
 

Mem'bran -en, -er [mæm'bra'-n] (lat. mem'brana hinde, af membrum lem; antagelig: hvad 
der dækker et lem) anat. tynd elastisk hinde; stramt udspændt hinde el. tynd plade der kan 
sættes i svingninger og derved frembringe lyd; pergamenthåndskrift. 

 
Hornhinde; nethinde 
 
Af Nanna Gro Henningsen 
 
Amagers gamle forladte industrikvarterer, Reykjavik, Københavns indre og ydre kvarterer. 
Disse fotografier viser ikke fjerne eksotiske steder, (med mindre man finder Reykjavik 
eksotisk, og selv hvis man gør, er det ikke et eksotisk Reykjavik der fremstilles i billederne). 
De viser mig steder jeg kender. Og alligevel ikke. Jeg vandrer gennem billederne, genkender 
og genkender ikke, opdager nye rum. 
 
Jeg genkender rum der aldrig har eksisteret. 
 
Det er svært at orientere sig. Ligesom i drømme skifter rummene karakter, alt efter hvor jeg 
fokuserer. Det rum jeg først så, eksisterer ved nærmere eftersyn ikke. Det er et fatamorgana, 
som stædigt trænger sig på, en luftspejling.  
Jeg er hverken inde eller ude , jeg er i transit. Jeg er en rejsende uden ansvar og er tilmed fri 
for voyerens stigma, for her er ingen at belure, kun min egen indifferente tilstand spejler sig i 
kendte og ukendte, virkelige og uvirkelige arkitektoniske landskaber som er fuldt af tilsigtede 
og utilsigtede tegn.  
Al arkitektur er bærer af ideologier, erkendte eller uerkendte. Her i disse billeders mellemrum 
og flydende skillevægge; i membranerne, fremkaldes betydninger og tegn på nye måder. 
 
Ruderne; bygningernes tomme blanke øjne, afslører ofte u-indfriede intentioner, større 
drømme og forventninger end bygningerne kunne og kan bære. 
Fotograferet i et upåagtet øjeblik, af en fremmed, afsløres mange af arkitekturens 
ubehjælpelige forsøg på at skabe respektabilitet, storhed eller skønhed, som mislykkedes. 
Paradoksalt nok, er det i mange af fotografierne netop skønheden i reflektionernes dobbelte 
rum, der afslører det tabte slag, den futile gestus, anakronismen. 
 
#1-8 
Vegetationen omkring de lave fabriksbygninger skaber en illusorisk henvisning til den private 
have eller til landskabelige omgivelser, familieforetagendet (måske ligefrem en vag forestilling 
om slægtsgården). Den type småindustri der voksede ud af forestillingen om det personlige 
firma, er på retur. 
Nu hvor bygningerne er forladt og forfaldet har sat ind, ser man både drømmen forfaldet i 



rudernes fatamorgana. Løvklædte arkader, platanalléer og romantiske landskaber, der aldrig 
har eksisteret i virkeligheden, vokser frem i rudernes mælkehvide hinder. 
 
#10 
Blondegardinet er den perfekte membran i overgangen mellem det private og det offentlige. 
Hvis her er nogen hjemme, så får vi det ikke at vide. Gaden og de solide noble, ældre huse 
projiceres tavse på gardinets semitransperante overflade. Man kan se ud men ikke ind. 
Repræsentationen af hele hjemmet ligger i den blonde. Og hvilken blonde, kridhvidt mimer 
mønstret vinduesbuernes spejling. Lidt for lidt, lidt for syntetisk. Der er ingen der knipler 
mere, heller ikke i Reykjavik, men illusionen opretholdes i metermål. 
 
 
#13  
Nike. Selv her i et amerikansk sportslogo rasler antikken med sine kæder. Men så er det også 
slut, alt her er skrøbeligt og midlertidigt. De tomme papkasser og byggerodet penetrerer 
bygningen på den anden side af gaden. Rummene og gaden smelter sammen med 
papkassernes rum. Her bygges ikke for evigheden. Her bygges på vulkaner. 
 
