention och 
bedömer svagheter och fördelar 
utifrån detta. I mitt examensarbete 
var till exempel planerna väldigt 
viktiga, och då är det ju relevant att 
kritikerna tittar just på dessa. 

När fungerar kritikersituationen 
mindre bra?
Det värsta är när en kritiker inte 
kritiserar studentens projekt utan ett 
fiktivt projekt som inte finns någon 
annanstans än i den personens egna 
värld. Det är respektlöst. Kritikern 

sitter kanske där en timme men 
kritiserar en student som har lagt 
ner otroligt mycket tid. 
 Lite för dynamiken i samtalet 
så tycker jag det är väldigt trevligt 
när kritikerna inleder med att säga 
något positivt för att sedan gå över 
till det negativa. 

Ylva Hazell har nyligen påbörjat 
sitt examensarbete. Efter att hon
själv presenterat projektet på exa-
mensdagen kommer en jury att 
bedöma projektet genom att 
kommentera och kritisera hennes 
arbete. 

Är det nervöst?
Ja, men jag tolkar det som ett 
tecken på att det är viktigt för mig,
att jag vill ta vara på tillfället och tar 
uppgiften på allvar.

Hur har du tidigare upplevt 
kritiken?
Det är en speciell situation och 
alltid olika beroende på kurs och 
kritiker, men om man själv är trygg 
i sin process och med sin prestation, 
så kan man stå för det man gjort 
oavsett vad man får för kritik. Jag 
tycker att de gånger det varit svårast 
att ta kritik är när jag inte själv har 
haft kontroll över min egen process.

 
Hur är en bra kritiker?
Det är viktigt att kunna lita på en 
kritikers omdöme. Att veta att pro-
jektet är bra på riktigt om kritiken 
är positiv och att det inte bara är 
ribban som ligger för lågt. Om man 

får hård kritik är det viktigt att det 
är tydligt vad som blivit fel. En rik-
tigt bra kritiker får en att känna sig 
peppad på arkitektur efter kritiken 
oavsett om den varit positiv eller 
negativ. Samtalet mellan kritikerna 
ska vara intressant och fokuserat.

Vad är det viktigaste med kritiken?
I slutänden handlar det om att ut-
bildningen inklusive kritiken borde 
leda till att alla når ett så bra resultat 
så möjligt och har fått gedigna kun-
skaper, yrkesstolthet och rejält med 
självförtroende.
 
Kan du relatera kritiken till någon 
situation utanför skolan?
Det är konstigt, det verkar nästan 
bara vara på arkitektskolan vi har
den här typen av kritiksituation. 
Det är vi, Idol och Project Runway!

JOHANNA KARLSSON OCH YLVA HAZELL – OM ATT BLI KRITISERAD



Att läsa till arkitekt är något helt annat än att gå 
på tre föreläsningar i veckan för att sedan sitta 
hemma och plugga inför en tenta. Att läsa till 
arkitekt är att välja en krävande utbildning – för 
många blir det rentav en livsstil. A-huset kan 
kännas som ens andra hem, och kanske är det 
inte så konstigt när så mycket tid tillbringas på 
skolan. Krävande, stressande, intensivt men 
också fantastiskt roligt och kreativt. 

Kanske får många studenter lite mindre fritid 
än de skulle önska, men samtidigt blir sam-
manhållningen stor. Inte minst för att skolan är 
så pass liten att man känner igen nästan alla 
elever och lärare ganska snart. Både organi-
serade och spontana aktiviteter pågår nästan 
jämt. Ett gammalt skrivbord blir till pingisbord, 
fikagrupper bildas, verkstaden används som 
julklappsverkstad i december, fotboll spelas på 
gräsmattorna och A-baren bjuder till fest med 
jämna mellanrum. 
 Allt eftersom åren går ökar de runda glasö-
gonen och kavajerna i antal. Studenter som 

