
Transkribering af interview med Henrik Haugaard: Gruppe Edible Garden. 
 
 
01:55 Start af interview 
 
Henrik: Altså vi opererer jo meget med, værdikæder så kan man sige at, der er en produktion 
af selve haven, produktionen af råvarerne. og så er der afsætning af de råvarer, det kan så 
være at det er dem der har haven der bare tager det med hjem. det kan også være at det er 
noget der skal ind i en eller anden form for værdikæde, og sælges til et eller andet" 
 
 
Os: altså ideen var nok at vi gerne ville have det placeret, inde i storbyerne, så har vi taget 
udgangspunkt i den lille område ude i Valby. hvor der er flade tage, for så ville vi lave det 
sådan eller bygge op som eller anden form for drivhus, eller sådan et lille område oppe på de 
flade tage, hvor man så kunne gro alle mulige forskellige former for ting alt efter hvor på taget 
det var. så man ligesom fik delt det op.  
 
Henrik: og der ved i godt der er mange eksempler på det, så min første kommentar kunne 
være, ligesom ikke opfinde den dybe tallerken igen og igen og igen. Så man kan sige en god 
tilgang f.eks. med den ide er at sige "er der lavet noget" der er f.eks. noget der hedder 
Østergro inde i københavn. Det er sådan et nationalt eksempel ik. som der er skrevet en del 
om. og så kan man sige. På en eller andet måde lave noget form for dokument analyse på det 
og sige hvad har man egentlig sagt af fordele og ulemper i casen, så arbejder man 
caseorienteret, så man ligesom siger, der er nogle erfaringer i Danmark, i kan også finde 
nogle erfaringer ude i verden det kunne også være meget sjovt, for at orientere sig også lidt ud 
af Danmark. så man har f.eks. østergro, også har man et eller andet andet. Jeg kan ikke lige 
komme med et eksempel, jeg ved der er sådan nogle, det er også beskrevet i USA f.eks. er 
der nogle steder hvor der er nogle restauranter der har ligesom en have på toppen af en eller 
anden bygning, også er restaurantens menuer osv. lavet forhold til hvordan haven kan 
producere osv. 
Så man kunne lave det på den måde sådan at i ikke starter fra 0. Det vil jeg anbefale, også 
lave cases. for en case er jo ikke nødvendigvis repræsentativt på alt men det er bare et 
eksempel på et eller andet konkret, og så er kunsten så hvis man f.eks. sagde vi tager 
østergro og noget internationalt, bare for at blære sig lidt. så kunne man sige hvad er egentlig 
analysen på det. også ud fra det lave jeres design.  
Det ville være sådan en ret fed progression måske. 
 
Os: Ja sådan at tage udgangspunkt i sådan 2 forskellige ideer. eller måske nogle ting der 
minder om hinanden på en eller anden måde. 
 
Henrik: Ja, altså det er nogen der har et eller andet tag og edible garden i sig ik. 
2 forskellige cases og så lære af det, for at bruge det ind i et eller andet design,f.eks. i dette 
konkrete eksempel hvad det bliver. 
Det kunne være en mulighed at arbejde på den måde. 
 
Os: Vi har så også snakket om at vi gerne ville inddrage noget form for non soil produktion. 
særligt faktisk aquaponics tror jeg det er vi har endt med at slå os ned på, og det er jo sådan 
noget som jeg går ud fra i hvert fald østergro ikke benytter sig af tror jeg. så det er jo så der 
den er forskellig, i hvert fald på det punkt ik. 
 



05:26 Henrik: Men det kunne jo efter min mening så vil det ikke nødvendigvis diskriminere 
østergro som case. i kan sige jamen østergro bruger som form for design, altså hvordan får de 
det til at fungere, hvad med næringstofferne f.eks. der skal bringes ind i deres system og op 
og ned af stolper og så kan man sige at det interessante er: så i siger jamen i kigger lidt på 
østergro, men østergro er ikke en kopi af jeres for i vil arbejde aquaponisk. Det kræver noget 
andet, men alligevel de principper og den erfaring der ligesom er lavet i østergro, det kan jo 
godt være brugbart. og det kan også være i skal bruge noget andet end østergro altså nu er 
det bare fordi at det er lige det jeg kan komme i tanke om. så det er ikke noget med at sige at i 
skal bruge østergro men det der med at have nogle eksempler på noget eksisterende det kan 
være en god måde at arbejde sig ind i et emne på hurtigt. også bliver det også typisk forankret 
i virkeligheden. som altså også nogen gange er en god ting hvis man vil lave løsninger som 
hurtigt implementeres ude i virkeligheden. Men det aquaponiske er også en god ide, altså det 
er der også massere af eksempler på. når man ligesom fjerner sig fra det klassiske 
jord/landbrugssytem til et eller andet der skal forværre urbant. Der kan jeg f.eks. de 
aquaponiske anlæg være meget interessante. Så det er fint. 
 
07:03 Det vejer helt vildt jo(kg) det skal i huske når i arbejder. altså hvis man skal have det 
aquaponiske anlæg på et tag, det kræver måske en helt andet tagkonstruktion end der er på 
et typisk hus idag. Det vejer sindssygt meget.  
 
Os: Ja det skal man så lige have med ind. 
 
Henrik: Ja det skal man nemlig, og det er sådan set også. altså i østergro f.eks. det er også en 
udfordring, fordi og det er jo sådan noget jeg har forstand på. altså når du har ligesom en rod 
dybt, altså du har noget jord der har en vis dybde, jo dybere jo tungere er det. så der vil være 
en begrænsning på sådan en tagkonstruktion. og det vil også have en meget stor effekt på 
afgrøder, altså hvor meget rod system er der plads til, og det vil også have effekt på 
selvfølgelig produktiviteten og kvaliteten af råvaren. så sådan nogle ting hænger sammen. og 
hvordan kan man så finde det rigtige kompromis. det er det jeg synes der er jeres opgave ik. 
 
08:12 Os: Ja det er lidt kunsten i det ik? at kunne finde det. 
 
