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Det foreliggende nummer af Nordisk Arkitekturforskning samler sig ikke om et
bestemt tema, og arbejdstitlen i redaktionen hat vekslet mellem Assorted Candy og
Opsamling. Der er rale om en razkke godbidder, men de naevnre titler udtrykker dog
ikke tilstrsekkelig respekt for hverken forfatterne eller artiklerne. Et opsamlingsnummer er udtryk for, at redakrionen gennem nogen tid har modtaget flere
manuskripter, end der har vserer pläds ril inden for de planlagte temaer. Der er en
god ring, og vi vil fortsat opfordre NÄs laeserkreds ril at indsende manuskriprer.
Et tilbageblik på tidligere årgange af Nordisk Arkitekturforskningviser, at den del
af tidsskrifrer, som hedder Forum, tidligere har va;ret mere fremtradende, end den
har vasret gennem de seneste år. Forum skulle give pläds for korte indlasg og debat
om emner, der optager arkitekturforskere i Norden - reaktioner på temaer og
artiklet i tidssktiftet kunne også finde pläds het. Redaktionen har ikke modrager
sådanne indlseg, men gor hermed opmaerksom på, at vi i Forum gerne stiller spalteplads til rådighed for debarterende og informerende indlaeg.
I sidste nummer annonceredes temaet for dette års symposium, som finder sted
den 19. - 21. april. Temaet er Arkitekturforskningens landskap og arriklerne i der foreliggende nummer kan, gennem den srore spamdvidde de reprassenterer, give et
forhåndsindtryk af, hvor stort og vidtstrakt landskabet er.
Den förste artikel griber rilbage til NA nr. 01/1999 der havde Architecturology
som tema og indeholdt flere artikler af "Arkitekturologiens fader", filosoffen Philippe
Boudon. Arkitekturologien, som den blev praesenreret af Boudon, arbejder med
designprocessen som objekt for videnskab og vaegter issr skalaens betydning.
Dominique Raynaud soger med sin artikel Schema as an architecturaldesign operator
at påvise det frugtbare i at supplere skala- eller mål/storrelses-orienterede betragr-

ninger med refleksioner over, hvilken betydning aktionsverber eller skemata spiller i
designprocessen. Raynaud argumenterer for nodvendigheden af, at A r k i t e k t u r o logien videreudvikles, men artiklen kan også laeses som en i n t r o d u k t i o n t i l denne
sasrlige gten af möderne arkitekturforskning.
De seneste numre af NA har haft flere temaer. Disse temaer er også repraesenteret
i dette nummer, hvor temaet
Toolsfor interaction in Urban Planning akluttes. Artiklerne er skrevet af forskere,
som er involverede i det EU financierede projekt Greenscom. Greenscom projektet
afsluttes 2003 med anbefalinger af strategier og vaerktojer, som kan benyrtes t i l at
fremhasve^wweaspekrer i byudviklingen. Lindholms artikel diskuterer betydningen
og anvendeligheden af begrebet green structures i k o m m u n i k a t i v planläggning og
fremhaever flertydigheden:
In the first case focus is on the physical qualities related to each object (e.g. a garden or
a park or a tree). In the last case focus is on functional and physical relations. In the first
case the meaning of the concept is based on convention, while i n the last case the
meaning is created in the actions emetging through the use of this new word.
Under temaet Bebyggelseskvalitet er der ligeledes to artikler, og i det nasste n u m m e r
forventer v i at bringe yderligere et par artikler. Bebyggelseskvalitet er et vanskeligt
begreb, og de meget forskellige emner, der behandles under temaet kunne indikete,
ar det også et et diffust begreb.
En enkelt artikel peger tilbage til nr. 3 A 0 0 1 , der havde IT som tema. Gustavson og
Keijets attikel omhandler perspekriverne i installation af IT-netvserk i boligområder,
og forfatterne understteger vigtigheden af, at atkitekturforskningen interesserer sig
for de forandringer, der sker i de fysiske omgivelser, når de udvides i modet med det
virruelle r u m .
I redaktionen finder v i , ar det er vigtigt at vise den store bredde, som eksisterer
ikke blot i arkitektfaget og professionen, men også i forskningen. Som det fremgår i
oversigten over planlagte temaer, v i l v i i det kommende åt vise endnu flere sider af
arkitekturforskningen, idet v i planlaegger temaer o m Arkitekturforskning
Forskning i Arkitekturteori

og Filosofi,

ogHistorie samt Forskning i Velfardssamfundets Byer. Der-

udover v i l v i gerne bringe et tema o m Designforskning,

men har endnu ikke fundet

en tematedaktion.
Redaktionen modtager mange artikler, som forholder sig til sporgsmålet o m , hvad
arkitekturforskning et. Selv forer redaktionen en anden diskussion, når vi behandler
forslag t i l artikler. V i tager ikke stilling t i l , o m et emne er arkitekturforskning, men
derimod stiller v i sporgsmålet, o m artikler er intetessante for arkitektutforskere, og
vi lasgger vaegt på at ptjesentere igangvasrende forskningsprojektet og detmed over
t i d tegne et billede af, hvad arkitektutforskning kan vasre.
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