avskytt betong blir plötsligt frälsta. Men när lik-
riktningen verkar vara ett faktum sker det något, 
pendeln svänger åt andra hållet och studenten 
försöker hitta sig själv och sin egen stil bland allt 
de lärt sig genom åren. 
 Skolan är på många sätt en liten, intim bubb-
la av likasinnade men lyckas på samma gång 
vända sig utåt. Gästlärare med andra insikter och 
åsikter delar med sig av sin kunskap, utbytes-
studenter från hela världen likaså. De flesta gör 
praktik på ett kontor eller två under utbildningen 
och väldigt många läser en del av utbildningen 
i ett annat land. Nästan varje kurs har sin egen 
studieresa. Att lära sig om ämnet genom att se 
och uppleva arkitektur på resande fot är en viktig 
del av utbildningen och ganska unikt. Intrycken 
blir många och ger studenterna en resursbank 
att hämta inspiration från under lång tid framöver.
 En liten del av allt det som görs på skolan 
visas också upp under utställningar. Varje vår 
öppnas skolan för allmänheten och då trängs 
studenter, lärare och nyfikna om vartannat för att 
se vad som egentligen sker bakom kulisserna. 

MER ÄN EN 
SKOLA

ARKITEKTSKOLAN
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GHAAS 2010
Gunnar och Hans Asp-
lunds Arkitekturstiftelse 
inbjuder varje år till en 
studenttävling för studen-
ter i de högre årskurserna 
och examensarbetare vid 
arkitektskolan i Lund.
Tävlingsuppgiftens syfte 
är att belysa olika möjlig-

Kakelpriset för arkitekt-
studenter 2011
Kakeltävlingen för arki-
tektstudenter genomför-
des i år för första gången. 
Inbjudna var studenter 
vid arkitekthögskolor i 
Sverige. Uppgiften var 
att inreda ett gammalt 
vattentorn som bostad 
och arbetsplats. Förstapri-
set - ett stipendium på 20 
000 kronor och en resa till 
Europas största kakelmäs-
sa i Bologna - tilldelades 
Andreas Amasalidis, LTH, 
för ”Hipstering Hights”. 

Schindler Award
Haydar Alward och Mi-
kael Pettersson vann andra 
pris i Schindler Award 
2010 med sitt examensar-
bete ”Made to Measure”. 
Schindler award är en 
studenttävling som hålls 
vartannat år. Tävlingen 
fokuserar på ”tillgänglig-
het för alla” med en given 
uppgift som ram för detta 

heter att ge en av Lunds 
mest attraktiva platser 
ett relevant utnyttjande 
för socialt och kulturellt 
utbyte. 
 Martin Stenberg och 
Hannes Stigsson Haak 
vann med sitt förslag 
”Mellanrum” den senaste 
upplagan av denna tävling.

tema. Årets uppgift var att 
tänka nytt kring platsen 
där Olympiska spelen 
i Berlin hölls år 1936. 
Denna plats konstruerades 
under naziregimen och 
tävlingen syftade därför 
till att introducera en 
demokratisk dimension 
såväl som att göra platsen 
tillgänglig för alla. 

Spektrum 
Form/Design Center 
anordnar årligen en elev-
utställning där regionala 
utbildningar presenterar 
sina examens- och pro-
jektarbeten. Arkitektsko-
lan vid Lunds Universitet 
presenterade denna gång 
kandidatprojekt från 
våren 2009. 

Sydform 2011
Sydform arrangerar 
årligen en möbeldesign-
tävling för formgivare 
verksamma i Skåne, Sjä-
land och Blekinge. De ut-
tagna bidragen visas sedan 
i en vandringsutställning. 
Studenter från arkitekt-
skolan i Lund deltar varje 
år i denna tävling. I år 
vann Henrik Malm ett 
hedersomnämnande för 
sin liggfåtölj ”molnet”. 

Framtidens kolonistuga
Arkitektstudenter på LTH har gått en kurs i träbygg-
nad, uppgiften var att ta fram modeller för framtidens 
kolonistugor. Studentprojekten visades på Landskronas 
museum hösten 2010. Tio av stugorna har valts ut 
och kommer att byggas i full skala inför Landskronas 
600-årsjubileum som infaller år 2013. 

Kivik Art ’11 - femte sommaren
I workshopen ”Land Arc 2011” arbetade arkitektstu-
denter från Lund, Köpenhamn och Trondheim med 
konstruktiva ingrepp i naturen och kommentarer till det 
som redan finns på plats. Resultatet av workshopen samt 
projekten från kursen Arkitektur och Landskap ställdes 
ut på Kivik Art Centre sommaren 2011. 

Furniture Fair 2010
Varje år ställer studenter 
från arkitektskolan i Lund 
ut sina stolar från fanta-
siprojektet på Stockholm 
Furniture Fair.