Os: man kan sige nu var ideen også eller vi havde også snakket sådan lidt om at det skulle 
være til de fremtidige boliger altså nu har vi snakket med vores vejleder om at tage 
udgangspunkt i et specifikt sted, så vi har valgt det der ude i valby. 
 
Henrik: ja men det er en god ide 
 
Os: fordi bygningen ligesom havde flade tage, men det er jo også det der, når du nævner det 
nu, med at det kunne være en ide måske at sige, okay hvordan kan vi ved hjælp af det her, 
hvis det nu blev super succesfuldt og man kunne se at det virklig gør noget ved 
klimaforandringerne ved at man sætter CO2 udslippet i bund. at man så, hvad kalder man det. 
altså designer fremtidige lejlighedskomplekser til at ha flade tage. 
 
Henrik: Altså Københavns kommune kunne jo sige i en lokalplan at vi har krav om at alle 
nybyggede huse/alle renoveringer af huse skal have en tagkonstruktion der ser sådan og 
sådan ud, således at man enten nu eller i fremtiden kan etablere akvaponiske anlæg.  
 
Os: ja lige præcis, noget i den stil ja 
 



Henrik: Det kunne man sagntens 
 
09:22 Men det kræver jo selvfølgelig at det her akvaponiske anlæg eller den her edible garden 
gør noget. men det er måske også det jeg er interesseret i og høre lidt om. altså er det en 
arkitektonisk ting som er smuk og kigge på og som måske gør at luften lige omkring den her 
bolig blir en smule bedre? eller hvad. eller er det reelt en fødevarebidrag, det er måske det 
første spørgsmål jeg kunne stille. 
 
Os: Ja men det er jo faktisk, altså det er jo lidt en blanding fordi vi vil jo gerne kunne optimere 
det så det har så stor kvalitet som muligt og kommer ud med det, samtidig med at det ikke 
bare er en eller anden klods der bliver placeret i bybilledet. Men så har vi også snakket meget 
om hvordan kan man designe alt det rundt om til at være æstetisk og det kan jo sagtens være 
med at der er sådan en lille hyggehave eller hvad ved jeg hvor man kan plante bær eller et 
eller andet. 
 
Henrik: Det synes jeg også er skide spændende, hvordan gør man det med. men det er jo 
også fordi det er der jeg jo, altså jeg arbejder jo meget med fødevaresystemer og landbrug og 
sådan nogle ting ik, og klima og biodiversitet og whatever. men altså det jeg synes der er lidt 
interessant det er. hvis nu jeg var jeres sensor, eller hvis nu jeg skulle bedømme jeres opgave 
udne jeg ved hvad indholdet er så vil jeg sansynligvis spørge noget omkring produktivitet, fordi 
jeg er den jeg er, så vil jeg sige okay fint der et hyggehjørne, der er forskellige ting, men i 
skriver edible garden så der er et eller andet spiseligt omkring noget i skal levere ind i 
fødevare, hvad er det? 
Os: Jamen altså vi har jo hovedformålet at vi som minimum gerne vil kunne forsyne alle 
beboerne i den ejendom hvor at drivhuset skal fastlægges, hvis man kan nå op derover er det 
jo positivt, men som minimum er det det vi gerne vil opnå med det, også alt andet er bare plus 
ting som vi gerne vil tilføje.  
 
Henrik: Det er egentlig også det jeg synes der vil kvalificere jeres design, det er at sætte nogle 
rammer, og så sige jamen det er nogle krav vi har, fordi ligeså snart at i siger det så er der jo 
noget omkring hvordan i dimensionerer de her ting. fordi så kommer i ind på noget omkring 
produktivitet og der synes jeg hvis nu vi siger jamen vi er ude i valby. gennemsnithøjden på 
boliger i valby er sådan og sådan, den skal være på 4. sal, der er så og så mange beboerer i 
sådan en ejendom, de spiser så og så meget osv. 
Det vil så sige at den kalorie, i kunne regne det i kalorier f.eks. den skal kunne levere så og så 
mange kalorier pr. år og så kan i gå ind og sige jamen hvordan skal det kunne lykkes ik. og 
lege lidt med det. og jeg vil anbefale at i laver nogle kvantitative beregninger på det. 
 
Os: Ja? 
 
Henrik: Finder nogle ting rundt omkring også siger hvad spiser mennesker, hvor mange 
kalorier skal vi have. også laver i det. i kan ikke lave det komplekst fordi så går man amok 
altså så bliver det alt for stort for jer, men ligesom i siger. Rammen er at det skulle producere 
til de familier og de mennesker der bor i den ejendom. 
 
Os: Den gennemsnitlige borger spiser så og så mange kalorier pr. år også hvor mange 
mennesker der bor der. 
 
Henrik: også laver i et eller andet med så siger i: Nåmen Kartofler repræsenterer stivelses 
behovet hos mennesker så og så mange kartofler skal der produceres heroppe. altså det er 



sådan nogle overslags beregninger som kræver meget mere arbejde hvis man skulle gøre det 
100%, men i bliver nødt til at lave overslagsberegninger for at skabe jer et overblik. 
13:13   
Os: og det er jo også bare faktisk for at, altså også iforhold til transport udgifter og så også at 
formindske at man tager ud og handler stort ind i supermarkederne. 
 
Henrik: Hvis i gik ind og kiggede på de analyser der er omkring at man kan købe lidt mere 
bæredygtigt når man er ude og handle og sådan noget. Altså hvis du tager din bil, og kører ud 
og handler og kører hjem igen med 2,3,4 indkøbsposer. altså så er det din kørsel ud til dit 
supermarkedet der belaster klimaet og du køber sådan det ene eller det andet det er slet ikke 
det samme forholdstal. så der er rigtig meget omkring sådan nogle ting der som er vigtige at få 
skrevet frem ind i jeres genstandsfelt altså ind i tragten. i skal jo til at lære at skrive nye 
projekter her så i skal jo ligesom, det der håndværk som i bare kommer til at mestre når i er 
færdige på RUC, som er mega fedt. Det det i begynder at arbejde med, som man kan sige at 
de der logikker som i vi sidder og snakker om nu den kan man jo godt ligge i det der hedder, vi 
kalder det genstandsfelt, den her vej frem mod problemformueringen. Har i haft sådanne nogle 
snakker om det?. 
 
