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Bodum Canteen. Design: Masato Yamamoto

ONO, R. Randers. Design: Hans Thyge Raunkjær mDD

Nap, Fritz Hansen. Design: Kasper Salto mDD

Tango, Raadvad.  Design: Tobias Jacobsen mDD og Monica Ritterband

Coffee Table, Paustian. Design: Isamu Noguchi 

OPUS, Rosendahl. Design: Ole Palsby

Helena, Georg Jensen. Design: Helena Rohner

”De enkelte ting skal 

ikke betragtes alene, de 

fornemmes og mærkes 

og er medvirkende til, 

at et rum har en særlig 

atmosfære. Tingene 

udstråler noget. De 

påvirker os og sætter os 

i en bestemt stemning 

og gør, at rummet 

fornemmes på en 

bestemt måde.”’

Waves, Erik Jørgensen. Design: Jensen & Ernst
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Design griber ind i vores omgivelser, og for 
at indgreb lykkes, er det vigtigt at have en 
udviklet sans for konteksten. Traditionelt 
kunne vi her tale om æstetikdannelse og 
da mene dannelsen af vores fornemmelse 
for situationer og evne til at agere i dem. 
Måske bør vi genoptage det perspektiv 
på æstetikken og se en æstetisk dannelse 
som grundlag for design – både i forhold 
til produkter og strategier.

Af Carsten Friberg, adjunkt, ph.d., Arkitektskolen Aarhus

Hvordan skal vi tale om æstetik, når vi taler om design for 

det bredest mulige publikum? Måske vi skal tale anderledes 

om æstetik, end vi plejer at gøre. I stedet for at lade det 

handle om, hvordan noget tager sig ud – om det er smukt el-

ler på anden måde vækker behag, eller det drejer sig om nogle 

bestemte former for sanselige kvaliteter eller kvaliteter af 

kunstnerisk art – så vil jeg foreslå at tale om det sanselige 

og det kropslige i meget bred betydning. Æstetik handler om 

sensibilitet og dannelse, og dannelse både af publikum og 

designeren selv.

Dette er ikke for at underkende de sædvanlige opfattelser af 

det æstetiske. Når vi taler om design for et bredt publikum, 

så kan vi vel alle unde, at så mange som muligt får lov at blive 

omgivet af produkter med æstetiske kvaliteter. Men æstetik 

kan også blive set som et problem, for desværre sker det, at 

æstetiske kvaliteter bliver en del af en smagsdiskussion, som 

ender med at dyrke en snobeffekt. Endelig kan vi også kom-

me til at spørge, om det altid er relevant at tale om æstetik; 

for hvad er det æstetiske, når design blive immaterielt?

Jeg vil alligevel mene, at det æstetiske er vigtigt i design 

både i forhold til produkter såvel som for service og strategi.

Hvor blev hanken af?

Lad os forestille os, at vi sidder på en café med en caffe latte. 

De fl este steder får vi et glas, der er fyldt til randen, så man 

kun vanskeligt kan holde om det uden at brænde fi ngrene. 

Jeg tænker ofte, hvad der dog er blevet af den glimrende lille 

udvækst, der hedder en hank. Er den forsvundet, fordi den 

er upraktisk – den går for let i stykker i vask? Men den fi ndes 

dog stadig på kopperne til andre slags kaffe. Er det, fordi den 

ser forkert ud i forhold til glassets form? Og er glassets form 

nu også den rette? Skulle det mon være lidt højere i forhold 

til diameteren? Eller er det netop sådan, at det skal serveres i 

den slags glas, når man drikker caffe latte på en trendy café?

Om glasset har den rette form hører til det, vi som regel for-

binder med æstetik. Det gør måske også, hvordan det føles 

at holde om det, selvom det desværre alt for ofte kun hand-

ler om, hvordan noget ser ud, og ikke hvordan det hænger 

sammen med de øvrige sanser. Et vinglas må også have en 

bestemt tykkelse, så det føles behageligt mod læberne; og 

skal en øl drikkes af glas med stilk, eller af et glas eller krus, 

man kan tage ordentlig fat om? Et bestik skal føles godt at 

holde om, og det må ikke give en forkert fornemmelse eller 

grim lyd, når det kommer i berøring med tallerkenen – så kan 

det se nok så godt ud.

Den interessante smagsdom

Tilbage til caffe latten. I stedet for at diskutere, om glasset 

skulle være anderledes, kan der også lægges en anden vinkel 

på det.

ÆSTETIK OPDRAGER 
OS OG FORMER 
VORES ADFÆRD
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Måden, glasset spiller sammen med vores sanser (hvordan 

det føles, hvordan vi holder om det, hvorfor det ser ud, som 

det gør), kan også ses som del af den måde, det er med til at 

påvirke, hvordan vi opfatter stedet – caféen. De enkelte ting 

skal ikke betragtes alene, de fornemmes og mærkes og er 

medvirkende til, at rummet har en særlig atmosfære. Tingene 

udstråler noget. De påvirker os og sætter os i en bestemt 

stemning og gør, at rummet fornemmes på en bestemt måde.

Det er ikke fordi, caffe latten selv gør den helt store forskel; 

men den er alligevel en del af interiøret sammen med de an-

dre objekter. Stil den på bordet på bodegaen, og den vil være 

malplaceret. På samme måde som den blå Kansasdragt på en 

café i indre København. Det interessante er her ikke så meget 

vores smagsdom, der vil få os til at vende tommelfi ngeren op 

eller ned, men derimod at de udstråler noget, som vi mærker. 

