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RESUMÈ
Afhandlingen ‘Så vidt et rum’ undersøger hvordan tekstil kan eller skal formgives og 
placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum. Undersøgelserne tager afsæt i dét 
forhold, at absorption af lyd er et stigende behov i mange offentlige rum, men at lydab-
sorptionens arkitektoniske potentiale kun sporadisk er udforsket og udviklet. 
Tekstil har gode lydabsorberende egenskaber og desuden væsentlige arkitektoniske 
kvaliteter. Både tekstilets lydabsorberende egenskaber og arkitektoniske kvaliteter afgøres 
i høj grad af tekstilets rumlige formgivning og placering. Afhandlingen bygger derfor på 
den antagelse at der, med tekstil, kan dannes konstruktioner, der fungerer både lydabsor-
berende og arkitektonisk. Indenfor det arkitektoniske felt fokuseres der på fænomenet 
‘rum’.

Afhandlingens hovedspørgsmål ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for sam-
tidigt at absorbere lyd og danne rum?’ undersøges gennem tre delundersøgelser. Af hver 
delundersøgelse udledes en række retningslinier, hvis formål er at forsyne designere og 
arkitekter med tilstrækkelig viden til at etablere arkitektonisk lydabsorption med tekstil.
Til hver delundersøgelse anvendes hver sin metode, som dog overordnet kædes sammen 
af en række fællestræk, bl.a. opstilling af ‘modstande’ og en generel kritisk tilgang til 
empirien. 

Første delundersøgelse undersøger tekstilets lydabsorberende egenskaber. Først under-
søges det hvordan det, via sanseindtryk alene, er muligt at fi nde frem til et tekstil, der er 
lydabsorberende. Otte tekstiler udsættes for måling af tekstilets absorptionskoeffi cient og 
strømningsmodstand samt for direkte sansning. Det konkluderes, at tekstilets lufttæthed, 
stivhed og vægt er sigende for dets lydabsorberende egenskaber. 
Dernæst undersøges det, hvordan tekstil skal formgives og placeres rumligt for mest ef-
fektivt at absorbere lyd, først i et forsøgsrum med en lydtrykmåler og derefter i et rørap-
parat. Over 100 formgivninger og placeringer måles og sammenlignes. Det konkluderes, 
at primært tekstilets afstand til væggen, mængden af tekstil, dets grad af drapering og 
foldning, dets spredning i rummet og vinkel ifht. til lydbølgernes retning er afgørende for 
dets lydabsorberende virkning. 

Anden delundersøgelse undersøger hvordan dels lydabsorption og dels tekstil kan danne 
rum. Undersøgelserne af hvordan lydabsorption danner rum tager afsæt i teorier om lyd 
og lys og kobler disse til en teori for lydabsorptionens rumdannende egenskaber. Det 
konkluderes at lydabsorptionen kan danne et ‘halvt rum’. 
Tekstils rumdannende egenskaber undersøges ved at analysere et konkret eksempel på 
rumdannelse med tekstil med tre teorier om henholdsvist transparens, bevægelighed og 
porøsitet. Det konkluderes, at tekstil kan danne rum både via sin transparens, bevæge-
lighed og porøsitet og desuden at den samme formgivning eller placering kan danne fl ere 
forskellige typer rum samtidigt. 

Tredje delundersøgelse undersøger hvordan tekstil kan formgives. Tre forskellige tekstiler 
udsættes for en række formgivningsteknikker og samtidige sansninger af deres materia-



leegenskaber, derefter registrering af de fremkomne former. Undersøgerens eget sanseap-
parat anvendes som måleapparat og sanse- og formregistreringerne indsættes på skalaer 
og sammenlignes. Det konkluderes, at tekstiler med relativt ekstreme materialeegenska-
ber danner relativt ekstreme former.

Af de tre delundersøgelser udledes i alt 55 retningslinier og disse afprøves gennem form-
givningen af tre lydabsorberende og rumdannende konstruktioner. Afprøvningen viser, 
at retningslinierne supplerer hinanden godt og derfor tilsammen kan danne afsæt for en 
formgivning af lydabsorberende og rumdannende konstruktioner, men at retningslinierne 
er af varierende anvendelighed.

Afhandlingens resultat udgøres af 55 retningslinier om både lydabsorption, rumdannelse 
og formgivning og desuden af en eksempelsamling på tre tekstile konstruktioner.

Afhandlingen konkluderer, at tekstil så vidt kan absorbere lyd og danne rum samtidigt. 
‘Så vidt’ fordi det dannede rum knap nok opleves som et konkret fysisk rum og ‘så vidt’ 
fordi det rum, der trods alt dannes, er uafgrænset - det fi ndes kun i vores forestilling. Til 
slut ‘så vidt’ fordi det hvide tekstil fylder rummet.

Der peges på, at en videre udforskning af lydabsorptionens rumlige potentiale, gerne med 
tekstil som materiale, vil være udviklende for arkitekturen og udvide vores viden på det 
nye felt, der krydser akustik, arkitektur og tekstil.

Emneord: Tekstil, lydabsorption, rum, formgivning, formparametre 



ABSTRACT
The thesis ‘Så vidt et rum’ [So far a space] investigates how textiles can or must be 
spatially formed and positioned to simultaneously absorb sound and create space. The 
studies are based on the fact that the absorption of sound is a growing need in many 
public spaces, but that the architectural potential of sound absorption only is sporadically 
explored and developed.

The thesis’ main question ‘How can / must textiles be formed and positioned to simulta-
neously absorb sound and create space?’ is explored through three subsurveys. For each 
subsurvey a series of guidelines is deduced with the purpose of providing designers and 
architects with suffi cient knowledge to create simultaneous sound absorbing and architec-
tural textile constructions.

The fi rst subsurvey investigates the sound absorbing properties of textiles, both the sound 
absorption of the textile material in itself and the sound absorbing properties established 
through the form and position of the textile. These investigations are done with measuring 
instruments. It is concluded that textile’s air permeability, stiffness and weight are signifi -
cant for its sound absorbing properties. Moreover that the textile’s distance to the wall, 
the amount of textile, its degree of draping and folding, its distribution in space and angle 
in relation to the sound waves is determining the sound absorbing effect.

The second subsurvey investigates how sound absorption and textile can create space. 
The studies of how sound absorption creates space is based on theories of sound and light 
which are combined. It is concluded that the sound absorption can form a ‘half space’.
The investigation of how textile can create space consists of theory based analyses of an 
example of textile architecture. It is concluded that textile can provide space both through 
its transparency, its fl exibility and its porosity and also that the same textile form or posi-
tion, can produce different types of space simultaneously.

The third sub study investigates how textiles can be formed. Three different types of tex-
tiles are exposed to a number of forming techniques, sensations of their form character-
istics and registration of the produced forms. The senses of the researcher are used as the 
measuring apparatus. It is concluded that textiles with relatively extreme material proper-
ties produce relatively extreme forms.

Of the three subsurveys a total of 55 guidelines are deduced. These are tested through 
the design of three sound absorbing and space creating structures. The tests show that the 
guidelines complement each other well and establish a foundation for constructing simul-
taneously sound absorbing and space creating textile structures. 

The result of the thesis consists of 55 guidelines for both sound absorption, creation of 
space and formgiving and in addition to that three examples of textile structures.

The thesis concludes that textiles only just can absorb sound and create space simultane-



ously: The created space is hardly experienced as a physical space, still the created space 
is unlimited - it exists only in our imagination.

A further exploration of the spatial potential of sound absorbing is recommended, prefer-
able with textile as absorbing material. The combination of the fi elds sound, textile and 
space is new and need to be explored.

Keywords: Textile, sound absorption, space, formgiving, form parameters
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3

1   Problem og hovedspørgsmål 

Denne afhandling er resultatet af et ph.d. studie på Kunstakademiets Designskole udført i 
perioden marts 2007 til juli 2012. Studiet er finansieret af Kvadrat A/S, Kulturministeriet 
og Kunstakademiets Designskole. 
Studiets hovedvejleder er Per Galle, lektor på Kunstakademiets Designskole, fagvejleder 
på det akustiske felt er Jan Voetmann, akademiingeniør og akustiker og fagvejleder på det 
tekstilfaglige felt er Joy Boutrup, tekstilingeniør og lektor på Designskolen Kolding. 
Studiet er udført af Cecilie Bendixen, arkitekt MAA fra Kunstakademiets Arkitektskole 
og arkitekt i virksomheden Tekstile Rum.

1.1   Problemfelt

Ph.d. projektet tager afsæt i dét forhold, at absorption af lyd er et stigende behov i mange 
offentlige rum mens lydabsorptionens arkitektoniske potentiale kun sporadisk er udfor-
sket og udviklet. 
Tekstil har gode lydabsorberende egenskaber og desuden væsentlige arkitektoniske 
kvaliteter. Både tekstilets lydabsorberende egenskaber og arkitektoniske kvaliteter afgøres 
i høj grad af tekstilets formgivning og placering. Ph.d. projektet bygger derfor på den an-
tagelse at der, med tekstil, kan dannes konstruktioner, der fungerer både lydabsorberende 
og arkitektonisk. 
 
Tekstilets lydabsorberende egenskab er almindeligt kendt, men fremgår også af mange 
akustikteoretiske tekster (Delaney & Bazley, 1970; Petersen, 1984; Rindel, 2004; Ogne-
dal, 2004; Buen & Ognedal, 2005 m.fl.). Det samme viste sig desuden i løbet af en række 
undersøgelser jeg foretog som en del af ph.d. projektet. 

Lydabsorption er en eftertragtet materialeegenskab fordi mange arbejdspladser, institu-
tioner og private rum plages af dårlig akustik, hvilket, i mange tilfælde, skyldes en for 
lang efterklangstid. Den lange efterklangstid er et problem for taleforståeligheden og det 
generelle støjniveau og kan forårsage stress og koncentrationsproblemer. Akustikere, 
eksperter indenfor arbejdsmiljø samt myndigheder peger derfor på, at en vigtig del af 
løsningen på de akustiske problemer ville være at forkorte efterklangstiden, eller med an-
dre ord, at absorbere lyden (Hoffmeyer, 2008; Videnscenter for Arbejdsmiljø, 2006; Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2011; Arbejdsmiljøinstituttet, 2006; Byg-
ningsreglementet, 2010; Arbejdstilsynet, 1995; Clasen et al., 2003). 

Den lange efterklangstid har bredt sig i takt med anvendelsen af byggematerialerne beton, 
stål og glas og findes især hvor disse materialer danner store, åbne rum og rumforløb 
med glatte vægge og en klar geometri (Bo Mortensen, foredrag på konferencen LydRum, 
marts 2007). Denne type rum er typiske i den nutige arkitektur og her ses det desuden 
ofte, at tekstiler som gardiner, tæpper og møbelpolstring er ikke-eksisterende (Boding-
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Jensen & Rasmussen, 2008). Resultatet er en alt for lang efterklangstid, som imidlertid 
ofte, når bygningerne tages i brug, ønskes reguleret (Boding-Jensen & Rasmussen, 2008; 
Voetmann, personlig kommunikation, 2008).

I mange tilfælde vil disse nutidige rum, af bygherre og brugere, blive betragtet som 
arkitektonisk ‘fuldbårne’ og ikke til at ændre mht. udtryk, rumforhold, materialer mm. At 
situationen er sådan, bekræftes af akustiskere, der arbejder med efterregulering af akustik 
(Voetmann, personlig kommunikation, 2008) og kan desuden afledes af det faktum, at 
de fleste lydabsorberende produkter, f.eks. Rockfon, Danoline og Fusion, har et meget 
neutralt udseeende og af at det anses som et fortrin, hvis samlinger mellem plader og 
pladernes overflader er så glatte som muligt (Rockfon, 2011). Med andre ord, efterregu-
leringsmaterialet skal idéelt ‘gå i ét’ med de eksisterende vægge eller lofter, se figur 1:

   

Figur 1. Restauranten i Geocenter Møns 
Klint er beklædt med akustikpladerne 
‘Monoline’ fra Rockfon, som umiddelbart 
ligner et pudset loft. Foto: Rockfon.

 
Efterregulering af akustik med tekstil er imidlertid en lidt anden situation end efterregu-
lering af akustik med akustikplader. Tekstil har gode lydabsorberende egenskaber, selvom 
de dog ikke er bedre end gængse akustikpladers lydabsorption. Derimod rummer tekstil 
en mængde æstetiske og funktionelle muligheder som akustikpladerne ikke umiddelbart 
har. Ved at anvende tekstil som lydabsorberende materiale, får vi adgang til anderledes 
æstetiske og funktionelle lydabsorbenter.

Formgivningen af de lydabsorberende tekstiler placerer sig altså i en balanceakt mellem, 
på den ene side, at regulere lyd uden at ændre den eksisterende arkitektur væsentligt, og 
på den anden, at udnytte tekstilets æstetiske og funktionelle muligheder. 

Det er imidlertid netop i denne balanceakt, tekstilets potentiale som arkitektonisk lydab-
sorption kommer til syne. Kulturelt er vi opdraget med den idé, at former og materialer 
skal være, hvad de giver sig ud for at være. Idéen er funktionalismens idéal om overens-
stemmelse mellem form og funktion (Sullivan, 1896), men idéalet gør sig stadig gæl-
dende i vid udstrækning, både fordi overensstemmelsen er garant for en ærlighed (Lund, 
2001) og fordi funktionen udgør en historie i sig selv (Pallasmaa, 2001). Det kan derfor 
virke påfaldende, og i strid med arkitekturens grundlæggende idé, at lydabsorptionen, når 
der anvendes akustikplader, ikke artikuleres visuelt, dvs. at det lydabsorberende materiale 
ikke, via sit visuelle udtryk, kommunikerer sin funktion. Figur 2 viser to akustiske situa-
tioner, hvoraf kun den ene kan siges at kommunikere sin funktion visuelt: 
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Figur 2. Lydabsorptionen er let at se i rummet til venstre, mens rummet til højre umiddel-
bart ser støjende ud. Foto tv.: Anon, foto th.: Faber.