Os: altså det der med til og fravalg, ligesom at indsnævre det på en eller anden måde. 
 
Henrik: Præcis! altså man kalder det jo, (Altså nogle af de humtek studerende jeg har haft 
tidligere de har kaldt det Kim Kardashian ik) altså det er jo den her tragt her ik, som du så 
bruger til at komme ned i problemet, så når du læser problemformuleringen så alle de 
nøgleord der er, de er sådan set forklaret oppe i den her tragt, så arbejder du med problemet. 
så bliver du nede i din problemformulering og så afslutningsvis så kører du ud igen, altså så 
perspektiverer du ligesom mere bredt. Så du bliver nede i din problemforulering i hele dit 
projekt sådan set. primært projekt ik 80 % af teksten ligger dernede.  
Nå, men det vi kommer til er det der med, der er nogle forskellige ting, der er noget transport 
der er jeg fuldstændig enig, og sådan nogle ting i jeres konstruktion af en Edible Garden.  
Det der er lidt interessant det er, som jeg synes man nogle gange overser, f.eks. vil arkitekter 
så lidt gå i gang. nu kender jeg ikke jeres vejleder er hun arkitekt eller hvad er hendes 
faglighed? 
 
Os: 
Hun er, det er hende der har været ovre og arbejde for NASA, hvis du ved hvem det er eller 
har hørt om hende måske. Men hun er arkitekt. hun arbejder for et arkitekt firma inde i byen. 
 
Henrik: Ja for jeg vil sige, faglighed kan jo altid slå jer oven i hovedet, og det er ikke fordi jeg 
vil miskreditere arkitekten overhovedet. 
 
Os: Åh nej, du hakker lidt vi kan ikke rigtig høre dig, hvis du siger noget AAH. 
 
Henrik: Kan i høre mig. 
 
Os: nu kan vi godt. vi nåede til at du ikke ville miskreditere arkitekter. 
 
Henrik: Det jeg vil sige er. 1 er jo det æstetiske i jeres design. jeg slår lige mit kamera fra, det 
kan være det hjælper. Der er mere end det. og det handler jo om f.eks. hvordan føder i de her 
planter med næringstoffer, hvor kommer de næringstoffer fra?  
 



Os: Altså næringstofferne til planterne? 
 
Henrik: Ja 
 
Os: altså hvis vi nu f.eks. ville lave akvaponik, så tænker vi ar næringstofferne ville komme fra 
fiskene ik, altså sådan at alle deres afgrøder og alt sådan noget andet. 
 
Henrik: Ja altså det er rigtigt nok, men hvis du ikke fodrer fiskene ik, så er der ikke noget af 
deres fæses der kommer ud jo. 
 
Os: Hvis man fodrer fiskene med nogle af planterne, gror nogle specielle planter som  fiskene 
kan spise, for så spiser de dem og så lever de der, også kører det ligesom bare i sådan en 
cyklus af at det ene fodrer det andet. 
 
Henrik: princippet du siger er rigtigt, men det i bliver nødt til at forholde jer til det er hvor meget 
skal der til, altså hvor store mængder snakker vi om. Det er altså store mængder. Det der 
kredsløb du siger, er korrekt men hvis i vil føde lad os sige 16 personer. Det er rigtig mange 
næringstoffer der skal til. Og de næringstoffer vil jeg påstå, uden at jeg er 100% sikker, vil jeg 
påstå det kan du ikke genere i systemet som sådan fordi det der generelt er et 
fødevaresystemproblem, det er at vi frafører rigtig mange ressorucer. altså vi tager frugter osv. 
og fører dem væk fra systemet fordi vi spiser det. og så har vi en masse fæses og urin der 
ryger ud og der er en mase afføring. 
Så det er fødevaresystemets helt centrale problem, det er fraførsel. hvis vi går ud i en skov 
eller ud i et natursystem jamen så har vi ikke den fraførsel så er det et kredsløb der bare kører 
også er der balance. i et fødevaresystem næsten pr. princip der er der ubalance. 
Og det bliver der også i jeres have, så i bliver nødt at at prøve at lave sådan nogle igen 
overslagsberegninger på: de og de forskellige afgrøder, i kan bare kalde dem modelafgrøder. 
altså der skal være noget stivelse, der skal være noget protein, kartofler f.eks. og ærter 
bønner af en eller anden slags som er protein, og der skal være nogle andre ting. 3,4,5 
forskellige slags. 
Også har i en nogenlunde fin diet på det.  
 
19:29  
Og hvad kræver de? Hvad kan i forvente af udbytter og hvad kræver de her næringstoffer for 
at få de her udbytter? 
Så laver man bare sådan lidt en tommelfinger kvantitativ beregning på hvor man hakker sig fra 
hvad den afgrød har af behov også hvad for nogle næringstoffer skal så ind på en eller anden 
måde, også spiller fiskene en rolle så det vil sige man kan f.eks. tage en masse grønt mas 
skærer af sine grøntsager eller hvad det kan være. og det kan man så smide ned i de der 
akvaponiske systemer, det æder fiskene som foder, de omsætter det, skider noget ud i vandet 
også kommer det her næringsrige vand som så planterne kan optage, det er rigtigt nok, men 
jeg tror bare ikke det er nok. 
 
Os: Hvordan kan man optimere det så?  
 
Henrik: så kan du sige f.eks. tror jeg i kommer ud for at sige vi bliver nødt til at købe et eller 
andet kunstgødning udefra. 
 
Os: er det så for at supplere næringstofferne til planterne eller er det til at fodre fiskene med. 
 



Henrik: Jamen det er så en kombination, altså i skal selvfølgelig også have nogle fisk der kan 
leve osv. men jeg tror ikke på.... Altså sådan en grøntsagsproduktion er meget intensiv, for i 
frafører jo rigtig meget. 
 