TRIGGA TÄVLINGSINSTINKTEN
Under utbildningen lägger många av studenterna ner energi på att delta i tävlingar, 
både inom utbildningen och på fritiden. Här presenteras några prisbelönta förslag 
från arkitektstudenter i Lund från åren 2010-2011.

SKOLANS ANSIKTE UTÅT
En del av allt det som görs på skolan visas upp under olika utställningar. Skolan 
anordnar både egna utställningar och tar del i större samlingsutställningar. 
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Anna-Maria Blennow har under-
visat ettor, tvåor och treor i arki-
tekturhistoria i snart 30 år. Under 
studenternas tredje år bjuder 
skolan på en mycket uppskattad 
arkitekturresa till Rom. 

Jag börjar känna mig historisk för 
jag började på skolan som student 
1967 och har arbetat här sedan 
1982. Det roligaste är att jag, till 
skillnad från många andra lärare, 
faktiskt har alla arkitektstudenterna 
från första till tredje årskursen. I 
stort sett känner jag igen alla stu-
denter jag har haft, och de känner 
igen mig. Jag får tänka på det när jag 

går på stan att jag alltid är igenkänd! 
Arkitekturhistoria är ett oerhört 
viktigt ämne och det ser vi på 
kursutvärderingarna att studenterna 
också tycker. Om man är arkitekt 
och inte har historiebakgrunden, då 
har man ingenting att stå på. Själva 
bildningsbakgrunden är viktig men 
också att kunna förstå och använda 
elementära arkitektoniska begrepp 
och verkningsmedel som fortfarande 
är viktiga för att kunna diskutera 
och analysera arkitektur. Arkitektur-
historien är ett fantastiskt skafferi. 
 Vår undervisning bygger på 
på en systematisk genomgång av 
arkitekturhistorien. Vi börjar med 

antiken och går hela vägen fram för 
att få översikten. Det göra att stu-
denterna får ett grepp om och kan 
placera in saker och ting i den här 
utvecklingskedjan. Under tredje året 
avslutar vi med att åka till Rom, det 
blir också belöningen. Studenterna 
har klarat sina tentor och presen-
tationer och så bjuder skolan på 
denna resa. Väl i Rom faller allting 
på plats, det är så det fungerar.
 Det var Olle Svedberg som 
initierade Romresorna på 70-talet. 
Han tyckte att arkitektstudenterna 
behövde åka till Italien, stegade upp 
till tekniska fakulteten och begärde 
hela deras reseanslag. Professorerna 
från de andra institutionerna tyckte 
att det var en utmärkt idé så Olle 
fick hela reseanslaget. Resan blev 
mycket uppskattad, och sedan länge 
är det Arkitektskolan själv som står 
för hela kostnaden. 
 I Rom finns arkitekturhistorian 
lagrad från antiken i botten och 
sedan finns alla epoker represente-
rade fram till idag. Den historiska 
stadskärnan är koncentrerad vilket 
gör att vi kan röra oss till fots vilket 
är viktigt för att få grepp om staden. 
Rom är ett fantastiskt fint exempel 
på stadsbyggnad. Ingenting mynnar 
ut i blindo utan allting är medvetet 
utfört stadsbyggnadsmässigt. Dess-
utom är stadens historia fortfarande 
levande, antiken är inte någonting 
dött utan finns i den romerska 
vardagen. 
 Jag tröttnar aldrig på Rom. 
När jag kommer ner och går ut på 
gatorna, tar min första cappuccino 
och känner igen stadens ljud och 
lukter - då känner jag mig hemma.

‘ARKITEKTURHISTORIEN ÄR ETT 
FANTASTISKT SKAFFERI’
ANNA-MARIA BLENNOW OM SIN TJUGOÅTTONDE RESA TILL ROM

ANNA-MARIA BLENNOW 
undervisar i arkitekturhistoria, 
på bilden håller hon en föreläs-
ning på klostergården till 
S Carlo alle Quattre Fontane.

www.arkitekturhistoria.lth.se

MINNEN FRÅN STUDIERESOR
Arkitektstudenterna är vana resenärer, många kurser ordnar resor för att studera 
byggnader eller stadsbyggnad som relaterar till ämnet för kursen. Dessa resor ger 
inspiration till nutida och framtida projekt och minnen för livet.

”VI var på Centre Pompidou och 
guiden stod och skröt om och om 

igen om att det var ett gratis biblio-
tek där, vem som helst fick läsa och 

använda internet! Vår grupp av svens-
ka studenter var inte jätteimponerade. 