I rummet til venstre antager jeg, at lyden dæmpes lige så hurtigt som det ser ud til, og 
at efterklangstiden derfor er kort. I rummet til højre er min umiddelbare tanke derimod 
at stolenes metalben må frembringe en forfærdelig larm, når de skramler mod hinan-
den. Men ved nærmere eftersyn står det klart, at loftet er dækket af akustikplader, dvs. 
elementer, der absorberer lyden. Rummets akustik artikuleres ikke visuelt og form og 
funktion er ikke ét.

Der fi ndes mange eksempler på rum, som faktisk fungerer både visuelt og akustisk 
og som samtidigt artikulerer rummets akustiske situation fordi lyden anvendes som et 
formgivende parameter i bygningsdesignet. Et eksempel er foredragssalen i Alvar Aaltos 
bibliotek i Viipuri i Rusland, hvor loftet er bølget for at fordele lyden i rummet, se fi gur 3: 

 
Figur 3. Foredragssalen i Alvar Aaltos bibliotek i Viipuri i Rusland. 
Foto tv.: Alvar Aalto Museum, Gustaf Welin, 1935, foto th.: Wikipedia Commoms.

Med artikuleringen af den akustiske situation får vi, på forunderlig vis, visuel adgang til 
lydens usynlige verden og form og funktion bliver ét. 

Andre ekempler på arkitektur, hvor lyden har udgjort et formende parameter er de old-
græske amfi teatre, Jørn Utzons kirke i Bagsværd fra 1976 og Jean Nouvels koncertsal i 
DR Byen fra 2002.



6

Lydrefl eksionens 

formsprog

Lydabsorptionens 

formsprog

Modernistiske 

stiltræk

Materialerne i Altos bibliotek og mange andre formmæssige artikuleringer af akustik-
ken er lydrefl ekterende men det vokabularium af vinklede og krumme fl ader og relieffer 
denne artikulering benytter sig af, gælder ikke for tekstil, som fortrinsvist er lydabsorber-
ende. 
Refl eksionens artikulering af lyden kan vise lyden som et rumligt fænomen idet lydens 
tredimensionelle geometri visualiseres og bliver tilgængelig som en slags ekstra dimen-
sion i rummet. Når lydens refl eksion artikuleres af refl ekterende fl ader er det således 
ikke kun væggene, lofterne og gulvenes linier og fl ader, der tegner rummet men også de 
usynlige linier og bevægelser lyden skaber.
Tekstil kaster ikke lyden tilbage men absorberer den i sig. Det lydabsorberende tekstil 
fortæller os således ikke om lydens usynlige verden af tredimensionelle udbredelsesret-
ninger, men derimod om lyd og dermed om rum, der forsvinder ind i tekstilet. Denne 
situation indeholder muligvis en arkitektoniske værdi, men der fi ndes ikke et arkitek-
tonisk formsprog for de lydabsorberende materialer, der gør denne værdi tilgængelig. 
Fordi tekstil har store formgivningsmæssige muligheder, indeholder emnet ‘lydabsorption 
med tekstil’ muligheden for en formmæssig artikulation af den lydabsorption, som med 
akustikpladerne er blevet overset som arkitektonisk mulighed.
 
Skal en lydabsorption med tekstil være virkelig anvendelig, må det tilførte tekstil antage-
ligvis ikke ændre den eksisterende arkitektur væsentligt og den eksisterende arkitektur, 
der er tale om, er dén, som er bygget af beton, glas og stål og hvis rum er opbygget af 
store, åbne rum med glatte vægge og klar geometri (som nævnt ovenfor). Et eksempel på 
et sådant byggeri er Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge i København, bygget af 
arkitekterne Schmith, Hammer og Lassen (SHL) i 2001, se fi gur 4:
 

 
Figur 4. Nykredits Hovedbygning af schmidt hammer lassen architects. Fotos: schmidt 
hammer lassen architects.

Bygningens stiltræk kan karateriseres som modernistiske og som sådan udsprunget af 
drømmen om en udpræget rumfornemmelse og drømmen om det ‘fl ydende rum’, i hvil-
ken rummet ‘fl yder’ frit mellem bygningens forskellige rum og mellem bygningens indre 
og ydre. Rummets fl ydende karaktér opnås ved at formgive og placere materialerne sådan 
at de, visuelt, forekommer mest mulig immaterielle sådan at rummets grænser næsten 



7

Tekstil er uover-

truffen som rum-

dannende materiale

Rummets modsæt-

ning og nøven-

dighed: materialet

Rummets videreud-

vikling

Note 1. Enheden 

beskrives og be-

handles yderligere i 

afsnit 12.3.1.

Akustisk teori er 

svært tilgængelig 

for designere og 

arkitekter

Designerne og 

arkitekter ønsker 

opløses (Pallasmaa, 2005; Thau, 2001; Oxvig, 1997; Bek, 1997; Bjerregaard, 2005) fordi 
rummet ikke domineres visuelt af vægge og andre bastante og insisterende materialiteter 
(Riegl, 1997).

Gottfried Semper beskriver, i 1851, tekstilet som det idéelle materiale for rumdannelse 
(Semper, 2004). Semper mener, at tekstil kan oprette rum, hvis rumlighed langt overstiger 
dét rum den gængse mur opretter, fordi tekstil tilnærmelsesvist er todimensionelt. Teksti-
let danner en fl ade, som næsten kun er tilstede i planets to dimensioner og således udgør 
det principielt ikke et materiale, men udelukkende rumafgrænsning og dét rum tekstilet 
danner kan således siges at være idéelt. Rummet etableres næsten uden sin modsætning, 
men nødvendighed, materialet. 
Semper skriver yderligere, at tekstilet er dét vi mest grundlæggende opfatter som rum-
dannende fordi det var dét materiale vi, i tidernes morgen, etablerede de første rum med 
og stadig som dét materiale, der manifesterer vores måde at forstå rum på. Mens arkitek-
turens faste vægge varetager bærende og klimamæssige opgaver, kan tekstilet indføjes i 
arkitekturen som dét, der danner rum (Semper, 2004). 
Med Semper kan tekstilet anses som et oplagt materiale for rumdannelse i en arkitektur 
hvor rumdannelse udgør den grundlæggende idé.

Samtidigt kan udviklingen af ‘det fl ydende rum’, etableret gennem visuelle virkemidler, 
forstås som tilendebragt, fordi rummets visuelle virkemidler er endevendt og anvendt på 
kryds og tværs siden modernismens opståen (Pallasmaa, 2005). For at udvikle rummet 
yderligere og opnå endnu videre rumfornemmelse, må rummet derfor etableres på andre 
måder, måske via andre sanseindtryk end de visuelle. En videreudvikling af rummet vil 
kunne give rummet sin dragende uvished tilbage (Pallasmaa, 2005; Oxvig, 1999). 

Netop en sådan videreudvikling af rummet vil muligves kunne etableres med lydabsorp-
tion. Lydabsorption blev, i begyndelsen, målt og formidlet med enheden Open Window 
Unit, som blev defi neret af fysikeren Wallace Clement Sabine i 18981 (Long, 2006). I en-
heden ligger et udpræget arkitektonisk potentiale, når arkitektur betragtes som et rumligt 
fænomen som i den omtalte ‘modernistiske’ bygningstype. Dette arkitektoniske potentiale 
baserer sig på auditive sanseindtryk, og lydabsorptionen rummer derved en mulighed for 
videreudvikling af rummet.

Der er således skitseret en række problemer og potentialer der vedrører tekstilets lydab-
sorberende egenskaber og arkitektoniske anvendelighed.

En videreudvikling af rummet og dermed arkitekturen ved at koble tekstilet med lydab-
sorptionens arkitektoniske potentiale, rummer den udfordring, at den akustiske teori og 
praksis ikke umiddelbart er tilgængelig for tekstildesignere og arkitekter. Det akustiske 
felt er meget komplekst og dets fagsprog drastisk anderledes end det design- og arkitekt-
faglige sprog; samtidig er meget viden på det akustiske felt tavs viden. 
Der synes imidlertid at være en udbredt interresse blandt designere og arkitekter for at 
arbejde kompetent med akustiske problemstillinger. Antagelsen beror på, at der indenfor 
de seneste år er foretaget en del forsknings- og udviklingsprojekter omkring integra-
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af lydabsorberende tekstiler i arkitektur (Zetterblom, 2011; Tooming, 2007; Bodin, 2008; 
Persson & Svensson, 2004). Også oprettelsen af forskningsprojektet SoundForum Øre-
sund (2006-2008) og etableringen af forskningsgruppen Urban Sound Institute i Gøte-
borg, peger på et øget fokus omkring feltet lyd og rum. Antagelsen beror desuden på et 
redegørelsesarbejde om tekstilets muligheder indenfor arkitektur og byggeri, foretaget af 
Kitt Boding-Jensen og Thomas Schødt Rasmussen (2008). Her udpeges akustikken som 
et vigtigt område for tekstilets anvendelse i arkitekturen. Også min kontakt med design-
afdelingen på Kvadrat og med de studerende på Kunstakademiets Designskole, Kuns-
takademiets Arkitektskole og Designskolen Kolding vidner om, at der er et stort ønske 
om at kunne arbejde med akustiske problematikker på en designfaglig måde.
 
Den akustiske viden findes i form af teoretiske skrifter, tunge af formler og fagtermer, 
eller i form af praktisk og tildels tavs viden opnået gennem erfaring. Der findes desuden 
en del skrifter, der fremlægger viden om hvad lyd er hvordan den absorberes i en form, 
der er nogenlunde tilgængelig for ikke-akustikere, såsom designere og arkitekter, f.eks. 
‘Rumakustik’ (Petersen, 1984), ‘Akustisk design - lyden af arkitektur’ (Boe, 2008) og 
‘Planning for good acoustics’ (Bagenal & Wood, 1931). Kun meget få af disse kilder ret-
ter sig specifikt mod tekstil. 
Alle materialer har deres særlige akustiske karakteristika og det er derfor ikke givet hvor-
dan et bestemt stykke tekstilt materiale kan udnyttes akustisk. For designere eller arki-
tekter kan den akustiske viden om hvordan tekstil kan anvendes som akustisk regulering 
derfor være svært tilgængelig.

Formgivning og placering af materialer i rum er én af de primære discipliner indenfor 
design og arkitektur. Formgivning og placering af materialer spiller desuden en afgørende 
rolle for, om materialet har en akustisk effekt. Det er derfor oplagt at koble det design- og 
arkitektfaglig felt med det akustiske felt netop på det område, der handler om formgiv-
ning og placering af materiale, i dette tilfælde tekstil.     

1.2   Status for feltet

Koblingen mellem emnerne lyd, tekstil og arkitektur er kun sporadisk undersøgt og do-
kumenteret. Følgende tekstile konstruktioner og forskningsprojekter viser, på hver deres 
måde, det ypperste indenfor feltet ‘arkitektonisk lydabsorption med tekstil’.

Clouds
Én af konstruktionerne er Kvadrat / Erwan og Ronan Bouroullecs lydabsorberende ele-
menter, der kan samles til ‘skyer’. Konstruktionen kalder de ‘Clouds’, se figur 5:
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Figur 5. Bouroullecs lydabsorberende, tekstile konstruktion ‘Clouds’. Fotos: Poul Tahon 
og E. og R. Bouroullec.

Konstruktionen er opbygget af mindre moduler, som let kan samles til varierende fi gura-
tioner og størrelser. Modulerne består af termopresset tekstil og skum samt elastikker til 
sammenkoblingen (Bouroullec, E. & Bouroullec, R., 2012).

‘Clouds’’ absorptionskoeffi cient er følgende, se fi gur 6:

Figur 6. ‘Clouds’’ absorptionskoeffi cient. Graf: Lloyd’s Register.

Konstruktionens absorptionskoeffi cient er relativt lav sammenlignet med andre lydab-
sorberende produkter. Dens vægtede (‘gennemsnitlige’) absorptionskoeffi cient er 0,45 
svarende til en klasse D.
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Konstruktionen ‘Clouds’ har et udpræget skulpturelt udtryk og danner på den måde et 
objekt i rummet med et markant, visuelt udtryk. Titlen ‘Clouds’ drejer de associationer, 
der knytter sig til konstruktion, i retning af enorme, luftige voluminer og mønstre, 
naturligt opstået af luftstrømme og vanddamp. Samtidig kan titlen forstås som udtryk for 
den akustiske virkning konstruktion har - lidt som akustikken under en dyne.

Soft Cells
De lydabsorberende vægpaneler ‘Soft Cells’ er designet og fremstillet af Kvadrat Soft 
Cells A/S. Panelernes visuelle udtryk er forholdsvist afdæmpet, se fi gur 7:

 
Figur 7. Panelerne ‘Soft Cells’ og deres konstruktionsprincip. Foto th.: Kvadrat soft cells.

Soft Cells består af to lag tekstil monteret på en aluminiumsramme (som vist på fi gur 7, 
th.). Det inderste lag tekstil er det primære, lydabsorberende lag, mens det yderste lags 
primære funktion er at give panelerne det rette visuelle udtryk og her kan der vælges 
mellem fl ere forskellige typer tekstil. Panelerne kan monteres på både vægge og lofter og 
med uldstoffet Divina 3 monteret som yderste lag, har panelerne en vægtet absorptionsko-
effi cient på 0,55 svarende til en klasse D (Kvadrat Soft Cells A/S, 2012), se fi gur 8:
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Figur 8. Soft Cells monteret med Divina 3 som yderste lag. Diagram: Kvadrat Soft Cells.