Os: Hvad hedder det, kan man ikke tage udgangspunkt i en nuværende akvaponisk 
produktion og se hvad de har af negative konsekvenser og positive også inddrage det sådan 
at det ville være nogenlunde det samme der skete for en selv? 
 
Henrik: altså i kunne jo godt finde sådan et paper af nogen der har skrevet omkring nogle 
akvaponiske system, som muligvis er 50 gange større end det i skal kigge på. så kan i dividere 
det med 50 også kan i sige, det er nogenlunde de her mængder vi kører på. og hvor kommer 
de fra eller hvor skal de komme fra?.  
Og i kan lave sådan nogle standerder på hvis du har en husholdning hvor meget grønt eller 
hvor meget husholdningsaffald leverer man, eller er der fra en normal husholdning i danmark 
f.eks. så og så meget. og så kan ik regne jer igennem det.  
 
Os: men man kunne jo også godt lave altså sådan noget alternativ løsning som f.eks. hvis 
man siger at man fodrer alle beboerne i en bygning og de så har affaldsortering, så alt det de 
har som er mad de f.eks. smider ud kunne være noget de tog med op så man brugte det mad 
til at ligge i planterne for at de groede bedre eller du ved. 
 
Henrik: Jamen det synes jeg klart det skal være, altså hvis det der system nogensinde skal til 
at fungere, jamen så skal alle beboerne jo være engagerede i det ik, og det betyder 
selvfølgelig at alt hvad de har af relevante ressourcer der kunne bruges. altså biologiske 
ressoucer der kunne bruges i det der akvaponiske anlæg, det skal derop. 
 
Os: og så kommer vi lidt tilbage til den forelæsning du havde iforhold til hvorfor vi ikke handler, 
på en eller anden måde ikke? altså og hvordan får man så folk til det? om det skal være 
præmissen når man flytter ind at man skal være engageret eller hvad det skal være ik. 
 
Henrik: Og der synes jeg at min anbefaling vil så være, der skal i styre jer lidt hvor meget i 
tager ind i jeres projekt. Altså jeg vil sige i det semester her, design af sådan en edible garden 
der, hvordan gør man det. hvordan skal den se ud og hvad er argumenterne for det, det synes 
jeg er rigeligt. men så kan man godt i perspektiveringen sige, okay teknisk kan vi godt få det 
her til at hænge sammen ser det ud til hvis vi gør det og det.  
MEN det kommer aldrig til at fungere hvis de her beboere i den her ejedom f.eks. ikke 
engagerer sig i det, men det bliver ligesom næste semester f.eks. i perspektiverer ind i at der 
er en problemstilling i ikke har behandlet men som også er relevant. det ville jeg gøre hvis det 
var mig. 
 
Os: så den går måske ikke så meget i dybden alligevel på første semester med det der 
Inddragelsesprocessen. 
 
Henrik: jo fordi at nu ved jeg ikke hvad du hedder men altså det der ligger i det er, det her 
system her, det er mere kompliceret end jeg tror i tænker. det er ikke bare at knalde et 
vandbassin op og putter nogle fisk i også kører det af sig selv. det er det bare ikke. Så jeg 
synes i skal være kritiske, jeg synes i har et potentiale her, som er mega interessant og det er 
det iøvrigt også ud fra et arketektoniske perspektiv, men i bliver jo nødt til at prøve at gå i 
dybden med at det der med at få planter til at vokse, få fisk til at trives, få sådan et kredsløb til 
at fungere, det er ret dynamisk og det er ret kompliceret. vi har jo f.eks. ikke snakket om at vi 



bor jo i danmark og vi har et drivhus, i tænker i vil have et drivhus, det synes jeg er en rigtig 
god ide. fordi så kan i kompensere en lille smule for den temperaturudsving der er over året. i 
kan ikke tage det væk jo. 
 
Os: Det drivhus vi faktisk havde tænkt på det skulle ikke være sådan et klassisk drivhus det 
skulle være sådan lidt mere isoleret drivhus som skulle være varmet op af LED lys, ja lukket 
system på en måde. som vi kører via enten noget solenergi eller vindenergi for at få LED 
lysene til at virke. 
 
Henrik: okay så i er sådan lidt, inspireret af de der vertikale systemer 
 
Os: ja vertical farming lige præcis. Ideen er ligesom også at drivhuset skulle kunne 
implementeres i alle klimaer, så hvor der kunne være brug for sådan et her. Det er sådan den 
langsigtede ide, det er jo også for at starte i det små ligesom og sige, hvordan kan vi lave 
systemet til at starte med og så efterfølgende evt. videreudvikle på det, så man kan få nye 
elementer ind hele tiden 
 
Henrik: alright, jamen det synes jeg er en god ide. Ja det ændrer ikke ved f.eks. Nordic 
Harvest ude i Taastrup, dem har i sikkert stødt på. 
 
Os: Ja men vi kan ikke komme derud desværre 
 
Henrik: Hvorfor ikke? 
 
Os: Vi havde faktisk en kontakt, der er en der er venner med ham som står for det eller har 
været med til at lave i sin tid,s om faktisk går i vores klasse men så har vi så fået snakket med 
dem om at det er helt umuligt at komme derud for de har alt for travlt med et eller andet, har vi 
fået afvide. 
 
Henrik: Ja okay, jamen der er også meget opmærksomhed omkring dem ik, sådan er det lidt 
nogle gange, det må ikke blive kede af. Det er sådan når man siger, vi er nogle studerende fra 
RUC og sådan og sådan. de vil hellere bruge tid på nogen der har en anden 
forretningsforbindelse eller et eller andet, nogle investorer eller noget. 
Så okay men det kan godt være jeg snakker sådan lidt i øst og vest men det er noget med, jeg 
synes stadigvæk i skal lave nogle overslag på det her. f.eks. nordic harvest det de er kendt for 
det de kan få til at fungere det er jo det man kalder, det er jo kun de de krydderurter, salat og 
sådan noget hurtigtvoksende noget, de dyrker jo ikke kartofler og gulerødder og sådan noget. 
 