Jag vet inte hur det är i Frankrike men 
i Sverige ska det vara en jäkla liten ort 

för att inte ett bibliotek ska finnas, och 
definitionen på ett bibliotek är väl att det 
är gratis?”

Svante Karlsson, A08X

”Första året jag var med på 
Romresan så hade vi en liten 
tillställning när vi kom till-
baka. Då fick jag höra att två 
av deltagarna hade badat i 
Fontana di Trevi sista nat-
ten. Näck. ”
(Det numera är strängt för-
bjudet att bada i fontänen.)

Anna-Maria Blennow, 
lärare i arkitekturhistoria

Gruppbild från den årliga 
studieresan till Rom.

”Det finaste under 
studieresan till Schweiz var när Kristina dansade 
omkring över kullarna och sjöng The Hills Are 
Alive, det var precis som i Sound of Music.”
Nike Rosvall, A08Y

”Under en kväll i Barcelona strövade vi omkring för 
att hitta en restaurang. Några klasskamrater gick 
och sjöng Morrissey’s First Of The Gang To Die 
högljutt, så plötsligt fick vi som gick bakom en balja 
diskvatten över oss.”

          Andreas Engberg, A03Y
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‘DET BRUKAR VARA KÖ FÖR ATT 
KOMMA IN’
A-BAREN - LIKA VIKTIG NU SOM DÅ

Att arkitektstudenter kan ordna fester är inget nytt. 
Redan på 70-talet var A-baren känd som där det 
hände. Genom åren har A-baren ändrat form, kom-
mit och gått, varit mer eller mindre accepterad av 
ledningen - men den har bestått!

Idag sköts A-baren av Sexmästeriet. Varje månad lägger 
cirka tio studenter ner dyrbar tid och energi på att fixa 
öl, vin, drinkar och mat. Allt för att berika det sociala 
livet på arkitektskolan. Det är under A-baren man 
får chansen att träffa alla dem som läser andra kurser 
än en själv. I väntan på att arkitektskolan renoverades 
har A-baren det senaste året huserat i Cornelis lokaler 
i Kårhuset. På frågan om det brukar vara välbesökt 
svarar Sanna Hjort, en av medarbetarna i sexmästeriet, 
att visst brukar det vara mycket folk! Lokalen tillåter 
bara 120 personer och det är ofta kö för att komma in. 
Besökarna är inte bara arkitektstudenter, folk kommer 
från alla möjliga håll. Dessutom är det en del gamla 
studenter som kommer till A-baren – det är en mötes-
plats helt enkelt.
 Det har varit lite upp och ner med A-baren.
Regelverket kring om och i så fall hur man får sälja och 
konsumera alkohol på skolan är luddigt. Alla vet att 
A-baren är viktig och egentligen är det säkert ingen som 
är motståndare till evenemangen, men det blir trots allt 
problematiskt när universitetslokaler omvandlas till bar.

Läs mer om A-sektionens arbete:
www.asektionen.se

Sanna Hjort och Mikaela Steby Stenfalk berättar att 
man de senaste åren börjat servera mat vilket hjälper till 
med alkoholtillståndet. Men det är inte den enda anled-
ningen, maten är mycket uppskattad av besökarna.   
– Serverar vi lite mat håller besökarna blodsockret uppe 
och kan stanna längre, säger Mikaela. 
 De senaste gångerna har sexmästeriet arrangerat A-
baren under olika teman. En gång var det 20-talstema, 
vid ett annat tillfälle var det tema Spanien och denna 
gång kombineras A-baren med marknadsdagar där yr-
kesverksamma arkitekter får chansen att träffa studenter 
över en öl eller två.
 Här minglar Martin Svensson som arbetar på 
Hauschild+Siegel i Malmö. Martin berättar att ett mo-
dellbränning var ett återkommande event på A-baren 
för några år sedan. Som sista evenemang under vårter-
minen arrangerades korvgrillning på A-husets gamla 
innergård. När alla var mätta och belåtna övergick 
grillen till ett modellbål. Här kunde man bränna upp 
modeller som kanske inte riktigt blivit vad man tänkt 
sig. Modellbränningen blev en symbolisk handling där 
man lät, inte bara modellen, utan all stress man känt 
under projektet brinna upp. Mycket befriande!