Soft Cells Broadline har bedre absorptionskoeffi cient idet der er indsat absorberende 
skum bag tekstilet, og, monteret med Divina 3 som yderste lag, en vægtet absorptionsko-
effi cient på 0,95 svarende til en klasse A.

Kaja Tooming: Toward a Poetics of Fibre Art and Design
Med sin ph.d. afhandling ‘Toward a Poetics of Fibre Art and Design’ fra 2007 undersøger 
Kaja Tooming hvordan tekstile fi bre kan bearbejdes med den tekstile teknik ‘håndtufting’, 
sådan at det æstetiske udtryk og den akustiske virkning understøtter hinanden (Tooming, 
2007).
Tooming konkluderer, at det er muligt at opnå et design, der er både lydabsorberende og 
æstetisk, men ikke udfra en rent intuitiv arbejdsmetode, som ofte benyttes ved design 
af æstetiske objekter. Arbejdmetoden kræver faktuel viden om specifi kke teknikker og 
materialers akustiske virkninger, men når denne viden er kendt, kan den indgå som en del 
af det intuitive stof, der danner grundlag for en æstetisk formgivning. 
Tooming konkluderer yderligere, at en del akustiske tests af det tuftede tekstil gav over-
raskende resultater; dermed peger hun på den begrænsede mængde eksisterende viden om 
tekstils akustiske egenskaber. 

Margareta Zetterblom: Textile Sound Design 
Margareta Zetterblom undersøgte, i sin ph.d. afhandling Textile Sound Design (Zetter-
blom, 2011), hvordan lyd og lydabsorption kan forstås som designparametre og hvordan 
disse kan integreres i en designproces. Zetterblom fokuserede på lyden og lydabsorp-
tionens betydningsmæssige aspekter, dvs. det lydregulerende tekstils visuelle udtryk og 
akustikkens udtryk i sig selv. 
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Zetterblom konkluderer bl.a., at det visuelle indtryk af tekstilet alene kan give fornem-
melsen af, at et rum er lydreguleret. De visuelle og auditive sanseindtryk er sålede ikke 
altid i overensstemmelse.   

Emma Persson og Elin Svensson: Textilier i bullrig miljö
Med deres rapport ‘Textilier i bullrig miljö’ fra 2004, undersøger Emma Persson og Elin 
Svensson hvordan et tekstil skal konstrueres for bedst muligt at absorbere lyd. I et rørap-
parat testes tekstiler med forskellige fi bre, tråde, bindinger og tæthed, og det konkluderes 
bl.a., at tekstilets afstand til bagvæggen er helt afgørende for tekstilets absorptionskoef-
fi cient (Persson & Svensson, 2004). 

1.3   Hovedspørgsmål

Indenfor den beskrevne problemstilling og med blik for de problemer, der allerede er løst 
og udpeget via de eksisterende værker og teorier, kan dette ph.d. projekts hovedspørgsmål 
formuleres således:

Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og 
danne rum?

Hovedspørgsmålet inddeles i følgende tre underspørgsmål for at kunne fokusere på 
spørgsmålets forskellige dele ét ad gangen:

1) Hvordan skal tekstil formgives og placeres for at absorbere lyd?
2) Hvordan kan tekstil formgives og placeres for at danne rum?
3) Hvordan kan tekstil formgives? 

Hovedspørgsmålet besvares i konkret form i afhandlingens del 3 (DEL III: Afprøvning) 
samt i afhandlingen del 4 (DEL IV: Afslutning).

Med dette hovedspørgsmål og disse underspørgsmål, er målet at fi nde frem til en række 
handleanvisende retningslinier, der kan gøre det muligt for designere og arkitekter at 
formgive og placere tekstiler til lydabsorption i forskellige arkitektoniske situationer. 
Desuden at at give konkrete eksempler på retningsliniernes anvendelse. Ved at give de-
signere og arkitekter denne kompetence, kan det nutidige rum præciseres og dets kvalitet 
øges.

1.4   Afgrænsning

Ph.d. projektets afgrænsning tegnes af følgende emner:
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Lydabsorption
Ifht. tekstilets samspil med lyd begrænser projektet sig til at undersøge hvordan tekstil 
kan formgives og placeres for at absorbere lyd og derved forkorte efterklangstiden. 
Projektet undersøger altså ikke f.eks. hvordan tekstilet kan fungere som refl ektor, hvordan 
tekstilet kan medvirke til at skabe ‘smuk lyd’ eller om tekstilets visuelle udtryk evt. kunne 
have en lydregulerende virkning på det psykologiske plan.

Formgivning og placering af eksisterende, tekstile metervarer
Projektet begrænser sig til at undersøge eksisterende tekstile metervarers absorberende 
egenskaber ved deres form og placering. Indenfor dette felt undersøges desuden udeluk-
kende vævede tekstiler og altså ikke f.eks. strikkede tekstiler eller ‘non-wowens’. 
Projektet undersøger således ikke hvordan tekstilet, dvs. den tekstil fl ade i sig selv, skal 
konstrueres for at have den bedst mulige akustiske virkning.  

Brand og vedligehold
Emnerne ‘brand’ og ‘vedligehold’ vil ikke blive behandlet. Undersøgelserne retter sig 
mod arkitekturen, af hvilken brand og vedligehold udgør et væsentligt aspekt, men mod 
en meget præcis og afgrænset del af arkitekturen, nemlig mod fænomenet ‘rum’ og dan-
nelsen af dette. Emnerne brand og vedligehold regnes for hørende til den praktiske og 
anvendelsesorienterede del af arkitekturen og undersøges derfor ikke. 
Det defi neres dog på forhånd, at tekstilerne skal formgives og placeres som væg- eller 
søjleagtige konstruktioner i rummet fordi de på denne måde er mindst brandfarlige. Kun 
få tekstiler kan slet ikke antænde mens langt de fl este er brændbare i varierende grad. In-
denfor denne gruppe fi ndes forskellige grader af antændelighed, brændbarhed, udvikling 
af røg og gløder samt tendens til at smelte og dryppe (Hatch, 2006). Langt de fl este tek-
stiler kan dog brandhæmmes effektivt.     
Til vedligeholdet af tekstilerne hører bl.a. den generelle håndtering af tekstilerne, hvilket 
indbefatter opsætning, fl ytning/forandring, nedtagning og rengøring af tekstilerne. Det 
defi neres på forhånd, at de tekstile formgivninger og placeringer skal være så robuste, at 
de kan håndteres uden stor forsigtighed og at de således vil kunne rengøres, fl yttes mm.
Emnerne brand og vedligehold vil ikke blive uddybet nærmere i projektets undersøgelser.

Rum
Projektet begrænser sig til at undersøge en lille og eksklusiv del af arkitekturen, nemlig 
fænomenet ‘rum’ og hvordan dette kan dannes med tekstil og lydabsorption. Mere kon-
krete forhold ved arkitekturen såsom fremstillingsmuligheder, pris, holdbarhed og generel 
anvendelighed behandles derfor ikke. Projektet begrænser sig til at undersøge hvilket 
arkitektonisk potentiale der ligger i de lydregulerende tekstiler, idet dette ikke er blevet 
undersøgt og dokumenteret. 
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2   Teori og metode
I dette kapitel beskrives den overordnede metode, der er brugt for at nå frem til et svar på 
projektets problemformulering ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres sådan at 
det samtidigt absorberer lyd og danner rum?’. Spørgsmålet besvares gennem udførelsen 
af tre undersøgelser, hvortil der knytter sig hver sin specifikke undersøgelsesmetode 
og konkrete fremgangsmåde. Disse konkrete metoder og fremgangsmåder beskrives i 
forbindelse med de respektive undersøgelseskapitler. I dette kapitel beskrives derimod 
projektets overordnede metode, dvs. de helt overordnede greb, der ligger forud for de tre 
konkrete undersøgelsesmetoder, som forbinder undersøgelsesmetoderne med hinanden og 
som strukturerer projektet. 

Endnu forud for disse overordnede metoder ligger dog erfaringer fra min tidligere praksis 
som formgiver af tekstil arkitektur. Nogle af disse erfaringer er af afgørende betydning 
for ph.d. projektet og beskrives derfor først.

2.1   Erfaringer fra tidligere praksis

Erfaringer fra min praksis som formgiver af tekstil arkitektur danner mine forudsætninger 
for ph.d. projektet og samtidig for den grundlæggende antagelse projektet bygger på, 
nemlig at tekstilet samtidigt kan absorbere lyd og danne rum. 
Denne grundlæggende antagelse kan omformuleres til ‘at lydabsorption og rumdannelse 
kan forbindes til hinanden via én tekstil form’ eller endnu mere generelt til ‘at forskellige 
funktioner kan kombineres til én form og én samlet funktion’.

Lydabsorption og rumdannelse kan umiddelbart virke som to modsatrettede funktioner 
idet ‘lydabsorption’ sandsynligvis kræver store mængder tekstil mens ’rumdannelse’, i det 
mindste sådan som jeg har arbejdet med det, lykkes bedst med så lidt tekstil som muligt. 

I min tidligere praksis har jeg erfaret, at flere forskellige, og ofte modsatrettede funk-
tioner, kan samles til én samlet funktion via én tekstil form. At danne en æstetisk form af 
de to funktioner har været dét, der bandt funktionerne sammen og gjorde dem til én - eller 
også har dét at samle funktionerne skabt et æstetisk udtryk. Ihvertfald, æstetikken virkede 
samlende på de to funktioner og gjorde dem til én i stedet for til to ‘sammenskubbede’ 
funktioner. 

Som følge af det æstetiske mål eller konsekvens har arbejdet primært foregået intuitivt. 
Det er min overbevisning at æstetisk værdi bedst kan opstå via intuitivt arbejde fordi 
intuitionen arbejder hurtigere end den intellektuelle bevidsthed, og den æstetiske værdi 
forsvinder så snart vi forstår poesien intellektuelt. At frembringe æstetiske former kræver 
derfor at arbejdsprocessen primært foregår intuitivt. 
 
Som eksempel på den erfaring, at to funktioner kan samles til én via en form, beskriver 

Projektets over-

ordnede teori og 

metode

Forudsætning: 

Tidligere praksis

Flere funktioner 

- én form

Modsatrettede 

funktioner

Æstetikken som 

samlende greb

Æstetikken skabes 

og forstås intuitivt



15

Skærmer for og 

eksponerer vejret

Teknik: Klip

Teknik: Syning

jeg kort serien ‘vejrskærme’. Med vejrskærmene blev det undersøgt, hvordan tekstil kan 
formgives sådan, at det både skærmer for og eksponerer vejret - solen, vinden og regnen. 
Denne dobbelte funktion, at både skærme for og eksponere, kan ses som to modsatrettede 
funktioner, der samles til én. Vejret forstås, i denne sammenhæng, som en enorm geometri 
af kræfter og retninger, og vejret tegner således atmosfæren op som rum. Vejrskærmene er 
et forsøg på at gribe fat i denne enorme rumlighed og visualisere den.   
Tekstilerne blev formgivet med simple teknikker, men opnåede alligevel en kompleks 
funktionalitet.

Vejrskærm I: SOL/VIND
Med teknikken ‘at klippe’ kunne der dannes en skærm, der både skærmede for og ekspo-
nerede sol og vind, idet tekstilets fl igede struktur gjorde vindstrømmende visuelt tilstede-
værende og de viftende fl ige gjorde sollyset fl imrende, se fi gur 9:

Figur 9. Vejrskærm I: SOL/VIND.

Netop via den dobbelte funktion fi k skærmen sit æstetiske udtryk: Den skærmer for vejret 
og er sålede tilstede som materiale og samtidigt er den ikke tilstede fordi den, i lige så høj 
grad, viser vejret, som snarere er rum og tilstand end materiale. 

Vejrskærm II: REGN
Med teknikken ‘at sy’ dannedes et volumen af langsgående kanaler. Kanalernes stivhed 
bevirkede at konstruktionen kunne rejse sig over det bærende plan og stille kanalerne 
skråt, se fi gur 10:
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Figur 10. Vejrskærm II: REGN.

Set fra den ene side er skyen massiv, fra den anden næsten bare luft. Skærmen skaber 
ly mod regnen men eksponerer den også ved at lade en lille del regne ned fra skærmens 
underside, se fi gur 11: 

Figur 11. Vejrskærmen skærmer mod regnen og eksponerer den.
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Teknik: Flet

Balancen mellem at 

være eller ikke være

Som ly for regnen er skærmen til stede som fysisk materiale, men som eksponent for 
vejrets retninger og udtryk, er skyen måske mindre tilstede og netop i denne balance
opstår æstetikken.

Vejrskærm III: SOL/VIND/REGN
Med teknikken ‘at fl ette’ kunne der dannes en fl ade, der, set forfra, var nærmest lukket 
mens den, set fra siden, var meget åben se fi gur 12: 

 

              

Figur 12. Vejrskærm: SOL/VIND/REGN.

Dugen skærmer for solen og regnen når den placeres i vandret position og solen og vin-
den når den placeres i lodret position. Samtidig eksponerer den solen, regnen og vinden 
idet skærmen gør sollyset mønstret, forleder rengdråberne til at løbe ned ad båndene og 
ud til siderne og omdanner vindstrømmen til små turbulenser inde i skærmen.
Også her opstår æstetikken som resultat af koblingen mellem to modsatrettede funktioner: 
at skærme for og eksponere vejret. Koblingen får skærmen til både at være og ikke være 
og dét er det skønne.