#14  
Reykjaviks sparsomme neonlys spejler sig i bibliotekets store rude, som åbner sit offentlige 
rum mod byens. Reolerne på øverste etage mimer højhuse, og interiørets stål og glas sender 
signaler om modernitet og funktionalitet. Alt står i den anonyme officielle tegngivnings 
tjeneste.  
Der svæver en svane over trappen. Her bryder tegnene sammen. Det stolte  nordiske symbol 
minder mest af alt om en overdimentioneret nylon teddybjørn. Faktisk er svanen i al sin 
umulighed det eneste forsonlige, imødekommende i det korrekte offentlige interiør. Svanen 
bliver den utilsigtede forskel, også her er der tale om en anakronisme. Arkitekturen har lagt de 
nationale symbolers æra bag sig. Svanen er et fremmedelement, et fortidslevn i kunststof. 
 
#16 
Det ubehjælpsomme grove gardin, hvad laver det gardin overhovedet der? 
I en bygning hvis indre konstruktion minder om en garage, forsøger gardinet at postulere 
noget hjemligt, at der faktisk er et rum som er privat og værd at skærme mod fremmede 
blikke. 
Tæret breder sig ud over hele billedfladen. Dets centrale placering og symetri giver løfter om 
en orden som de ydmyge bygninger ikke kan bære. Den store åbne himmel antyder et 
landskab som er større end virkeligheden. Der er en poetisk storladenhed i dette antydningsvis 
øde amagerkanske klondike. Fotografiet og virkeligheden driver langsomt fra hinanden og 
efterlader betragteren i et sært ladet mellemrum. 
 
#17 
Og så disse gibsafstøbninger. En døbefond i granit, en stukroset, et tyrehoved, en hinduistisk 
elefant. Sære stilhistoriske og arkæologiske levn stuvet sammen under et billigt garagetag. En 
bygning med vinduerne dækket af saneringsplader spejler sig hen over og ind bag den hvidt 
lysende gips.  
I de dobbelte spejlinger står det klassiske skønhedsbegreb og lokker, danner doriske søjler 
under en ikke-eksisterende græsk tempelgavl, der ved nærmere eftersyn nådesløst afsløres 
som endnu et fatamorgana, en billig drøm, en anakronisme. 
 
#18 
Lysets reflektioner og det dobbelte rums spejlinger antyder en gammel utopisk drøm om en 
renset funktionalistisk arkitektur. Smukke velproportionerede lejligheder til alle. Spejlingen 
åbner op for lyse luftige rum. 
Men også dette fotografi afslører et sammenbrud. Bag lysets geometri ligger betonblokken 
med sine forlorne røde murstensklinker og misforståede antydninger af klassiske buer. Det er 
et skamløst u-charmerende byggeri. 
Drømmen fra Bauhaus led skibbrud for længe siden. Her er det sociale boligbyggeris gode 
intentioner skyllet op på fortorvene som arkitektonisk vraggods. 
 



#19 
Det gamle Daells Varehus er blevet klædt af og står her nøgent med sit indre blottet til den 
bærende konstruktion. Bygningen venter på sin næste funktion og vil sikkert inden længe blive 
pakket ind i spejle og andet hurlumhej, der kan fuldende en hvilken som helst illusion. 
I mellemtiden har kameraet fanget bygningens horisontale linier i en utilsigtet vision om 
florentinske gårdhaver og kapeller. De klassiske rundbuers refleksion fanger de regelmæssige 
huller i betonen i en kærlig karikatur af Capella Pazzis koøjer. Det orange lys fuldender 
forestillingen om lysindfaldet i en indre gård med regelmæssige søjler og klare geometriske 
systemer. Her må jeg overgive mig til fotografiets realitet, ikke virkelighedens. I det sære rum 
mellem fotografiet og det som det henviser til. 