Os: og det er jo også fordi at det ikke vokser sig særligt højt jo altså, på det der vertikale. så du 
kan have mange systemer og så er det jo også en kæmpe bygning de har derude jo. Så 
længere afgrøder det er jo også det du siger med roderne der fordeler sig. det tager meget 
plads og tid, og især hvis vi vil mindske det ned. 
 
Henrik: i kan selvfølgelig optimere det fordi i har et drivhus i optimalt lys og sådan noget, så vil 
en gulerod f.eks. kunne modnes hurtigere end hvis den stod udenfor i jorden. og den kan jo ik 
modne på 14 dage, den har en længere vækst periode end f.eks. salat har.  
 
Os: ja ik uden at man snyder og putter et eller andet på. men det er jo også den måde hvor vi 
vil kombinere det der med at vi også gerne villle lave et hyggeområde for at inddrage folk. og 
det var vidst TH(vores vejleder) der nævnte at man kunne gro kål uanset om det var sommer 



eller vinter. Det var noget med at det kunne gro i frostgrader. så der kommer også til at være 
en form for produktion udenfor med andre råvarer der kan gro i forskellige typer vejr osv. 
 
Henrik: Det synes jeg er meget intelligent, det synes jeg er ret smart. 
 
Os: det er også det der med at man kan dele det op, så hvis vi siger vi har et kvadratisk tag 
også 4 forskellige hjørner der gror hver sin ting. så i den ene side der er der måske det 
akvaponiske system og så gror du kartofler i det andet, og svampe f.eks.  
 
Henrik: Nu snakker i jo ind i noget der også har noget der måske der ikke er akvaponisk eller 
hvad? 
 
Os: Det er noget vi ligesom skal indsnævre til hvad der giver mening, men det føler jeg ikke 
rigtig vi kan finde ud af før det er vi har taget fat i de her cases og kan se nogle bestemte tal 
for hvor meget man kan producere, så det er svært at tage en beslutning før vi har undersøgt 
lidt mere.  
 
Henrik: Nu snakker i med mig, og jeg vil så trække jer i en retning i forhold til den faglighed 
som jeg mestrer mest ik, og det er jo ikke sikkert. men det er jo jeres vejleder i skal cleare 
tingene af med ik, men det jeg synes f.eks. kunne være interessant, og nu skal vi også tænke 
på at tiden går, vi er oppe i starten af november måned. så i skal også passe på med ikke at 
blive ved med at lave tingene om. i skal til at producere tekst nu, så i skal ikke blive ved med 
at få nye ideer og sige så kan vi gøre det og det osv. 
 
Os: Vi skal lige skifte rum........ 
 
Slut.29:17  
 
 
00:00 
Henrik: I skal ikke for nye jer, ikke skal ikke have nye ideer. Det er fedt nok i får nye ideer, men 
i skal ligesom låse hinanden så i begynder at producere nogle forskellige ting der skal til for at 
konstruere jeres projekt. Men det man kunne hvis vi lige lukke den ene idé om at have 
forskellige hjørner, f. eks så kunne man godt sige at vores overordnede ambition det jo at det 
er en eller anden form for diæt, som de her folk i det her hus, skal have og det skal kunne 
tilfredsstille deres behov eller menneskets behov. Så det kræver nogle forskellige typer 
planter, det kræver noget protein, noget stivelse og noget ting og sager. Så kan i vælge måske 
tre, fire, frem som man kan kalde modelplanter. Og de modelplanter har et krav, til 
næringsstoffer det er forskelligt afhængigt af hvilken plante. Planten vokser også forskelligt, 
nogle har en længere vækstsæson end andre. Så der er en kompleksitet i det der, som jeg 
syntes i skulle prøve og i hvert fald vise i har nogle overvejelser omkring. Fordi hvis man så 
sagde man lavede sådan et kryds, på det falde tag. Hvor der er fire hjørner, og der er så nogle 
forskellige typer, altså i optimere ligesom jeres akvaponiske ide ift. den diæt i, i virkeligheden 
som det akvaponiske anlæg skal kunne tilfredsstille. Forstår i hvad jeg mener? 
 
Os: mhmm, ja. 
 
Henrik: Så designet er egentlig, baseret på. hvad kan man sige, menneskets krav og behov. 
Til en diæt der kan tilfredsstille vores behov. Det kunne være en tilgang til det akvaponiske 
system. 



 
Os:  Det er vel en anden form for krav, udover hvor mange mennesker man skal brødføde. 
 
Henrik: Ja, og så kan man sige jamen så er der jo simpelthen noget. Det fordi nu snakkede i jo 
om kål osv., det er fuldstændig rigtigt. Det der jo f.eks. giver næring med kål som en afgrøde 
familie. Er at kål vokser i lang tid og du kan faktisk med nogle typer høste løbende og kål kan 
også godt tåle frost. Så det er en rigtig god model plante, som kunne have nogle andre krav 
end nogle andre typer afgrøder, som kræver varme og et eller andet ikke. Så man kunne på 
den måde, vise med sådan et kryds at jeres design egentlig kan meget ift. at gå med de her 
modelplanter vækst behov og vækst krav.  
 
02:46  
Henrik: Okay dette er en måde at arbejde på, og det syntes jeg er med en stor gruppe, er der 
jo to der lyn hurtigt kan blive jeres ansvar. Om tre dage, har de fundet ud af hvordan det skal 
se ud, og hvad er det for nogle typer afgrøder der skal bruges. Fordi når I så har det, så 
begynder i jo at sige okay hvis det her akvaponiske anlæg skal føde, kartofler jamen hvordan 
gør man det, hvordan kan vi få det til at fungere ift. næringsstoffer. 
 
03:24  
Os: Jo så kan man bare tage de fem forskellige modelfødevarer og så tage dem en ad gangen 
og så få et stort overblik over produktionen. 
 