Drømmen om rum
At det er balancen mellem tilstedeværelse og ikke tilstedeværelse, der skaber æstetikken 
i alle tre vejrskærme, udspringer af drømmen om rum. Min praksis som tekstilformgiver 
kredser om fænomenet rum, og valget af tekstil som primært materiale er udsprunget af 



18

Tekstilet er 

immaterielt 

Form = teknik

Intuitionen ligger 

forud for ph.d. 

projektets rationelle 

undersøgelser

Metoden opstod 

undervejs

denne drøm. 
Jeg forstår tekstil som et næsten immaterielt materiale, idet det består af fl ader, fl ettet af 
fi bre. Mellem fi brene fl yder rummet, usynligt for vores blik, men alligevel fysisk fore-
kommende. Samtidig er tekstiler foranderlige. Alt i alt er det, med tekstil som rummets 
markering, muligt at etablere rum, næsten uden tilstedeværelsen af dets modsætning, men 
nødvendighed, materialet. Sådanne rum er tilstande snarere end afgrænsede steder, og det 
er sådanne rum jeg søger i min praksis.
Fordi tekstil i den grad har de egenskaber, der skal til, for at etablere de rum jeg søger, ja 
- måske endda skaber drømmen om denne type rum, er arbejdet med det tekstile materiale 
helt centralt i min praksis. Og med det tekstile materiale følger uundgåeligt spørgsmålet 
om forarbejdningsteknikker. For uden teknikker opstår der ingen form - formen kan næs-
ten siges at være teknikken. Selv den mindste tredimensionalitet, og dermed formgivning, 
er afhængig af teknik, om det så blot er den teknik, der kan kaldes ‘at folde’. 

Udover erfaringen om æstetikken som det samlende fænomen, har jeg gennem min 
praksis derfor også erhvervet en del praktiske færdigheder og et kendskab til det tekstile 
materiale.

2.1.1   Intuition og æstetik i ph.d. projektet
Arbejdsprocessen i forskningsprojektet er umiddelbart intellektuelt styret, idet målet er at 
fi nde frem til faktuel viden. På et andet plan styres undersøgelserne af en intuitiv fornem-
melse, hvilket kommer til udtryk dels i udpegningen af de overordnede emner ‘lyd’, 
‘tekstil’ og ‘arkitektur’, dels i udvalget af de enkelte undersøgelser og desuden i fortolk-
ningnen af resultaterne. 
Udpegningen af parametre og fortolkninger af resultater har grund i rationelle overvejel-
ser, men altså også i en intuitiv fornemmelse af, at der, imellem delene, fi ndes sammen-
hænge med et æstetisk potentiale. Netop gennem dette æstetiske potentiale kan de to 
funktioner ‘lydabsorption’ og ‘rumdannelse’ blive koblet til én. Også undersøgelsesresul-
taterne tolkes udfra en rationel begrundelse og samtidig også udfra en fornemmelse med 
samme hensigt om, efterfølgende, at kunne koble funktionerne til æstetiske helheder.  
Den intuitive arbejdproces spiller således en en vigtig rolle i ph.d. projektet, idet det er 
denne proces der sikrer at lydabsorptionen og rumdannelsen kan blive koblet sammen og 
komme til at udgøre én samlet funktion. Den intuitive proces er afgørende for dannelsen 
af en æstetisk form og den æstetiske form er afgørende for om funktionerne samles til én 
form og én funktion. 

2.2   Ph.d. projektets overordnede metode

De undersøgelsesmetoder, der anvendes i projektet, er ikke er dannet på forhånd, men 
opstået undervejs i arbejdsprocessen, idet metoden er blevet udviklet i takt med løsning-
en af projektets problem. Da projektets problem ikke var klart præciseret ved projektets 
begyndelse var metoden følgeligt heller ikke defi neret på forhånd. 
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Horst Rittel og Melvin M. Webber betegner denne type problemer, som er ubeskrive-
lige forud for designprocessen, for ‘wicked problems’, hvilket er problemer, hvis art og 
omfang først bliver kendt i det øjeblik problemet løses (Rittel & Webber, 1973). Stephen 
Scrivener beskriver tilsvarende hvordan et problems løsningsmetode udvikles gennem 
en stadig interaktion med de foretagede undersøgelser (Scrivener, 2004). Alle projektets 
dele, både problemstillinger og løsningsmetoder, har således udviklet sig sideløbende, 
idet de har udviklet og formet hinanden - som et motiv, der langsomt stilles skarpt på2.    

Indenfor det designfaglige felt findes der desuden ikke en samling af etablerede metoder, 
der dækker enhver type af designfaglige undersøgelser, fordi faget i udstrakt grad benyt-
ter sig af såkaldte ‘hjælpefag’, dvs. fagområder og emner, der hjælper med at besvare det 
designfaglige spørgsmål (Galle, 2010; Buchanan, 2001). Hvilke metoder, der anvendes, 
afhænger af hvilke hjælpefag, der benyttes, idet hvert hjælpefag undersøges med de 
metoder, der egner sig bedst til netop dette fag. På den måde bliver det samlede undersø-
gelsesprojekt en collage af flere forskellige metoder. I dette projekt anvendes tre forskel-
lige metoder, som vægtes lige højt. Dette metodedesign er, ifølge Linda Groat og David 
Wang, i fare for at blive usammenhængende og generere usammenhængende resultater, 
men rummer også et stort potentiale for udvikling af ny viden (Groat & Wang, 2002). 

Den overordnede metode, der anvendes for at besvare projektets hovedspørgsmål, består 
af fem overordnede greb, som beskrives i de følgende fem afsnit. 

2.2.1  Greb 1: Opdeling i tre fagområder 
Det første greb består i at se projektets hovedspørgsmål som bestående af tre fagom-
råder. Hovedspørgsmålet lyder: ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres sådan 
at det samtidigt absorber lyd og danner rum?’ - hvordan tekstil kan absorbere lyd hører 
under det akustiske fagområde, hvordan tekstil kan danne rum hører under arkitektu-
rens område og hvordan tekstil kan formgives hører under det tekstilfaglige område. Via 
hovedspørgsmålet involveres altså fagområderne, eller hjælpefagene ‘tekstil’, ‘akustik’ og 
‘arkitektur’. 
At se spørgsmålet som opdelt i tre fagområder gør det muligt at fokusere på ét fagområde 
ad gangen og at anvende den viden og litteratur og de metoder, der knytter sig det enkelte 
område. Hvis spørgsmålet var blevet betragtet som et tværfagligt emne, ville mængden af 
viden, litteratur og metoder blive drastisk reduceret. I løbet af projektet er det imidlertid 
målet at koble disse tre felter sammen igen, sådan at det kan formuleres hvori mødet mel-
lem disse tre felter består, eller med andre ord: Hvordan tekstil kan formgives og placeres 
for samtidigt at absorbere lyd og danne rum, se figur 13:
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Som det fremgår grafi sk af fi gur 13, omfatter fællesmængden mellem de tre felter ikke 
hverken hele det tekstile, det akustiske eller det arkitektoniske felt, men kun en lille del af 
hvert felt. Fællesmængden udgøres af de emner ved det enkelte felt, som også vedrører de 
to andre felter. 
Sammenhængen mellem de tre felter kan forklares ved at sammenligne felterne med 
Vitruvius’ tredeling af arkitekturen i ‘fi rmitas’, ‘utilitas’ og ‘venustas’ som tilsammen 
udgør en arkitektonisk helhed. ‘Firmitas’ er konstruktionen, ‘utilitas’ er den praktiske 
funktion og ‘venustas’ er skønheden (Vitruvius, 1960; Vitruvius, 1999). Denne tredeling 
anvendes stadig som en defi nition af arkitekturen (Lund, 2001; Peréz-Gomez, 1994; Bjer-
rum, 2010). ‘Firmitas’ kan således siges at være det konkrete materiale, i dette tilfælde 
‘tekstil’, ‘utilitas’ er det man kan bruge dette materiale til, i dette tilfælde ‘lydabsorption’ 
og ‘venustas’ den måde materialet og brugen opfattes på, i dette tilfælde ‘rumdannelsen’. 
Ved at betragte felterne på denne måde bliver det klart, at de bidrager med hver sit aspekt 
til et fælles hele. 
Dét felt, der indenfor akustik vedrører både tekstil og arkitektur, kan siges at være ‘lyd’, 
opfattet som et rumligt og derfor arkitektonisk fænomen og absorberet af tekstil. Dét felt, 
der indenfor arkitektur vedrører både tekstil og akustik, kan siges at være ‘rum’, idet både 
lyd og tekstil kan opfattes som rumlige fænomener på hver sin måde. Og dét felt, der 
indenfor tekstil vedrører både akustik og arkitektur, kan siges at være ‘formgivningen af 
tekstilet’, idet formgivningen kan være afgørende, dels for hvorvidt et tekstil kan absor-
bere lyd, og dels for om tekstilet skaber fornemmelsen af rum.  
Denne opdeling af hovedspørgsmålet i tre dele, og fokuset på de emner der vedrører alle 
tre emner på samme tid, har affødt projektets tre delspørgsmål 1) Hvordan skal tekstil 
formgives og placeres for at absorbere lyd? 2) Hvordan kan lydabsorption og tekstil 
danne rum? 3) Hvordan kan tekstil formgives? 

2.2.2   Greb 2: Forskellige forskningsmetoder - samme tilgang 
De tre delspørgsmål undersøges i hver sit kapitel og undersøges med tre forskellige 
metoder. Metoderne opstod i takt med undersøgelsens fremadskriden, men efterfølgende 
står det klart, at de anvendte metoder til forveksling ligner metoder hentet i henholdsvis 
naturvidenskaben og hermeneutikken.

Det første delspørgsmål ‘Hvordan skal tekstil formgives og placeres for at absorbere 
lyd?’, anvender undersøgelsesmetoder, der hører under det naturvidenskabelige felt 
(Føllesdal et al., 1997; Archer, 1995; Borgdorff, 2006; Kjørup, 2003; Thurén, 2009): Der 
opstilles hypoteser, som verifi ceres empirisk med et måleapparat, hvorefter hypotesen 
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revideres og der dannes en konklusion. Undersøgelserne bestræber sig på at være så 
objektive som muligt og desuden kvantitative. Med denne procedure søger undersøgelsen 
overordnet at afdække de fysiske forhold der, kausalt, har betydning for hvordan tekstil 
skal formgives og placeres for at absorbere lyd. 

Det andet delspørgsmål ‘Hvordan kan lydabsorption og tekstil danne rum?’ undersøges 
med hermeneutiske metoder (Føllesdal et al., 1997; Archer, 1995; Borgdorff, 2006; 
Kjørup, 2003; Thurén, 2009): På grundlag af teorier analyseres en konkret situation og 
det afgøres hvorvidt de forhold, teorien beskriver, faktisk er tilstede i det analyserede. 
Analysen foretages i praksis ved, at den konkrete situation registreres sansemæssigt af 
mig og afgørelsen af, hvorvidt der er overensstemmelse mellem den konkrete situation og 
teorien, foretages ud fra et fænomenologisk standpunkt: Verden er som jeg oplever den. 

Det tredje delspørgsmål ‘Hvordan kan tekstil formgives?’ undersøges med en metode, der 
indeholder både naturvidenskablige og hermeneutiske træk, ligesom metoden ‘Natura-
listic Research’ (Bunnell, 2001; Lincoln & Guba, 1985; Robson, 1993): Forskeren er sit 
eget måleapparat og registrerer hermed en konkret situation sansemæssigt. At forskeren 
karakteriseres som et måleapparat fremfor blot et sansende væsen, der registrerer omver-
denen i overensstemmelse med den fænomenologiske filosofi, beror på en større tiltro til 
sansningerne som objektive og generalisérbare og på at det registrerede kan opstilles i 
diagrammer (Robson, 1993, Lincoln & Guba, 1985)

De tre delspørgsmål undersøges således med hver sin metode, hvoraf den sidste, ‘Natura-
listic Research’, kan siges at være en blanding af de to foregående. Både Borgdorff (2006) 
og Kjørup (2003) argumenterer dog for, at de naturvidenskabelige og de hermeneutiske 
forskningsmetoder, grundlæggende, ikke er særligt forskellige. Uanset tilhørsforhold 
tilpasser, evt. blander, den enkelte forsker sine metoder til den givne situation (Borgdorff, 
2006) og begge metoder er hypotetisk-deduktive (Kjørup, 2003), idet de begge opererer 
med antagelser, evt. formuleret som spørgsmål, og med afprøvning af disse. 

Det var min oplevelse i den simultane udvikling af problem, løsning og metode, der 
foregik under undersøgelserne, at det vigtigste navigitionsværktøj i processerne var, hvad 
man kan kalde ‘sund fornuft’. Afhængig af hvilken type svar undersøgelserne skulle give 
og hvilken empiri undersøgelserne baserede sig på, virkede forskellige metoder rimelige. 
Jeg bestræbte mig på at udføre hver undersøgelse så konsistent som muligt og det viste 
sig efterfølgende at hver undersøgelse lagde sig op ad eksisterende epistemologiske posi-
tioner og deraf følgende metoder.  

Anvendelsen af både kvantitative og kvalitative metoder, betegnes almindeligvis, ifølge 
Colin Robson, for ‘blandet metode’ (mixed method). Robson udlægger denne metode 
som en pragmatisk tilgang til forskning, hvor metodens epistemologiske konsekvens er 
mindre afgørende i forskningsprojektet end dét at besvare projektets hovedspørgsmål 
(Robson, 2011). 

Denne pragmatiske indstilling til forskning kan forklares med Bruce Archer og Lars Geer 
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Hammershøjs argumentation for, at forskning handler mere om en intellektuel tilgang end 
om en særlig metode. Archer mener, at forskning, uanset fagligt tilhørsforhold, bl.a. skal 
være systematisk, undersøgende, vidensudviklende og kommunikérbart (Archer, 1995), 
og Hammershøj skriver at forskning, mere end noget andet, handler om en saglig og 
kritisk tilgang til et emne (Hammershøj, 2008).
På tværs af undersøgelsesmetodernes mere eller mindre vidtrækkende forskelle forsøges 
det således, i alle projektets undersøgelser, at have en forskningsmæssig tilgang til det 
undersøgte. 

