
Afhandlingen undersøger, hvordan arkitekturen fungerer som henholdsvis bindeled eller barriere i 
menneskers tilpasning til klimaet. Problemstillingen tager udgangspunkt i de sidste årtiers udvikling 
af lavenergibyggeri, som er præget af en fremadskridende afkobling af brugeren fra indflydelse på 
transformationen af et givet udeklima til et klima til beboelse. Bag denne udvikling ligger en tilgang til 
menneskers relation til klima, som er præget af termisk komfort teorien, der som mål har at skabe et in-
deklima, som giver færrest mulige klager af brugerne. Teorien, som sidenhen er blevet til en standard, 
kritiseres for at underkende menneskenes evne til at tilpasse sine beboelsespraksisser til varierende 
klimaforhold som en del af bygningskulturen.
Debatten er præget af to grundlæggende holdninger: Én som anskuer bygninger som leverandør af et 
idealt indeklima og en anden, som anser muligheder for beboere til at deltage og styre klimatilpasn-
ing som en arkitektonisk kvalitet. Disse positioner bliver ofte ikke selv genstand til debat, men argu-
menterne bevæger sig ofte rundt i isolerede fænomener som sundhed, energiforbrug eller integration 
af teknologi i hverdagen. Kernen er dog en indbyrdes strukturel forskel, som kommer til syne ved at 
betragte den industrielle revolutions påvirkning af klimatilpasningen.
Et casestudie af københavnske kommuneskoler mellem 1847-1924 viser en radikal ændring fra tradi-
tionelle løsninger baseret på en simpel klimaskærm med brændeovn til et avanceret centralvarme- og 
ventilationssystem, som nærmest er usynlig integreret i konstruktionen ved den sidste tredjedel af det 
19. århundrede. Udvekslingen af varme og luft mellem inde og ude er derved kendetegnet af en formi-
dling, forstået på to niveauer: Strømmen af varme og luft igennem kanaler og beboerens relation med 
klimaet.
Forklaringen for overgangen fra før til efter industrialiseringen findes ikke ved en isoleret betragtning 
af teknologi, samfund eller arkitektur. Snarere er det systemet af både formulering af krav baseret på 
skiftende videnskabelige paradigmer såsom hygiejne og bygningsteknologisk fremskridt, som er gen-
sidig påvirkende og skaber en kultur af hurtig innovation. industrialiseringen medfører en række sam-
fundsmæssige, politiske og erkendelsesmæssige rammer, som accelererer den gensidig udvikling af 
større krav og teknologiske løsninger.
Betragtningen af industrialiseringens betydning skærper derfor vores bevidsthed om, på hvilke 
præmisser vi tænker nutidens krav til sunde og energibesparende løsninger samt, hvilken modernis-
mekritik der gemmer sig bag ønsket om en mere brugerstyret og varierende forhold mellem inde og 
ude.

Resumé