Henrik: Ja, og så er der garanteret en af jer der er god til Excel eller elsker matematik. Som så 
kan sidde og lave de der overslags beregninger til at være retvisende og som man så kan 
bruge fremafrettet til at optimerer jeres system. Så har I ligesom det biologiske tekniske på 
plads. Og så kan i gå videre med, med mængder. Altså hvor mange bord der i det hus der, 
hvor mange mennesker skal der leveres mad til f.eks.  
04:12 Og så kan i så sige når i så har det, så kan i begynde at designe syntes jeg, så 
kvalificerer i design, så kan der være det der med at lave et hygge hjørne med sofa og det ene 
og det andet, det er der måske slet ikke plads til. I skal gøre det i tre etager, der er ingen 
chancer for overhovedet at producere noget på den plads. 
 
04:32  
Os: Nej, så vi risikerer altså pladsudnyttelse og sådan noget, ikke bliver brugt på det der rent 
faktisk er vigtigt, frem for det andet. 
  
Henrik: Yes, ja altså jeg syntes i hver fald ud for også et læringsperspektiv det er vigtigt for jer 
at have styr på det i overslaget. Det kommer også an på hvor jeres energi er henne, hvis i er 
ville med arkitektur og design skal i selvfølgelig også have plads til det. og for det tilfredsstil i 
jeres projekt. Jeg syntes bare i kvalificere jeres design ved at forholde jer til nogle af de 
tekniske ting også. 
 
05:11  
Os: Altså jeg tror den største grund til at vi har valgt at fastholde, den estiske del af designet 
det er nemlig for at få folk i bygningen til ligesom at interessere sig for det og de syntes det er 
spændene og hyggeligt og der er en god atmosfære deroppe. Så de ligesom også af en del af 
det og hjælpe til med at plante. 
 
05:33  



Henrik: Men der syntes jeg så at, der er noget interessant i sådan et her projekt, for så kan 
man sige i startede ud med at sige. Vi vil gerne lave noget hvor de her beboere for så meget 
som muligt fødevarer behov dækket via det her koncept. Så kan i jo prøve at arbejde med det 
og se hvad er egentlig realistisk. Hvis nu man siger jamen for at de syntes det er relevant at 
have ovenpå deres hus. Så først koster det også nogle penge, der vil være nogle udgifter i 
investering og der vil også løbende udgifter i el osv. For at de syntes det er en god ide, skal de 
også have mulighed for at gå derop og sidde og måske spise med deres familie og hygge sig. 
Så vi bliver nødt til at få plads til det også, for ellers gider de slet ikke være med.  
06:22 Men den plads som det kræver, koster noget på produktiviteten.   
 
Os: Det klart ja. 
 
Henrik: Men i har måske noget ambition om 100% men måske kan i kun lave 40%, det er 
noget af det jeres projekt kan være med til at belyse. Og nogle af de dilemmaer som er 
interessante at diskutere.  
 
Os: det bliver vel også skrevet i den del hvor vi skriver om hvilken vej har vi valgt at gå kontra 
hvilket vej kunne vi have gået. Hvad gør forskellen ved det. 
 
06:57  
Henrik: Det er jo det der gør at så går man ligesom op i system analyse kompleksitet. altså har 
et det system som er selve haven. Hvordan konstruerer man den og hvordan får man det til at 
virke, det er et element. Men i går også op i det andet element altså mere, humanistiske 
element, der handler om æstetik og arrangement og beboere sov. Begge ting er vigtige og 
hvor ligger den rigtige balance, for man kan også sige, hvis nu i investere i sådan et super 
fancy drivhus, med led-lys og der pumper der pumper vand rundt og alverdens smarte ting. Så 
koster kassen, så levere i måske 10% af den mad som beoerne i huset har behov for. Er det 
så ud fra et klima perspektiv, er det så en god ide.   
 
08:00  
Os: hvis vi ikke producere nok og det koster kassen, vil der ikke være særligt mange der har 
lyst til at investere i det.  
 
Henrik: Det kan godt være nogle er rige nok, til at gøre det ud fra en herlighedsværdi, eller et 
eller andet. Men hvis i ligesom holder fast i at sige, at det her handler om smuk arkitektur, men 
at det her handler altså også om et grønt tiltag som skal til fordi at klimabelastningen i vores 
nuværende fødevarer system er for høj 
 
08:33  
Os: Det er det der er hovedpunktet for os. 
 
Henrik: Jeg syntes i hver fald i kvalificere jeres projekt vedas have et eller andet, test af hvad 
det system kan. Et er i kan garanteret lave det meget smukt og flot for et arkitektonisk 
perspektiv, men jeg syntes personligt ikke at det er nok. 
 
Os: så det jo meget fint at gøre det i den rækkefølge hvor man kigger på kravene først, og når 
de er opfyldt og vi vil ikke gå under f.eks. 70% af produktionen, hvis bare kan opnå minimum 
det, så kan vi begynde at kigge på det andet. Så vi vil hellere have at folk ikke sidder så vi kan 
opnå en minimumsmængde af produktion til beboere.  
 



09:25  
Henrik: Man kan jo sige, at i hver fald åbner du jo op for nogle spændene 
diskussioner.  Omkring det og simpelthen sige, vi er overraskede over at f.eks. det antal 
kvadratmeter det kræver for os og få produceret det her overrasker os. Det er helt fint at i, i 
jeres projekt analysere jer frem til det. Og det er også helt fint at sige, vi havde den her ide 
som var en meget fed ide ud fra æstetisk og arkitektonisk perspektiv, men vi kan bare se med 
vores beregninger, at det måske ikke er så smart som vi havde troet. I må være åbne for hvad 
jeg analyser viser, og i skal ikke være bange for at være kritiske over for jeres egen 
problemformulering. Det er solidt videnskabeligt arbejde hvis man er i stand til at forholde sig 
kritisk til sine egne ting. det er selvfølgelig ærgerligt, man føler det som en form for nederlag at 
det ikke er lige som man havde forestillet sig. Man har en vision man idealistisk man er kreativ, 
men man er også kritisk.  
10:50 Så jeg syntes det er vigtigt for jer at i deler jer op, i nogle mindre grupper, i skal have 
nogle motorer der kører på forskellige ting, så alle hele tiden har noget at lave. Det kan også 
være en udfordring med koordination, hvem gør hvad og hvornår mødes man. Så i føler i også 
er effektive. 
 