2.2.3   Greb 3: Opstilling af ‘modstande’ 
Projektets enkelte underspørgsmål undersøges ved at opstille ‘modstande’ for spørgsmå-
lets emne. ‘Modstande’ kan forklares som den del af en test, der giver os adgang til den 
potentielle viden, der ligger indlejret i det testede, sådan at denne viden kan operationa-
liseres (Vallgårda & Bendixen, 2009). 
At kalde de tests, emnet udsættes for, for ‘modstande’, præciserer på hvilken måde en test 
er vidensskabende. ‘Modstanden’ er den del af en test, igennem hvilke emnet ‘støder på’ 
verden og derved afdækkes. F.eks. kan et stykke tekstil udsættes for forskellige mod-
stande og derigennem give os vidt forskellig viden. Udsætter vi det for modstandene ‘lyd’ 
og ‘lydmålingsapparat’, kan vi få viden om dets lydabsorberende egenskaber, udsætter vi 
det for modstandene ‘visuel sansning’, ‘teori’ og ‘analyse’, kan vi få viden om dets rum-
lige egenskaber og udsætter vi det for modstanden ‘mekanisk bearbejdning’ og ‘haptisk 
sanseregistrering’ kan vi få viden om dets stivhed, vægt mv. (eksemplerne stemmer over-
ens med projektets tre undersøgelser). Begrebet ‘viden’ defineres her i overensstemmelse 
med Galle, 2010: 

‘Viden: En fortrolighed med noget faktisk eller muligt, og dets forandring eller konstans 
over tid.’

       Galle, 2010, s.61 

Ved at udsætte tekstil for en modstand får vi altså fortrolighed med de aspekter af tek-
stilet, modstanden afdækker, f.eks. dets stivhed og vægt, hvilket kan kategoriseres som 
‘noget faktisk’. Fortrolighed med noget faktisk er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at gøre 
den indhentede viden anvendelig for andre. Dertil er det nødvendigt at formulere videnen 
udførligt og i overensstemmelse med Galles definition af begrebet ‘teori’:  
 

‘Teori: En udførlig beskrivelse af genstande for viden.’
       Galle, 2010, s. 63

Ved udførligt at beskrive genstanden for viden, dvs. tekstilets materialeegenskaber, gøres 
videnen tilgængelig for andre.
Efter hver undersøgelse af et underspørgsmål følger en delkonklusion og en række 
retningslinier, og i sammenhæng med undersøgelsens forklaringer og undersøgelsens re-
sultater udgør delkonklusionerne og retningslinierne udførlige beskrivelser af den viden, 
undersøgelserne afdækker.
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2.2.4   Greb 4: Opstilling af retningslinier 
Projektets overordnede målsætning er at gøre designere og arkitekter i stand til at form-
give og placere tekstiler til samtidig lydabsorption og rumdannelse. Det grundlæggende 
greb ifht. til denne målsætning er at danne den viden, der skal til, for at designerne og 
arkitekterne kan gå igang med designprocessen. Denne viden formuleres i en række ret-
ningslinier indenfor hvert af emnerne ‘lydabsorption’, ‘rumdannelse’ og ‘tekstilformgiv-
ning’. Ved at opstille retningslinier gøres den indsamlede viden anvendelig, idet retnings-
linierne anviser bestemte handlinger. Grebet kan illustreres således, se fi gur 14:   

       

     

om lydabsorption

om rumdannelse

om tekstilformgivning

     RETNINGSLINIER                               LYDABS. RUMD. TEKSTILER
dannet i forskningsprojektet                       designet af designere og arkitekter

Hovedspørgsmål

  
    
Figur 14. Retningslinier opstilles til anvendelse for designere og arkitekter.  

Et forskningsprojekt, hvis fokus er at danne og formulere viden som grundlag for en 
designproces kalder Henk Borgdorff ‘Research for design’ og ‘the instrumental perspec-
tive’ idet denne type forskning forsyner en efterfølgende designpraksis med viden og 
værktøjer men er ikke design i sig selv (Borgdorff, 2006). 

Både Herbert Simon i 1969, Donald A. Schön i 1983 og Klaus Krippendorff i 2006 ope-
rerer også med viden som grundlag for designprocessen i deres teorier om, hvad design 
er, og om hvordan design bliver til (Galle, 2011). Der er således en lang og solid tradition 
for at inddrage viden i udviklingen af et designprodukt, selvom det bliver gjort på meget 
forskellig måde op gennem tiden. 
For Simon er inddragelsen og struktureringen af viden meget bevidts og nærmest design-
processens eneste bestanddel. Videnen er objektiv og systematisk indhentet og den kan 
opstilles i kausale forhold, hvilket gør en ‘designproces’ unødvendig (Simon, 1996; Galle, 
2011; Engholm, foredrag 12.11.2008). 
Schön betegner designerens eksisterende viden ‘et repertoir’, udfra hvilket mere eller 
mindre bevidst viden om situationer, objekter, form, materiale mm. anvendes som grund-
lag for det praktiske formgivingsarbejde med materialet (Schön, 2001/1983; Galle, 2008; 
Engholm, foredrag 12.11.2008). 
Krippendorff mener, at den viden vi bør inddrage i en designproces er vores viden om 
andres viden om en situation eller et objekt, idet andres viden ses som udtryk for en 
direkte omgang med situationer, objekter mv. og disse situationer og objekters betydning, 
og designeren må anvende denne viden som grundlag for udviklingen af nye situationer, 
objekter mv. (Krippendorff, 2006; Galle, 2011).
 
Dette projekt fremlægger en mængde systematisk indsamlet viden for andre designere og 
arkitekter og lægger op til, at denne viden anvendes på en bevidst og tildels systematisk 
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måde. Bevidst fordi den fremlægges i form af retningslinier, som beskriver helt konkrete 
principper for formgivningen af tekstil, og systematisk fordi opstillingen af retningslinier 
gør det muligt f.eks. at kombinere dem én efter én. 
I kraft af sin eksplicitte og systematiske form ligner denne måde at forstå og inddrage 
viden på dén måde Simon beskriver. Men da videnen er indhentet af mig og anvendes af 
andre kan den også sammenlignes med Krippendorffs teori. Samtidig kan projektets måde 
at forstå og inddrage viden på også relateres til Schöns teori, da den indhentede viden kan 
ses som det ‘repertoir’ af viden designeren trækker på i designarbejdet - her blot eksplicit 
formuleret.

2.2.5   Greb 5: Afprøvning af retningslinier  
At den indsamlede viden også anvendes som grundlag for udvikling af konkrete design-
objekter, kan betegnes som projektets femte, metodemæssige greb. I projektets hoved-
spørgsmål ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres sådan at det samtidigt absor-
berer lyd og danner rum?’ ligger en fordring om at besvare, dels hvilke konkrete former 
tekstilerne skal have for samtidigt at absorbere lyd og danne rum, og dels hvordan disse 
former kan dannes, dvs. hvordan retningslinierne kan kobles og anvendes som grundlag 
for en designproces. 
Ved at udvikle konkrete designobjekter og beskrive designprocessen, gives der eksem-
pler på svar på, hvilke konkrete former tekstilerne kan/skal have og på, hvordan retnings-
linierne kan kobles og anvendes som grundlag for udviklingen af formerne. I ‘Afprøv-
ningerne af retningslinierne i praksis’ (Kapitel 20, 21 og 22) dannes forskningsprojektets 
egentlige svar, selvom afprøvningerne hver især blot er én ud af utallige mulige. ‘Af-
prøvningerne af retningslinierne i praksis’ fungerer desuden som en afprøvning af ret-
ningsliniernes anvendelighed, sådan at fejl og mangler i retningslinierne udpeges inden 
der dannes en endelig konklusion på projektets hovedspørgsmål. Se fi gur 15:

Figur 15. ‘Afprøvningen af retningslinierne’ forklarer og afprøver.

Afprøvningen af retningslinierne betyder, at projektet følger den struktur, der tegnes af 
Karl Poppers forskningsfi losofi  (Føllesdal et al., 1997; Popper, 1963) og som desuden kan 
siges at være et grundtræk ved forskning (Næss & Galting, 1969). Popper mener at forsk-
ningsresultaterne skal udsættes for tests og kun gennem en falsifi cering af resultaterne 
kan vi tilnærme os en sikker viden (Føllesdal et al., 1997). 
Poppers fi losofi  retter sig mod den naturvidenskabelige forskning (Kjørup 2003) hvor 
resultaterne kan have karaktér af et enten-eller svar (Rittel & Webber, 1973), som en 

Hovedspørgsmål

om lydabsorption

om rumdannelse

om tekstilformgivning

     RETNINGSLINIER       AFPRØVNING AF RETNINGSLINIER                           LYDABS. RUMD. TEKSTILER
dannet i forskningsprojektet          - forklaring og afprøvning                                        designet af designere og arkitekter

Konklusion
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anvendelighed 
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falsifi kation kan modbevise. Dette ph.d. projekt er ikke udelukkende naturvidenskabeligt 
og retningslinierne er derfor også kun delvist mulige at falsifi cere endeligt - kun retnings-
linierne for lydabsorption er naturvidenskabelige. Retningslinierne udsættes heller ikke 
for afprøvninger, der skal falsifi cere dem men dog for afprøvninger, der skal afgøre om de 
egner sig til dét formål, de er rettet mod, nemlig som grundlag for designere og arkitek-
ters etablering af samtidigt lydabsorpberende og rumdannende, tekstile konkstruktioner. 

2.3   Opsamling

Ph.d. projektets overordnede metode består således af fem overordnede greb: 1) Opde-
ling i tre fagområder, hvilket giver mulighed for fokus på hovespørgsmålets emner ét 
efter ét samt anvendelse af det enkelte fagområdes teori og metode, 2) anvendelse af 
tre forskellige forskningsmetoder men en grundlæggende forskningsmæssig tilgang, 3) 
opstilling af ‘modstande’, hvilket er projektes vidensudviklende del, 4) opstilling af de 
retningslinier, der giver viden til designere og arkitekter samt anviser handlinger, 5) af-
prøvning af retningslinierne i praksis, i hvilken retningslinierne forklares og afprøves og 
hvori hovedspørgsmålet besvares.
Disse fem greb er gennemgående i de tre undersøgelsesmetoder og forbinder dem derved 
med hinanden og strukturerer projektet. 
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3   Begrebsdefi nitioner og læsevejledning

3.1   Begrebsdefi nitioner

Til hver undersøgelse knytter der sig forskellige begreber. Disse gennemgås i forbindelse 
med den enkelte undersøgelse. Kun skal et enkelt overordnet udtryk forklares her:

Med udtrykket ‘formgivning og placering af tekstil’ menes at tekstilet gives tredimen-
sionel form og placeres i en rumlig kontekst. Tekstil er en nærmest todimensionalt fl ade, 
men det kan foldes, strækkes og på anden måde bearbejdes sådan at det får tredimensio-
nel form. Tekstil kan placeres i en rumlig kontekst ved en opsætning i forhold til rum-
mets afgrænsninger, åbninger, lysindfald, bevægelsesmønstre og andre faktorer der er 
afgørende for rummets måde at være rum på.

3.2   Læsevejledning

Projektet indeholder tre undersøgelser, Undersøgelse 1, 2 og 3. I Undersøgelse 1 (Kapitel 
4 - 8) undersøges det, hvordan tekstil skal formgives og placeres for at absorbere lyd. I 
Undersøgelse 2 (Kapitel 9 - 14) undersøges det, hvordan tekstil kan formgives og plac-
eres for at danne rum. I Undersøgelse 3 (Kapitel 15 -18) undersøges det, hvordan tekstil 
kan formgives.
Hver undersøgelse resulterer i en række retningslinier, som samles og afprøves i Kapitel 
19 - 21. Herefter afsluttes projektet i Kapitel 22 - 25.

Særligt i undersøgelserne af tekstilernes lydabsorberende virkning i rum og rør (Kapitel 
6 og 7) har jeg bestræbt mig på at beskrive undersøgelser og resultater i et sprog, jeg 
selv forstår og som falder mig naturligt. En anden mulighed ville være at anvende de 
vendinger og formler den akustiske teori ofte formidles i. Hensigten med at beskrive de 
akustiske afnit i et mindre fagspecifi kt sprog, er at hævde retten til at forstå den akustiske 
teori ud fra en designer/arkitektekts synsvinkel samt at gøre den tilgængelig for designere 
og arkitekter. 
Det skal desuden bemærkes at teksten i kapitlet er bygget op sådan, at visse af de er-
kendelser undersøgelserne fører til, er beskrevet efter forsøget, dvs. i reel kronologisk 
rækkefølge. Hensigten med dette er dels at begrænse mængden af akustisk teori inden 
eksperimentet og dels at give læseren mulighed for at opnå en lignende erkendelse, 
hvilket sandsynligvis kun sker, hvis der først opstår en undren.  

Hvor intet andet er angivet er det mig, der har taget billederne, tegnet fi gurer eller dannet 
diagrammer.

Følgende skema (fi gur 16) giver en grafi sk oversigt over projektets opbygning:
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Figur 16. G
rafi sk oversigt over projektets opbygning. Boksenes størrelse er ikke sigende for 

undersøgelsernes om
fang eller betydning.
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4   Lydabsorption med tekstil

I ‘Undersøgelse 1’ undersøges det, hvordan tekstil skal formgives og placeres for at ab-
sorbere lyd og undersøgelsen svarer således på projektets første underspørgsmål: ‘Hvor-
dan skal tekstil formgives og placeres for at absorbere lyd?’. 