På den måde kan smagsdommen alligevel være interes-

sant, for den er en dom om, hvad vi umiddelbart fornemmer. 

Smagsdommen er jo ikke resultatet af, at vi tænker os længe 

om – kun når vi er bange for at have dårlig smag og lige skal 

overveje, hvad vi skal sige. Men i begge tilfælde handler det 

om, at vi viser vores forhold til et fællesskab. Den gode smag 

er jo netop en bestemt gruppes opfattelse omsat i dens 

udtryk. Og det er så underordnet, om det er mærkevarer, 

arbejdstøj, caffe latte eller elefantøl.  Vi bruger sanserne til 

at afgøre det, og for at kunne det, må de være blevet dannet 

af, at vi har været omgivet af bestemte ting.

Æstetik handler om dannelse

Æstetik kan altså komme til at dreje sig om, hvordan de 

fysiske objekter påvirker måden, vi agerer på. Jeg bliver nødt 

til at agere anderledes med caffe latten i det varme glas, 

end hvis den var i et papbæger, eller hvis der var en hank. Når 

æstetik handler om sansning, så kan vi fx også diskutere, 

om de stole, vi sidder på, ikke kun repræsenterer forskellige 

måder at udforme en stol på, men også er en fortolkning 

og formidling af en bestemt kultur. Vi har bl.a. stole, fordi 

det at sidde er forbundet med den rette adfærd i forskellige 

situationer – men vi kunne jo også ligge på en briks, puder på 

gulvet eller holde os mere i bevægelse. Stolen er en konkret, 

fysisk formidling af norm og adfærd – det æstetiske handler 

da ikke om, at stolen ser godt ud, men om en kropslig dan-

nelse.

Den amerikanske fi losof Richard Shusterman har netop intro-

duceret en kropsæstetik – somaesthetics – for at tematisere 

dette som emne for æstetikken. Hvilket jo er oplagt, når vi 

tænker på, at den æstetiske dannelse tidligere handlede 

om at fremstå, tale og gebærde sig på bestemte måder. Sin 

dannelse viste man ved at tale på den rette måde, klæde sig 

rigtigt, have kropsholdning, bevægelse osv., som hørte til 

situationen. Og sådan gør vi jo stadig. Vi anvender jo stadig 

dress codes og bekymrer os om den rette måde at fremstå 

på i forskellige situationer.

Med dannelse vender vi egentlig tilbage til det, som æstetik 

handlede om gennem århundreder. Æstetiske produkter var 

til for at opdrage og uddanne. Billeder, skulpturer, litteratur 

osv. var ikke til underholdning eller blot nydelse. De var måder 

at vise det, der dannede fællesskabet i moralske fortællinger 

i myter og hellige personers liv, vigtige historiske begivenhe-

der osv. Måske har vi stadig det perspektiv med os. 

Stolen fra før var jo netop til sanselig opdragelse: man bruger 

sin skoletid på at lære disciplinering af kroppen med forestil-

lingen om, at man skal sidde stille for at koncentrere sig. Og 

”At lave indgreb i 
omgivelserne til glæde for 
dem, der befi nder sig i dem, 
forudsætter, at man har 
fået udviklet sin sensibilitet 
over for konteksten, og 
udvikling af sensibilitet 
hed, og bør stadig hedde, 
æstetiks dannelse.”
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de nyeste gadgets, man viser frem, er nok ikke altid kun til 

nyttig brug, men lige så meget for at vise, at man hører til 

i det fællesskab, der lægger mærke til dem. Men så handler 

det sanselige og æstetiske også om at have en god fornem-

melse for de steder, man begår sig. Hvis vi vender tilbage til 

caféen, så er indretningen af den og de objekter, vi vælger til 

den, et ønske om at vise en bestemt stil frem. Stilen er både 

et udtryk for et indgreb, som vil påvirke dem, der kommer der, 

og et udtryk for at have fornemmelse for stedet og situatio-

nen, for uden den fornemmelse ville det jo ikke henvende sig 

til nogen.

Fornemmelse for sammenhængen

Indgrebet, der skaber et sted, er således ikke kun at forstå 

som det fysiske indgreb, der giver stedet et bestemt udtryk 

og bevirker en bestemt atmosfære. Det er også socialt, og 

dermed handler det også om service. Det handler om hvilke 

valg, der er truffet i forhold til indgrebet, og de er truffet på 

baggrund af en sensibilitet for den situation, der gribes ind i.

Det glas, caffe latten bliver serveret i, leder måske ikke umid-

delbart tanken hen på service, men det indgår som en enkelt 

ingrediens i et indgreb, som vil skabe – eller i det mindste 

give rammer omkring – en bestemt adfærd. Og det virker 

kun, hvis man kan møde sin bruger det rette sted. Men så 

bliver sensibiliteten over for brugeren og situationen afgø-

rende, netop det som æstetikken traditionelt angik. At have 

smag var jo at kunne begå sig på den rette måde i den givne 

situation; gør man ikke det, blive ens optræden smagløs og 

dømt forkert. Så melder spørgsmålet sig, om ikke vi bør tale 

om æstetik i forhold til service og strategi, fordi det drejer 

sig om at have sans for de situationer og de mennesker, der 

arbejdes med.

At lave indgreb i omgivelserne til glæde for dem, der befi nder 

sig i dem, forudsætter, at man har fået udviklet sin sensibi-

litet over for konteksten, og udvikling af sensibilitet hed, og 

bør stadig hedde, æstetisk dannelse.

�

”Æstetik kan altså komme 
til at dreje sig om, hvordan 
de fysiske objekter påvirker 
måden, vi agerer på.”