EN ÖL TACK!
Jesper Eriksson, seksmästare i A-sektionen agerar bartender.

Ida Stavenow växte upp med en granne som var 
arkitektstuderande och i fjortonårsåldern fick hon 
följa med till ritsalen på arkitektskolan. Där och då 
avgjordes hennes framtid.

”Jag arbetar på Fojab arkitekter sedan i våras efter att 
ha jobbat på mindre kontor i några år. Jag har alltid 
haft en bra känsla för Fojab, det har verkat vara en bra 
arbetsplats. I min värld gör de stora kontoren ungefär 
samma sak så det är inte kontorets estetik som har 
lockat mig, snarare arbetsplatsen som sådan. Det är kul 
att ha så många arbetskamrater och jag trivs med att 
jobba i grupp. Dessutom finns det alltid någon att fråga 
om allting och så är det fika varje dag.
 Jag har nog alltid känt mig som en arkitekt efter-
som jag bestämde mig redan i högstadiet för vad jag 
skulle bli. Det har inte funnits något annat. Min granne 
var arkitekt och brukade passa oss när vi var små. När 
jag var fjorton fick jag komma upp till LTH och besöka 
henne. Jag tyckte att alla var så himla häftiga på arki-
tektskolan!
 Skolan lär en inte riktigt hur det är att arbeta som 
arkitekt, men jag tycker att det är bra att utbildningens 
fokus ligger på det teoretiska och kreativa. Resten lär 
man sig ändå. 
 Just nu sitter jag med bygghandlingar för ett 
stort projekt i Malmö, vi är långt fram i processen så 
besluten i projektet togs för länge sedan. Jag har bara 
projekterat mindre projekt, så det var lite av en önskan 
från min sida att få lära mig det här. För tillfället är 
arbetsdagarna rätt likartade med mycket tid framför 
datorn. Jag har helt enkelt inte kommit till det stadiet 
ännu när mailkorgen är full och telefonen ringer hela 
tiden. 
 Det är nog medvetet från min sida att välja ar-
betsplatser som håller en normal arbetsbelastning, jag 
tycker att arkitekt är ett yrke i första hand och inte en 
livsstil. 
 Det har hela tiden funnits en gemenskap som jag 
har velat vara en del av. När jag kom till arkitektskolan 
så hittade jag hem på sätt och vis, och även om jag har 
tvivlat fram och tillbaka så vet jag inte var jag skulle 
passa in bättre.”

Född: 1983 i Lund

Bor: i Malmö

Jobbsituation just nu: Fojab arkitekter

Har tidigare jobbat hos: Gunilla Svensson arkitekter, Mem arkitekter, 
eget företag.

Övrigt engagemang: assistent på Malmö högskola och Lunds universi-
tet och bogranskare för Sydsvenskan.

Tar sig till jobbet med: cykel

Examen: 2009

IDA STAVENOW

‘JAG TYCKTE ATT ALLA VAR SÅ HIMLA 
HÄFTIGA PÅ ARKITEKTSKOLAN’
VAD HÄNDE SEN? - IDA STAVENOW, FOJAB ARKITEKTER



‘JAG VILL GÄRNA VARA MED OCH 
UTFORMA DEN STAD JAG LEVER I’
VAD HÄNDE SEN? - JOHANNA WITTENMARK, LUND NE BRUNNSHÖG

Johanna Wittenmark arbetar med att utforma det 
nya området Brunnshög i Lund. Spännande arbets-
uppgifter och trevliga kollegor gör jobbet trivsamt 
och utvecklande. 