I spørgsmålets formulering ligger implicit at tekstilerne skal absorbere mest mulig lyd, 
hvilket er givet af det forhold, at der skal relativt store mængder tekstil til, for at absor-
bere lyd nok til, at rummets efterklangstid ændres væsentligt og for at begrænse mængden 
af tekstil, skal tekstilet derfor være så lydabsorberende som muligt. At tekstilet eksempel-
vis absorberer 100% (hvilket dog er urealistisk for alle frekvenser), betyder ikke at al lyd 
i et rum forsvinder. Det betyder blot at al lyd der rammer tekstilet forsvinder. Og hvis der 
kun er en lille mængde af dette højabsorberende tekstil i rummet, vil det have den sam-
lede virkning, at efterklangstiden sænkes en smule. For at kunne nøjes med så lidt tekstil 
som muligt, hvilket kan have en arkitektonisk betydning, er det derfor målet at få teksti-
lerne til at absorbere så meget lyd som muligt pr. arealenhed.   

Tekstil har gode lydregulerende egenskaber. Materialet karakteriseres som en porøs ab-
sorbent, idet lydens energi absorberes ved at blive omdannet til varme gennem friktion og 
tekstilets primære akustiske egenskab er derfor lydabsorption og i mindre grad lydrefl ek-
sion (Petersen, 1984). Tekstilets lydregulerende egenskaber skyldes dels tekstilerne i sig 
selv, dvs. deres fi bre, tæthed og vægt mm. og dels tekstilernes rumlige formgivning og 
place-ring (Persson & Svensson, 2004, Buen & Ognedal, 2005; Ognedal, 2005).

Flere forskningsprojekter har systematisk undersøgt de akustiske egenskaber der beror på 
porøse absorbenters fi bre, tæthed og vægt (Persson & Svensson, 2004; Rindel, 1982; De-
laney & Bazley, 1970), mens forskningen omkring porøse absorbenters, og især tekstils, 
akustiske egenskaber, opstået gennem form og placering, er mere sporadisk. Forsknin-
gen på dette område har desuden primært undersøgt betydningen af den porøse absor-
bents tykkelse samt den akustiske betydning af absorbentens afstand til væggen (Rindel, 
2004; Tooming, 2007; Bodin, 2008; Persson & Svensson, 2004, Buen & Ognedal, 2005; 
Ognedal, 2005). 
Forskningsprojektets overordnede mål er arkitektonisk og i forhold til at skulle anvende 
tekstilerne som lyderegulering i en arkitektonisk kontekst, er der imidlertid mange fl ere 
rumlige forhold at tage i betragtning end absorbentens tykkelse og afstand til væggen. 
Samtidig er rumakustik et felt, der er næsten umuligt at beregne teoretisk, fordi lydens 
udbredelse i et rum er meget kompleks. Der er således bred enighed blandt akustikere 
om, at praktiske erfaringer er nødvendige for at kunne arbejde med rumakustiske forhold 
(Voetmann, personlig kommunikation, foråret 2008). Det har derfor været nødvendigt at 
foretage en række praktiske undersøgelser fremfor udelukkende at bygge på den eksiste-
rende viden og teori.
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4.1   Metode: Forsøg med sanser, i rum og i rør

Undersøgelse 1 består af tre mindre undersøgelser, ‘Sanselig kvalitet vs. absorptionskoef-
fi cient’, ‘Lydabsorption i rum’ og ‘Lydabsorption i rør’. Hver af disse benytter sig af sin 
helt konkrete undersøgelsesmetode, som derfor beskrives i tilknytning hertil. 
I dette afsnit beskrives den overordnede metode, som gælder alle de tre mindre undersø-
gelser. Begrebet ‘undersøgelse’ anvendes om de tre mindre undersøgelser i Undersøgelse 
1, mens begrebet ‘forsøg’ anvendes om undersøgelsernes ‘delundersøgelser’.
 
Følgende fi re træk karakteriserer alle kapitlets tre undersøgelser:

4.1.1   Undersøgelserne er praktiske
Alle de tre overordnede undersøgelser er praktiske, idet deres resultater opstår gennem 
praktisk interaktion med tekstilt materiale. Interaktionen består i opstillingen af ‘mod-
stande’ (beskrevet i Kapitel 2.2.3, ‘opstilling af ‘modstande’’), dvs. møder mellem teksti-
let og verden, hvorigennem aspekter af det tekstile materiale afdækkes. I Undersøgelse 
1 fokuseres, i hovedtræk, på at afdække tekstilets lydabsorberende egenskaber og derfor 
udsættes tekstilet, i alle tre undersøgelser, for modstandene ‘lyd’ og ‘lydmåling’. Dette 
foregår ved, at tekstilet opstilles på en given måde og et lydsignal sendes ud og måles. 
Afhængig af tekstilets art, form og placering afdækker lydmålingen de lydabsorberende 
egenskaber tekstilet har, netop i kraft af dets art, form og placering. De modstande teksti-
let udsættes for, er afgørende for hvilken viden, der afdækkes.    

4.1.2   Undersøgelserne tager tildels afsæt i eksisterende teori
Alle tre undersøgelser tager tildels afsæt i eksisterende teorier eller tidligere forsøgsresul-
tater. Dvs. et forsøg kan be- eller afkræfte en idé eller hypotese, afl edt af en eksisterende 
teori, og drage en konklusion af dette, eller forsøgenes resultater kan lede videre til en ny 
idé eller hypotese som undersøges i praksis. 
Nogle af forsøgene baseres imidlertid på min egen fornemmelse af lydens natur eller på    
fornemmelser af, hvad der kunne være interessant eller relevant at undersøge ifht. arkitek-
tonisk og designmæssig formgivning.

4.1.3   Undersøgelserne er systematiske
Alle tre undersøgelser er systematiske, dvs. undersøgelserne udføres på samme måde 
indenfor hver type undersøgelse, sådan at resultaterne er sammenlignelige. Undersø-
gelserne udføres desuden i henhold til en, på forhånd tilrettelagt plan, som ikke fraviges, 
selvom visse, eller alle, dele af undersøgelsen giver et umiddelbart uinteressant resultat, 
dvs. et resultat som ikke forklarer det undersøgte forhold. F.eks. blev planlagte undersø-
gelsesrækker gennemført selvom målingerne viste stort set ens resultater og derfor ikke 
var umiddelbart interessante (f.eks. undersøgelserne af tekstilets afstand til væggen, afsnit 
6.3.1). At undersøgelserne blev systematisk udført gav imidlertid data nok til at danne 
pålidelige resultater.  



35

Udførelsen er 

‘objektiv’

Afl æsningen er 

‘objektiv’

Talværdi mellem 

0 og 1

Et fald i lyden på 

60dB

4.1.4   Undersøgelserne er ‘objektive’
Undersøgelserne i Undersøgelse 1 er så vidt muligt objektive observationer af empiriske 
data. Undersøgelsernes objektivitet vedrører både udførelsen af undersøgelserne og afl æs-
ningen af undersøgelsens resultater.
Ifht. udførelsen af undersøgelserne består objektiviteten i, at målingerne foretages med 
apparater, hvis registrering og fortolkning af data er bestemt på baggrund af et stort teore-
tisk materiale (Brüel og Kjær, u.å.; Brüel og Kjær, 1979). 
Ifht. afl æsningen af resultaterne består objektiviteten i, at måleresultaterne åbenbarer sig i 
form af entydigt afl æselige tal og grafer.
Det undersøgte emne er veldefi neret og tydeligt, fysisk tilstede og derfor let tilgængelig 
for empiriske observationer. 
Undersøgelsesresultaterne dannes vha. induktion, idet der foretages en række forsøg, og 
det antages, at undersøgelsernes resultater vil gælde i alle lignende situationer. 

4.2   Begrebsdefi nitioner

I undersøgelserne anvendes en del akustikfaglige termer og udtryk - de væsentligste 
forklares her:

Bas, mellemtoner og diskant
I gennemgangen af forsøgene anvendes begreberne ‘bas’, ‘mellemtoner’ og ‘diskant’. 
Disse henviser til henholdsvis den laveste, mellemste og højeste 3. del af de målte 
frekvenser, dvs. henholdsvis frekvenserne 100 – 315Hz, 315 – 1000Hz og 1000 – 
3150Hz.

Absorptionskoeffi cient
‘Absorptionskoeffi cienten’ er en talværdi mellem 0 og 1, der betegner absorptionen af 
en given frekvens. En absorptionskoeffi cient på 1 svarer til en absorption på 100% og en 
absorption på 0 svarer til en absorption på 0%. 
Absorptionskoeffi cinten er tæt knyttet til efterklangstiden: Jo højere et rums absorptions-
koeffi cient er, jo kortere er efterklangstiden, hvilket udtrykkes i Sabines formel til bereg-
ning af efterklangstiden. 
Absorptionskoeffi cienten benævnes α (alpha) og kan måles med en lydtrykmåler, idet 
lydtrykkets niveau er en konsekvens af rummets samlede absorptionskoeffi cient.     

Efterklangstid
‘Efterklangstiden’ er den tid det tager for en lyd at falde 60dB (‘dB’ betyder decibel, 
lydens styrke). Når en lyd udsendes i et rum, refl ekteres den fra rummets afgrænsninger 
og inventar og disse refl eksioner bevirker at lyden fortsætter efter at lydudsendelsen er 
stoppet. Efterklangstiden kan måles med en lydtrykmåler idet lydtrykkets niveau er det 
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Sabines formel
Efterklangstiden udtrykkes gennem Sabines formel T = 0,16 x V / A sekund, hvor T er 
efterklangstiden, V er rummets volumen i m3 og A er rummets ækvivalente absorptions-
areal, dvs. rummets samlede absorptionskoeffi cient ( A = α x S, hvor S er fl adens areal i 
m2) 
A beregnes ved at gange rummets overfl aders absorptionskoeffi cienter med de pågæl-
dende overfl aders arealer og summere resultaterne: A = α1 x S1 + α2 x S2 + ....... + αn x Sn.

Strømningsmodstand
‘Strømningsmodstanden’ er et materiales modstand mod gennemstrømning af f.eks. luft 
og følgeligt af lyd (idet lyd er svingninger i luft). Et materiales absorptionskoeffi cient 
afhænger af dets strømningsmodstand. Er et materialets strømningsmodstand lav, strøm-
mer luften igennem uden at blive påvirket af materialet og omvendt, hvis strømnings-
modstanden er høj vil luftstrømmen ikke kunne strømme gennem materialet men vil blive 
refl ekteret på materialets overfl ade. Den optimale strømningsmodstand for absorption af 
lyd er mellem 1000 Nsm-3 og 3000 Nsm-3 (Rindel, 2004). 

4.3   Undersøgelse 1’s opbygning

Tekstilets lydabsorberende egenskaber tilskrives forskellige aspekter af tekstilet, nemlig 
1) selve det tekstile materiale, 2) dets overordnede formgivning og placering i rummet 
samt 3) den detaljerede formgivning af tekstilet og lydbølgernes indfaldsvinkel på teksti-
let. Disse forhold undersøges i de følgende tre kapitler.
I Kapitel 5 undersøges sammenhængen mellem tekstilets sanselige kvaliteter og arbsorp-
tionskoeffi cient sådan at det umiddelbart, ud fra direkte sanseindtryk, kan afgøres, om et 
tekstil har gode lydabsorberende egenskaber.  
I Kapitel 6 undersøges det, hvordan tekstil skal formgives og placeres rumligt for bedst 
muligt at absorbere lyd. Dette undersøges i et forsøgsrum. 
I Kapitel 7 undersøges det, hvordan en detaljeret formgivning af tekstilet påvirker dets 
lydabsorberende virkning. Dette undersøges i et rørapparat.
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5   Sanselig kvalitet vs. absorptionskoeffi cient

Det tekstile materiales lydabsorberende egenskaber i sig selv er afgørende for, om en 
formgivning og placering af tekstilet overhovedet har nogen betydning for tekstilets 
absorptionskoeffi cient. Er tekstilet ikke lydabsorberende i sig selv, er det nyttesløst at 
forsøge at formgive og placere det sådan at det bliver lydabsorberende. For at kunne 
formgive og placere tekstil til lydabsorption er det derfor altafgørende at kunne fi nde et 
tekstil, der faktisk er lydabsorberende.
Det er min erfaring, at designere og arkitekter ofte vurderer et tekstils akustiske egenska-
ber på dets umiddelbart sanselige kvaliteter. For at designere eller arkitekter skal kunne 
fi nde tekstiler, der er lydabsorberende via denne umiddelbare sansning, er det derfor 
vigtigt at vide, om tekstilernes sanselige kvaliteter kan fortælle om et tekstil er lydab-
sorberende og hvilke sanselige kvaliteter, der i så fald er retningsgivende. I dette kapitel 
undersøges sammenhængen mellem tekstilernes absorptionskoeffi cient og sanselige 
kvaliteter. 

Tekstils absorptionskoeffi cient er, efter al sansynlighed, afhængig af dets strømnings-
modstand, hvilket påvises af bl.a. Delaney og Bazley (1970), Rindel (2004) og Persson 
& Svensson (2004). Ognedal påviser, at også tekstilets vægt er afgørende for dets absorp-
tionskoeffi cient (Ognedal, 2005). Der er imidlertid ikke vished for, præcis hvilke aspekter 
ved tekstilets materialitet, der afgør dets strømningsmodstand (Boutrup, personlig kom-
munikation, foråret 2010; Hatch, 2006). Emnet er komplekst fordi antallet af parametre 
ved tekstilets materialitet er meget stort, f.eks. binding, trådtykkelse, antal tråde pr. cm., 
trådtype, fi bertype, efterbearbejdning mm. Disse parametre er desuden afgørende for 
tekstilets sanselige kvaliteter. Målet med undersøgelserne er derfor at indkredse, om 
der kan fi ndes en sammenhæng mellem de sanselige kvaliteter og den strømningsmod-
stand, parametrene skaber, dvs. at indkredse hvilke sanselige kvaliteter, der eventuelt kan 
fortælle om et tekstils lydabsorberende egenskaber.  
Voetmann forklarer, at tekstilernes strømningsmodstand, og dermed lydabsorberende 
virkning, kan testes umiddelbart ved blot at puste igennem tekstilet. På denne måde kan 
deres strømningsmodstand erfares umiddelbart med nogenlunde nøjagtighed. ‘Pusteme-
toden’ foregår ved, at man holder tekstilet tæt ind til læberne og puster ud gennem teksti-
let. Den modstand man mærker i pustet skal være ca. midt mellem det helt lufttætte og det 
helt ‘luftåbne’ (Voetmann, personlig kommunikation, foråret 2008). 
Tekstilets strømningsmodstand er altså umiddelbart sanselig, men måske er også andre 
sanselige kvaliteter end strømningsmodstanden sigende for tekstilets lydabsorberende 
virkning. Det undersøges i dette kapitel.