12:03 Jeg vil gerne anerkende jer for jeres ide, jeg syntes det er en fed ide. Jeg vil 
afslutningsmæssigt sige det akvaponisk system, så vi også var lidt inde på i forelæsningen. 
Jeg syntes det er fuldstændig rigtigt set at, for brugen i systemet er gigantisk og den måde 
man overhovedet ikke tænker levende planter, jord, fødevare sov ind i byplanlægning det er 
old school, det vil ændre sig. det er ikke bare fødevarer det er også luftkvalitet og det handler 
om mange ting æstetik også. Det andet element er også at der i byerne er utroligt mange 
næringsstoffer. Altså der er jo både hushold affald vi har, og i høj grad også human fræses og 
urin indeholder sindssygt mange næringsstoffer og vi udnytter det ikke effektiv nok. Det kan vi 
ikke holde til ift. den fremtid vi kigger ind i. Så vi bliver nødt til at blive dygtigere til at kigge ind i 
byerne, og få de her stofkredsløb til at fungere meget bedre. Det er også meget af det her der 
skal ud af byerne igen og ud i de orale systemer så ud i landdistrikterne igen, hvor mange at 
de originale råvarer kommer fra. Men noget af de som i kigger på, kan helt sikkert også gå i 
kredsløb inde i byerne meget mere hensigtsmæssigt, end det gør i dag. Så det er fuldstændig 
rigtig set.  Det som også er interessant ved at lave centrale systemer, som i også kigger på, 
det handler om at i har styr på hvad det er for nogle reststrømme i bringer op i det her tag 
system.  
13:58 Altså, det der sker i vores spildevandsanlæg, det er at man blander alt muligt sammen, 
fra industri og fra alle mulige typer af affald. Dette ryger alt sammen ud i vores 
spildevandanlæg og bliver renset der. Det i gør, er at i egentlig går ind og siger jamen vi har 
styr på de har familier, der er arrangerede i det, de sortere deres affald som de skal korrekt, og 
derfor sikrer vi at de reststoffer vi bruger som næringsstoffer i vores tag haver, dem er der 
fuldkommen styr på. Der er ikke nogen kontavananter der er nogen ting og sager vi skal være 
bekymrede for. Så på den måde er det også meget smart at afkoble nogle af de reststrømme 
der er op til det lokale anlæg. Så det er en decentral approach i har i jeres koncept, og der 
kunne i også godt skrive lidt frem. Det der er hovedkritikken ved at gøre der decentralt, det er 
hvor stor en mængde fødevarer er det? Nogle gange kan man læse en artikel der handler, om 
vertikalt landbrug jamen så er alle problemer løst, fordi det har en meget høj vandeffektivitet 
og det er meget bedre end landbrug produktion ude på markerne osv. men det er ikke i stand 
til at levere de råvarer som vi har behov for som mennesker og i de mængder vi har behov for. 
15:31 Det er et bidrag, og jeg tror på det er et vigtigt bidrag. Men man skal passe på ikke at 
oversælge det. Det jeg syntes der vil klæde jer fagligt, er at have den fede ide, men gå kritisk 
til den fede ide. Og det er jeg syntes der er kunsten i jeres projekt. I skal aflive jeres egen 
idealisme og sådan noget der, det er meget fedt, men vær kritiske hele tiden. I kan prøve at 



være kreative til når i ser svagheder i jeres system, hvad kunne man så gøre som kunne 
afhjælpe denne svaghed. 
 
16:32  
Os: Hvad så med f. eks. den hockey stav model du talte om til din forelæsning omkring 
teknologi, er der noget teknologi vi  ikke har til rådighed i dag, som  vil være nødvendig at 
bruge til systemet. 
 
Henrik: De rigtig gamle akvaponiske systemer, de kommer fra asien, og det er åbne systemer 
som, f.eks. en lille dam på 5x5 meter med 8 forskellige kaber, der æder sig igennem 
biologiske materialer. Og rundt om rækken/rammen, altså ponden har man grøntsager der 
vokser og så alt hvad man har af human fæses osv. dumpes ned i dammen, og så bliver det 
omsat. det har man set i flere tusinde år i Kina f.eks. hvor at et system kan føde en familien 
100%, man kalder dem nok systemer. Så det findes, men det er en gammel teknologiske og 
filosofiske systemer, det nogle biologiske systemer man kan få til at fungere på den måde. Det 
system og princip hedder dike-pond systemer fra Asien, det system kan man løft op på tag i 
Valby. Det hyldevarer alt det vi har behov, der er ikke noget ny teknologi i brug her. Så skulle 
det handle om en eller anden pumpe der kan kører på brint eller noget i den stil. Der aner jeg 
ikke noget om. Der er ikke nogen teknologiske undskyldninger til at det ikke skulle kunne lade 
sig gøre 
 
18:50  
Os: Så det vil betyde at man allerede ville kunne implementere sådan et system nu, man 
behøver ikke vente på mere teknologiudvikling. 
 
Henrik: Jeg syntes da klart det kunne være spændene i jeres projekt at sige det kan godt være 
at der er nogle der har en masse kritikudviklingen, men at det her er altså en del af en 
excellerende omstilling, altså prøv at bruge det det begreb.  
19:12 Det der hockeystaven siger er, tag det roligt vi finder ud af det, der er ny teknologi der 
nok skal komme en skønne dag. Det vil siger her er at det gider vi ikke hører på, det her det 
en brandende platform vi skal agere på. Vi mener vi kan tage nogle hyldevarer, vi kan 
konstruere det på en smart måde, så man drift sænker billig, simpel produceres af lokale 
fødevarer, selvom man bor i midten af en by. Det er en fed ide. 
 