”Jag funderade på att arbeta med stadsbyggnad redan 
efter andra året på arkitektskolan. Kort därefter fick 
jag en praktik på ett stadsbyggnadskontor och blev 
desillusionerad. De styrmedel som fanns där räckte inte 
till för att hindra dåliga projekt och omöjliggjorde bra 
projekt. Men mitt engagemang för staden och dess liv 
fanns kvar även efter praktiken. Efter avslutad examen 
arbetade jag på Sweco Arkitekter i Malmö och sedan 
många år på Gehl Architects i Köpenhamn. Åren i Kö-
penhamn har gett mig verktyg och en fast övertygelse 
att vi måste göra vad vi kan med de styrmedel vi har.
 Nu är jag föräldraledig från mitt jobb på Lund NE 
Brunnshög, ett projektkontor som hör till Lunds stads-
byggnadskontor. Brunnshög är ett spännande område 
som det finns oerhört goda intentioner med och jag vill 
gärna vara med och utforma den stad jag lever i. Mina 
dagar innebär många möten, mycket te och en ständig 
önskan om att få mer gjort. Projektet är enormt, i stor-
lek som Lunds stadskärna. Att ha ansvar för så många 
människors livsmljö kan ibland kännas stressande. 
 När jag slutade arkitektskolan fanns det mycket 
kvar att lära sig, men det är inte heller realistiskt att tro 
att man ska kunna allting efter examen. Det viktigaste 
är att ha en känsla för processen och respekt för hur 
mycket vi påverkar människors liv med det vi ritar. 
 Det roligaste med att vara arkitekt är när det het-
tar till precis innan allt ska vara klart. Då slutar man 
tänka och bara gör. Den mest intensiva upplevelsen var 
dagarna innan invigningen av Bo01 när vi slutförde vår 
visningslägenhet. Helt otroligt att se inredningsarkitek-
terna komma bärandes på lampor iförda kortkort och 
högklackat samtidigt som betongbilarna fortfarande 
körde in för att gjuta.”

Född: 1973 i Lund 

Bor: i Lund

Jobbsituation just nu: projektkontoret Lund NE brunnshög, stadsbygg-
nadskontoret i Lund 

Har tidigare jobbat hos: Sweco Arkitekter Malmö, Gehl architects 
Köpenhamn

Övrigt engagemang: har varit ritsalsassistent och föreläst på Arkitekt-
skolan i Lund

Tar sig till jobbet med: cykel

Examen: 2000

JOHANNA WITTENMARK
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‘EFTER NÄSTAN TVÅ MÅNADERS SLIT 
VAR GLÄDJEN ENORM’
VAD HÄNDE SEN? - HANNA JOHANSSON, BJARKE INGELS GROUP

Hanna Johansson tog examen sommaren 2010 och 
började omedelbart att arbeta på arkitektkontoret 
Bjarke Ingels Group (BIG) i Köpenhamn. Ett år 
senare har hon varit projektledare för flera tävlings-
förslag i Skandinavien och även om jobbet är stress-
sigt ger det mycket tillbaka. Atmosfären är lekfull 
och kanske är det också detta som genererar BIGs 
speciella uttryck. 

”Jag tog examen sommaren 2010 och redan innan jag 
var färdig visste jag att ett arbete väntade på BIG i Kö-
penhamn. Året innan hade jag gjort praktik på samma 
kontor och då spenderat största delen av min tid på en 
tävling om att formge Tallinns nya stadshus. Eftersom 
vi vann denna tävling återvände jag till kontoret för att 
arbeta med realiserandet av projektet. Sedan dess har 
jag även varit projektledare för ett antal tävlingar inom 
Skandinavien, jag har fått mycket mer ansvar än vad jag 
hade väntat mig. 
 När jag sökte mig till BIG som praktikant stu-
derade jag kontorets byggda projekt, men också hur 
projekten presenterades och förklarades grafiskt. Det 
var framförallt för att lära mig det senare som jag sökte 
mig dit. Jag tycker att arkitektutbildningen i Lund 
har förberett mig ganska väl inför det arbete som jag 
nu gör. Inom tekniskt kunnande ligger jag kanske lite 
sämre till än anställda från många andra nationaliteter, 
medan min styrka ligger inom koncept-, designutveck-
ling och helhetstänkande. 
 Jag tycker om det faktum att mitt arbete är varierat. 
Vissa dagar är superhektiska och långa, andra lugna och 
förutsägbara. Personligen föredrar jag att arbeta med 
tävlingar och även om det ofta innebär mycket stress 
och lite sömn. Just nu arbetar jag med att starta upp en 
inbjuden tävling om en skidresort i norra Finland. Det 
ska bli spännande när det egentliga skissarbetet kom-
mer igång. 
 Det hittills bästa ögonblicket i mitt yrkesliv var 
den dag då jag fick beskedet att vi vunnit tävlingen 
om ”Stockholmsporten” – den första tävling jag agerat 
projektledare i. Efter nästan två månaders hårt slit var 
glädjen enorm!”

Född: 1982 i Kalmar

Bor: i Köpenhamn

Jobbsituation just nu: Bjarke Ingels Group (BIG), Köpenhamn

Examen: 2010

HANNA JOHANSSON
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