Kapitlets undersøgelser består i at registrere otte forskellige tekstiler sanseligt, at måle 
deres lydabsorption og strømningsmodstand og tilsidsts at sammenligne sansninger og 
målinger.
Undersøgelsen konkluderer, at de sanselige kvaliteter ‘lufttæthed’, ‘vægt’ og ‘stivhed’ kan 
anvendes som nogenlunde vejledende ifht. at bruge sine sanser til at fi nde tekstiler, der er 
lydabsorberende; ‘lufttætheden’ mest nøjagtigt og ‘vægten’ og ‘stivheden’ mindre præcist.
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5.1   Anvendte tekstiler

I forsøgene indgik otte forskellige tekstiler. De blev udvalgt med den hensigt at kunne 
sammenligne parametrene strømningsmodstand, absorptionskoeffi cient og forskel-
lige sanselige kvalitet og er derfor forskellige både mht. strømningsmodstand og deres 
visuelle og taktile udtryk. 
Tekstilerne er alle vævede men består af forskellige materialer og tekstilene beskrives, til 
en begyndelse, kun ifht. hvilket materiale de består af. På den måde efterligner forsøget 
den situation designere og arkitekter kan være i ved opsporingen af et lydabsorberende 
tekstil - af og til er kun viden om tekstilets materialetype tilgængelig. 

Følgende tekstiler blev anvendt i forsøget, se fi gur 17:

    Tekstil nr. 1: Nylon                                               Tekstil nr. 2: Polyester (mikrofi bre)

    Tekstil nr. 3: Bomuld                                        Tekstil nr. 4: Bomuld
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     Tekstil nr. 5: Bomuld                             Tekstil nr. 6: Bomuld

   Tekstil nr. 7: Uld                                           Tekstil nr. 8: Bomuld

Figur 17: De otte tekstiler, som blev anvendt i forsøget. Vist i ca. halv størrelse.

5.2   Tekstilernes sanselige kvaliteter

Tekstilernes sanselige kvaliteter registreres, sammenlignes og vurderes ved at se på 
tekstilerne samt ved at røre ved og bevæge dem. Tekstilerne blev altså ikke vurderet med 
apparater, f.eks. en vægt. 
Hvilke sanselige kvaliteter, der registreres, er afgjort af hvad der virker umiddelbart mu-
ligt og som en mulighed hvis man skal vurdere tekstilets hos en forhandler.
Tekstilernes sanselige kvaliteter placeres på en skala fra 1 til 8, sådan at der er plads til at 
de otte tekstiler kan indtage hver deres placering ifht. hinanden. ‘1’ angiver den laveste 
værdi, f.eks. den laveste vægt, mens ‘8’ angiver den højeste værdi. De grå tal under linien 
angiver skalaen, f.eks. om vægten er høj eller lav, og de sorte tal over linien angiver tek-
stilets nummer. Sansningerne faldt således ud, se fi gur 18:
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VÆGT

5          2         4          1         7          3         8          6

1             2            3           4             5            6            7            8
   

Tekstilets nr.

Skala

  

LUFTTÆTHED

5          7         4          3         8          2         6          1

1             2            3           4             5            6            7            8

  

GENNEMSIGTIGHED

6+7               2+8                3+4                   1          5

1             2            3           4             5            6            7            8

  

LODDENHED

1          5         3          8         4          6         2          7

1             2            3           4             5            6            7            8

  

STIVHED

2+4+5                            3+7                            1+6+8

1             2            3           4             5            6            7            8

Figur 18. Tekstilernes sanselige kvaliteter.

‘Vægten’ er skønnet ved at veje tekstilerne i hånden.
‘Lufttætheden’ er i princippet det samme som strømningsmodstanden, men i dette tilfælde 
er lufttætheden registreret ved at puste igennem tekstilerne og ikke ved at måle den med 
et apparat. 
‘Gennemsigtigheden’ betegner hvor meget lys der kommer igennem tekstilet og hvor 
identifi cérbare objekterne bag tekstilet er. Gennemsigtigheden er vurderet ved at holde 
tekstilerne op mod lyset. Tekstil nr. 1 (hvid nylon) skiller sig ud fra de andre, ved at der 
kommer meget lys gennem tekstilet, men alligevel kan objekterne bag tekstilet ikke 
identifi ceres. Det skyldes sandsynligvis, at selve fi beren er lysgennemskinnelig mens de 
øvrige tekstiler bliver gennemsigtige via små huller mellem fi bre og tråde.  
‘Loddenheden’ kan beskrives som synlige og mærkbare fi bre, der stikker op over teksti-
lets vævede fl ade.
‘Stivheden’ betegner hvor let tekstilet bøjer sig, når den holdes ca. 5cm ude over en kant, 
f.eks. en bordkant.  
Bemærk de enkelte tekstilers placeringer, f.eks. placerer tekstil nr. 8 sig, i alle tilfælde, ca. 
midt på eller i den øvre ende af skalaerne mens tekstil nr. 5 i alle, bortset fra ét tilfælde, 
placerer sig i skalaernes bund. 
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5.3   Tekstilernes absorptionskoeffi cienter

I de følgende forsøg fi ndes de otte tekstilers absorptionskoeffi cienter og strømningsmod-
stande gennem målinger med lyd. Disse er fundet dels ved direkte måling og dels ved 
beregning på grundlag af målingerne. Ved at klarlægge og sammenligne den målte og den 
beregnede absorptionskoeffi cient, kan det afgøres, om tekstilernes strømningsmodstand 
er tilstrækkelig som grundlag for en sanselig vurdering af tekstilets absorptionskoeffi cient 
eller om også andre parametre spiller ind. Og evt. vil disse andre parametre kunne fi ndes 
via visuelle og taktile sansninger.  

Målingerne af absorptionskoeffi cient og strømningsmodstand blev udført af mig i et 
rørapparat, som vist på fi gur 19:

  Absorberende kegle

Mikrofoner

Højtaler

Tekstil

Figur 19. Opstilling til måling af absorptionskoeffi cient og strømningsmodstand. Efter 
Ren & Jacobsen, 1993.

I den ene ende af røret (fi gur 19) fi ndes en højtaler og i den anden en kegle af et kraftigt 
absorberende materiale. I røret fi ndes to mikrofoner og tekstilet blev monteret mellem 
disse to. Højtaleren sender lyd ind i røret og mikrofonerne opfanger forskellen mellem 
lyden foran og bagved tekstilet. Af denne forskel kan både tekstilets strømningsmodstand 
og absorptionskoeffi cient bestemmes (Ren & Jacobsen, 1993).    

Måleresultaterne blev beregnet og omsat til diagramform af Antoni Torras Rosell, stude-
rende på Institut for Elektroteknologi. Både målinger og beregninger blev foretaget under 
vejledning af Finn Jacobsen, lektor på Institut for Elektroteknologi, Danmarks Tekniske 
Universitet, DTU i september 2008.
Målingerne af tekstil 3, 4, 5, 7 og 8 gav læselige resultater og gennemgåes i det følgende. 
Resten af målingerne, af tekstil 1, 2 og 6, var ulæselige, og er derfor ikke vist her (men 
fi ndes i Appendiks 1). 

Hvert diagram viser tre forskellige udtryk for tekstilernes absorptionskoeffi cienter ved 
frekvenserne 30 - 1800Hz; en rød, en blå og en sort kurve. 
Den røde kurve viser tekstilernes absorptionskoeffi cient, når den måles direkte. For alle 
koordinatsystemernes røde kurver gælder det, at de tilsyneladende ikke viser den rette ab-
sorptionskoeffi cient for frekvenserne fra 0Hz til 500 - 600Hz. I dette område viser kurven 
en urealistisk høj absorptionskoeffi cient. At den vurderes som urealistsik baseres på akus-
tisk teori, der siger at porøse absorbenter generelt ikke absorberer lave frekvenser og slet 
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ikke når de placeres kun 7cm fra en bagvæg, som det er tilfældet i målingerne (Petersen, 
1984). Desuden på resultaterne af mine egne målinger i både rum (Kapitel 6) og rør 
(Kapitel 7), som alle viser, at de lave frekvenser absorberes mindre end de høje frekvens-
er. I gennemgangen af målingerne fokuseres der derfor kun på kurverne i frekvensområ-
det 500 - 2000Hz (dét område hvor alle tre kurver passer nogenlunde sammen). 
Den blå kurve viser tekstilernes absorptionskoeffi cient når den beregnes frekvens for 
frekvens af den målte strømningsmodstand (se evt. målingerne af strømningsmodstanden 
for alle tekstilerne i Appendiks 1). 
Den sorte kurve viser tekstilernes absorptionskoeffi cient når et skønnet gennemsnit af 
det enkelte tekstils målte strømningsmodstand anvendes som grundlag for beregningen 
og den sorte kurve kan dermed siges at være en lettere afl æselig udgave af den blå kurve, 
dvs. uden små og ubetydelige udsving. Det skønnede gennemsnit blev foretaget af lektor 
Finn Jacobsen, DTU og sat til 0.4 for tekstil nr. 3, 0.17 for tekstil nr. 4, 0.02 for tekstil nr. 
5, 0.18 for tekstil nr. 7 og 0.65 for tekstil nr. 8. For tekstil nr. 1, 2 og 6 var det ikke muligt 
at foretage et rimeligt skøn, fordi målingerne af disse tekstilers strømningsmodstand var 
meget svære at afl æse (se evt. målingerne i Appendiks 1).

Tekstil nr. 3: Bomuld
Koordinatsystemet for tekstil nr. 3 viser, at de tre udtryk for tekstilets absorptionskoeffi -
cient er næsten fuldstændig sammenfaldende ved frekvenserne 600 - 2000Hz, se fi gur 20:

   

Figur  20. Målte og be-
regnede absorptionskoeffi -
cienter for tekstil nr. 3. 

Tekstilernes målte absorptionskoeffi cient (rød kurve) og den absorptionskoeffi cient, der 
kan beregnes på grundlag af dets strømningsmodstand (blå og sort kurve) er altså ens og 
det må derfor formodes at ikke andre parametre end tekstilets strømningsmodstand er 
afgørende for dets absorptionskoeffi cient.
På alle skalaerne over tekstilernes sanselige kvaliteter placerer tekstil nr. 3 sig midt på 
skalaen, kun på skalaen ‘Loddenhed’ ligger tekstilet lavere end midten idet det er glattere 
end de fl este af de andre tekstiler i undersøgelsen.  
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Tekstil nr. 4: Bomuld
Koordinatsystemet for tekstil nr. 4 viser, at de tre udtryk for tekstilets absorptionskoeffi -
cient ikke er helt sammenfaldende ved frekvenserne 600 - 2000Hz, men næsten sammen-
faldende omkring frekvensen 600Hz. se fi gur 21:

   

Figur  21. Målte og bereg-
nede absorptionskoeffi -
cienter for tekstil nr. 4. 

Bemærk y-aksens værdier, der kun når til 0,7 - tekstilets absorption er altså lav. 
Ved frekvenserne over 600Hz viser den blå kurve den laveste absorptionskoeffi cient, den 
sorte kurve viser en lidt højere værdi og den røde kurve viser en absorptionskoeffi cient, 
der tydeligt ligger over de andre. Det må altså formodes at tekstilernes strømningsmod-
stand ikke er fuldstændigt afgørende for tekstilets absorptionskoeffi cient men at også 
andre materialeegenskaber har betydning.  
På skalaerne over sanselige kvaliteter placerer tekstil nr. 4 sig lavt eller i midten. Dvs. det 
vejer mindre, det er mindre lufttæt og mindre stift end de fl este af de andre tekstiler, men 
medium gennemsigtigt og loddent.
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Tekstil nr. 5: Bomuld
Koordinatsystemet for tekstil nr. 5 er næsten uafl æseligt, idet det er næsten umuligt at se 
en klar tendens i de kurver, der udtrykker målte værdier (rød og blå kurve). På trods af 
kurvernes natur, er der dannet et skønnet gennemsnit af målingerne af tekstilets strøm-
ningsmodstand (se evt. målingerne i Appendiks 1), hvorudfra en tydeligere afl æselig 
kurve er beregnet (sort kurve), se fi gur 22:

   

Figur  22. Målte og be-
regnede absorptionskoef-
fi cienter for tekstil 5. 