19:42  
Os: Tror du så også subjektivt, at det ville kunne lade sig gøre og rent faktisk en fremrettet 
forskel? 
 
Henrik: Jamen altså jeg tror på man kan en masse ved er tænke de urbane systemer ind i en 
eller anden form for tættere kontakt til fødevaresystemet. Jeg har et andet kursus hvor man 
kan se på gamle, byer og se urbane systemer. Romerriget f.eks. har du et by sætnings rum og 
nogle af de varer der er på markedet noget af der har kort lærings tid, det er tæt på byen, det 
bliver produceret og er typisk frisk grøntsager, det bliver produceret tæt på byen. Hvis i 
forstiller jeg i cirkuleret system, så tæt på byen er der noget produktion med nogle af de 
fødevarer der ikke kan holde sig så lang tid, længere væk fra byen er der produktioner af mad 
der godt kan holde sig over længere varig transport. Så den måde at tænke byen og byen 
behov for fødevarer at tænke det aktivt, det mener jeg klart vi skal gøre. Der hvor jeg har mine 
mest kritiske anke, det er at der skal sindssygt mange næringsstoffer til for at få den 
produktivitet i forstiller jer. 
 



21:08  
Os: Så det er næringsstoffer der er præmissen for at kunne realisere? 
 
Henrik: Ja, der syntes jeg f. eks, vertikal farming legitimere den måde at arbejde på, der 
syntes jeg man overestimerer det lidt. f.eks. Nordic Havest, det er få mængder de føde ud af 
deres system af det her friske grønne de producere. Det kræver meget input, en plante den 
skal have noget sollys og vand, men den skal også have rigtig mange næringsstoffer lige vi 
skal for at kunne, vokse men også for at få en ordenlig kvalitet. I skal tænke på at 
næringsstoffer giver plantens smag, så der er simpelthen nogle krav til det og kompleksiteten 
af det er også at sige et akvaponiks system er kunstigt, så alt hvad planten har mulighed for at 
optage, det skal være i vandet. Der er noget der hedder makro næringsstoffer og mikro 
næringsstoffer, makro er det planten optager i størst mængde, kvalstof, forstof, kadium, de 
kvantitative største mængder det skal planten have eller vokser den ikke. Det er rigtig mange 
mikronæringsstoffer, i kan huske fra fysisk og kemi i jeres fortid, det periodiske system, der er 
sindssygt mange af de her grundstoffer som findes ude i årene naturligt og som planten selv 
søger efter. Og finde frem til ved hjælp af rod systemer osv. Det skærer i jo af ved at sige, det 
bruger vi ikke, vi bruger et vandsystem. Men det kræver så at det planten for adgang til det 
styre i. Og det komplekst, det er det bare. Det man så kan gøre i nogle systemer, er ligesom 
med de gamle systemer og ift. klimaet. Det man så kan gøre, er at tage komplekst medie, 
f.eks. alt der så er af husholdnings affald, human fæses og urin det blander man sammen. Så 
har man en kompleks blanding af alle mulige næringsstoffer, og det dumper man så ned i sin 
vandkultur karperne bruger man til at differentierer lidt i de her næringsstoffer man laver og det 
kommer så ud i det her vand og så har man planterne der vokser. Man øger kompleksiteten i 
systemet.  Men det er svært og det skal man have respekt for. Jeg tror på det, og jeg syntes i 
har fat i den lange ende, men syntes også i skal give jer selv lov til at være kritiske omkring 
nogle af de her ting.  
24:05 Noget der også er omkring arrangement, altså hvis tingene ikke smager godt. Hvis du 
forstiller du kan få nogle forkullede gulerødder ud af systemet, men de smager ikke af noget. 
Så gider man ikke spise dem, så der er sådan nogle fede ting i jeres projekt også. 
 
Os: Der er meget at diskuterer og reflektere over. Men det er ikke nødvendigvis dårligt, hvis vi 
finder frem projektet, ikke er helt realistisk. 
 
Henrik: I skal have mod til at gå efter noget der er meget ambitiøst. I skal arbejde med det og 
belyse det, og have energi til det. Og når i så når måske først december, så skal i stikke 
fingeren i jorden og sige okay hvad er det vi har fundet ud af her. Hvad er det vores tal viser 
og vores analyser osv. Så kan man sige jamen, så må i forholde jer til det potentiale i 
umiddelbart har set holder det? I kan ikke diskutere alt, så i skal aftale med hinanden at i for 
rammet det her ind. Så i ikke begynder at arbejde både med, mennesker, adfærd, diæt 
omstilling. Det er så mange elementer i jeres projekt, så i skal være gode til at kigge på jeres 
problem formulering og holde jer der. Uanset hvordan projektet udvikler sig, har i en 
perspektivering til sidst. Når jeg er vejleder, så er det okay at lave en længere perspektivering, 
hvis det er det der er behov for i et projekt. Hvis det viser sig at i siger, det her virker helt 
umuligt det hænger slet ikke sammen. Så skal i skrive i perspektiverings afsnittet hvad der er 
behov for, og hvad er det der egentlig mangler, og hvad kunne man gøre 2-4 sider. I har en 
dynamisk struktur i jeres projekt.  
 
26:30  
Os: tak! 
 



Henrik: Giv den gas i har fat i noget fedt, giv den gas der er ikke så lang tid tilbage. 
 
Os: Fedt, tak for snakken og have lyst til at være med 
 
Henrik: Ja, jeg ved ikke hvor konkret det var, men nu har i fået mine perspektiver. Og hvis der 
er noget der brænder på, så må i sende mig en mail 
 
Os: Jo mange tak, det giver jo helt sikkert noget stof til eftertanke 
 
Henrik: Jeg har under ingen omstændigheder skudt jeres ide ned! 
 
Os: Tak det syntes vi heller ikke, men vi kommer nok til at bruge muligvis det her interview i 
opgaven også 
 
Henrik: Det kan i bare gøre! 
 
 