Læg mærke til værdierne på y-aksen, der kun viser absorptionskoeffi cienter op til 0,1, 
hvilket betyder at tekstilet har en meget lav absorptionskoeffi cient. 
Uanset hvilken kurve, der fokuseres på i frekvensområdet 600 - 2000Hz, er absorptionen 
meget lav. Den røde kurve i frekvensområdet 1250 - 2000Hz falder dog ikke indenfor 
koordiantsystemets rammer men ligger tilsyneladende langt over. Grunden til at tekstilets 
absorptionskoeffi cient alligevel vurderes som lav er, at kurven for den målte absorption-
skoeffi cient (rød) virker urealistisk høj når den vurderes ud fra et akustikteoretisk grund-
lag. At et så tyndt tekstil som tekstil nr. 5 (se fi gur 17) skulle absorbere lyd i noget væsen-
tligt omfang, er nemlig ikke sandsynligt (Petersen, 1984; Rindel, 2004). Om tekstilets 
absorptionskoeffi cient kan baseres på en beregning af tekstilets strømningsmodstand er 
ikke muligt at afgøre.
På skalaerne over sanselige kvaliteter placerer tekstilet sig overalt lavest eller næstlavests 
undtagen på skalaen ‘Gennemsigtighed’, hvor den scorer toppoint. Alt i alt peger ska-
laerne over de sanselige kvaliteter på et meget lille indhold af materiale.   
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Tekstil nr. 7: Uld
Koordinatsystemet for tekstil nr. 7 viser, at de tre udtryk for tekstilets absorptionskoeffi -
cient ikke er helt sammenfaldende ved frekvenserne 600 - 2000Hz, se fi gur 23:

 
   
                

Figur  23. Målte og be-
regnede absorptionskoeffi -
cienter for tekstil nr. 7. 

                                                                                                 
Bemærk y-aksens værdier, der kun når til 0,6. Den røde kurve viser højere absorptions-
koeffi cienter end de andre kurver i hele det aktuelle frekvensområde, den blå kurve viser 
laveste værdier i frekvensområdet knap 800 - 1000 Hz og 1100 - 2000Hz mens den blå og 
den sorte kurve er sammenfaldende ved frekvenser under knap 800Hz. Tekstilets absorp-
tionskoeffi cient kan derfor, sandsynligvis, ikke kun afgøres gennem måling og beregning 
af dets strømningsmodstand men må også vurderes på grundlag af andre parametre. 
På skalaerne over sanselige kvaliteter er der ingen klar tendens for, hvordan tekstil nr. syv 
placerer sig. Dens vægt er middel ligesom dens stivhed. Dens lufttæthed er lav ligesom 
dens gennemsigtighed, hvilket kan siges at være mærkeligt. Måske kan fænomenet dog 
forklares af dens høje loddenhed, som kunne tænkes at spærre for udsynet men ikke for 
luftgennemstrømningen.
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Tekstil nr. 8: Bomuld
Koordinatsystemet for tekstil nr. 8 viser, at de tre udtryk for tekstilets absorptionskoeffi -
cient ikke er helt sammenfaldende ved frekvenserne 600 - 2000Hz, se fi gur 24:

   

Figur  24. Målte og be-
regnede absorptionskoeffi -
cienter for tekstil nr. 8.

Den målte absortionskoeffi cient (rød kurve) viser højere værdier ved alle frekvenser 
mellem ca. 420 og 2000Hz mens den blå og den sorte kurve er næsten sammenfaldende. 
Også her må tekstilets absorptionskoeffi cient altså afgøres udfra fl ere parametre end dets 
strøm-ningsmodstand.
På skalaerne over sanselige kvaliteter placerer tekstilet sig højt mht. ‘Vægt’ og ‘Stivhed’, 
midt på skalerne ‘Lufttæthed’ og ‘Loddenhed’ og lidt lavere end midt på skalaen ‘Gen-
nemsigtighed’. 
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Rækkefølge: 

5,4,7,3,8

Trods de forskelle der er, når tekstilernes absorptionskoeffi cient og strømningsmodstand 
sammenlignes, tegner der sig alligevel to nogenlunde ens billeder: Uanset om tekstilerne 
sammenlignes på grundlag af deres strømningsmodstand eller deres absorptionskoeffi -
cienter placerer de sig i samme rækkefølge. 

Sammenlignes tekstilerne på grundlag af deres beregnede absorptionskoeffi cient, dvs. de 
sorte kurver, placerer tekstilerne sig i følgende rækkefølge: 8, 3, 7, 4, 5. Tekstil nr. 8 har 
højest absorptionskoeffi cient og tekstil nr. 5 har lavest, se fi gur 25: 

Absorption på grundlag af strømningsmodstand

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

10
0

20
0

50
0

60
0

10
00

12
50

18
00

Hertz

A
bs

or
pt

io
ns

ko
ef

fic
ie

nt

Tekstil 3 Tekstil 4 Tekstil 5 Tekstil 7 Tekstil 8
   

Figur 25. Sammenligning 
af tekstilerne på grundlag 
af den beregnede absorp-
tionskoeffi cient.

Sammenlignes tekstilerne på grundlag af deres målte absorptionskoeffi cient, dvs. de røde 
kurver, placerer tekstilerne sig i næsten samme rækkefølge: 8, 3, 7, 4. Tekstil nr. 8 har 
højest absorptionskoeffi cient og tekstil nr. 4 har lavest, se fi gur 26: 

Absorption på grundlag af måling
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Figur 26. Sammenligning 
af tekstilerne på grund-
lag af den målte absorp-
tionskoeffi cient.

Tekstil nr. 8 har den højeste absorptionskoeffi cient, når den beregnes på baggrund af den 
gennemsnitlige strømningsmodstand (fi gur 25) og også den højeste absorptionskoeffi cient 
når den måles (fi gur 26). Under den ligger kurverne for tekstil nr. 3. Hvor absorptionen 
beregnes på baggrund af strømningsmodstanden (fi gur 25), er kurverne for tekstil nr. 7 
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‘Lufttæthed’

og nr. 4 stort set sammenfaldende, mens den målte absorptionskoeffi cient (fi gur 26) viser 
en lille forskel i de to tekstilers absorption, idet tekstil nr. 7 absorberer mest. Kurven for 
tekstil nr. 5 er vist på fi gur 25, og her viser den en næsten ikke eksisterende absorption, 
men denne lave absorption kunne ikke måles i praksis og tekstil nr. 5 er derfor ikke med 
på fi gur 26.

Tekstilerne placerer sig i samme rækkefølge på de to diagramme (fi gur 25 og 26) og sam-
menligningen af sansninger og målinger kan således baseres på rækkefølgen af tekstiler:  
5, 4, 7, 3, 8 med tekstil nr. 8 som det mest og tekstil nr. 5 som det mindst absorberende.

5.4   Sammenligning af sansninger og målinger

Sammenlignes kurverne for tekstilernes absorptionskoeffi cienter, både den beregnede 
og den målte, med skalaerne over de sanselige kvaliteter, ses det, ikke overraskende, at 
kurverne stemmer godt overens med den nederste del af skalaen ‘Lufttæthed’, som er den 
sansede udgave af strømningsmodstanden, se fi gur 27:
 

 

 

VÆGT

5          2         4          1         7          3         8          6

1             2            3           4             5            6            7            8

 

LUFTTÆTHED

5          7         4          3         8          2         6          1

1             2            3           4             5            6            7            8

 

GENNEMSIGTIGHED

6+7               2+8                3+4                   1          5

1             2            3           4             5            6            7            8

 

LODDENHED

1          5         3          8         4          6         2          7

1             2            3           4             5            6            7            8

 

STIVHED

2+4+5                            3+7                            1+6+8

1             2            3           4             5            6            7            8

Figur 27. Skalaerne over tekstilernes sanselige kvaliteter. Den nederste del af skalaen 
‘Lufttæthed’ er nærmest sammenfaldende med kurverne over tekstilernes beregnede og 
målte absorptionskoeffi cient. 

Det kan derimod virke overraskende, at tekstilernes sanseligt registrerede lufttæthed fak-
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‘Vægt’

‘Stivhed’

‘Gennemsigtighed’ 

og ‘Loddenhed’

tisk er så ens med tekstilernes målte strømningsmodstand. Kun lufttætheden ved teksti-
lerne 4 og 7 er vurderet forkert ifht. de målte strømningsmodstande, men dette skyldes 
nok, at disse to ligger meget tæt mht. deres målte strømningsmodstand (se fi gur 26). Det 
er altså muligt at vurdere tekstilernes strømningsmodstand ret præcist med ‘pusteme-
toden’. 
Grunden til at det kun er den nederste del af skalaen ‘Lufttæthed’, der stemmer overens 
med tekstilernes strømningsmodstand og absorptionskoeffi cient er, at de tre tekstiler, der 
ligger i den høje ende af skalaen er for lufttætte til overhovedet at have nogen lydabsor-
berende virkning. De er derfor slet ikke med på diagrammerne (fi gur 25 og 26).
  
Den rækkefølge, der etableres af kurverne, 5, 4, 7, 3, 8 med tekstil nr. 8 som det mest og 
tekstil nr. 5 som det mindst absorberende, kan også genfi ndes i skalaen ‘Vægt’, dog med 
indføjelse af de andre teksiler i undersøgelsen, selvom disse, tekstil 1, 2 og 6, var for tætte 
til, at deres strømningsmodstand og absorptionskoeffi cient kunne måles. Også teksti-
lernes vægt kan derfor siges at være nogenlunde vejledende ifht. at fi nde lydabsorberende 
tekstiler.   
Rækkefølgen 5, 4, 7, 3, 8 kan også tildels genfi ndes på skalaen ‘Stivhed’. Dog skal det 
bemærkes at tekstil nr. 1 og nr. 6 vurderes som lige så stive som tekstil nr. 8 men deres 
strømningsmodstand var for høj til at de kunne virke lydabsorberende. Stivheden er 
således et nogenlunde, men slet ikke fuldstændigt, udtryk for tekstilernes lydabsorsorbe-
rende egenskaber.
De sanselige kvaliteter ‘Gennemsigtighed’ og ‘Loddenhed’ viser helt andre rækkefølger 
af tal end kurverne og kan derfor ikke anvendes som vejledende ifht. at fi nde lydabsorbe-
rende tekstiler.

Rækkefølgen af tekstiler i de to diagrammer, fi gur 25 og 26, er ens, men det er de faktiske 
værdier ikke i alle tilfælde. Den målte absorptionskoeffi cient ved tekstil nr. 4, 7 og 8 har 
således en højere absorptionskoeffi cient når den måles (fi gur 26) end når den beregnes 
(fi gur 25). På den baggrund kunne det formodes at tekstilerne besidder materialeegen-
skaber der virker lydabsorberende pga. andre faktorer end strømningsmodstanden. 
Det er imidlertid vanskeligt at få øje på hvilke materialeegenskaber, der skulle være ud-
slagsgivende for absorptionskoeffi cienten ud over strømningsmodstanden, i det mindste 
hvis svaret søges i de opstillede skalaer over sanselige kvaliteter. Tekstil nr. 8 er højt pla-
ceret på skalaen ‘Vægt’, tekstil nr. 7 er højt placeret på skalaen over ‘Loddenhed’ mens 
tekstil nr. 4 placerer sig ekstremt, nemlig i den lave ende, på skalaen over ‘Stivhed’. En 
høj vægt viste sig, i det ovenstående, at have betydning for, eller i det mindste være et 
tegn på, en høj absorptionskoeffi cient, mens en lav stivhed derimod viste sig at være ens-
betydende med en lav absorptionskoeffi cient. Tekstilernes loddenhed lod ikke til at have 
nogen betydning eller signifi kans overhovedet. 
At den målte absorptionskoeffi cient er højere end den beregnede ved tekstil nr. 4, 7 og 8, 
kan derfor ikke umiddelbart forklares på baggrund af de foreliggende data.
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5.5   Opsamling

På baggrund af registreringer af sanselige kvaliteter af otte forskellige tekstiler og 
målinger af de samme tekstilers strømningsmodstand og absorptionskoeffi cient og en 
sammenligning af disse, kan det konkluderes, at kun visse sanselige kvaliteter ved et 
tekstil er nogenlunde samstemmende med absorptionskoeffi cient. Det gælder kvaliteterne 
‘lufttæthed’, ‘vægt’ og ‘stivhed’ mens kvaliteterne ‘gennemsigtighed’ og ‘loddenhed’ ikke 
er samstemmende med tekstilernes absorptionskoeffi cient. 
Et tekstils lufttæthed, vægt og stivhed kan derfor formodes at kunne anvendes som no-
genlunde vejledende ifht. at bruge sine sanser til at fi nde tekstiler, der er lydabsorberende; 
lufttætheden mest nøjagtigt og vægten og stivheden mindre præcist. Vigtigt er det imid-
lertid at bemærke, at mens tekstilets luftmodstand skal være ‘medium’, skal tekstilernes 
vægt og stivhed være ‘høj’.

Kvaliteterne 

‘lufttæthed’, ‘vægt’ 

og ‘stivhed’ 

er sigende for 

tekstilernes 

absorptionskoef-

fi cient
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6   Lydabsorption i rum

Kapitel 6 beskriver 13 undersøgelser af, hvordan tekstil skal formgives og placeres for at 
regulere lyd. Der redegøres for forsøgene og deres resultater, og disse opsummeres i 13 
retningslinier for, hvordan tekstil skal formgives og placeres for at absorbere mest mulig 
lyd. 

Ved forsøg i rum er det muligt at afprøve tekstile formgivninger og placeringer i en 
tilnærmelsesvis realistisk situation, idet tekstilerne her afprøves i den type situation, det 
kommer til at indgå i, når det skal anvendes som lydabsorberende materiale, nemlig i et 
rum. 

I modsætning til forsøgene i rør, der beskrives i Kapitel 7, viser forsøgene i rum absorp-
tionskoeffi cienten som resultat af tekstilets formgivning og placering i stor skala. Det 
er de ‘grove’ formgivninger og placeringer der afprøves her, det betyder f.eks. at form-
givningen af et tekstil handler om, om tekstilet er foldet eller ej og ikke om hvordan det 
er foldet. Der opereres med tolerancer på op til ca. 10cm både indenfor formgivningen og 
placeringen. 

Kapitlet konkluderer, at det er forholdsvist simple formgivninger og placeringer der er 
afgørende for tekstilets absorptionskoeffi cient. Disse forhold er primært tekstilets afstand 
til væggen, mængden af tekstil samt hvor foldet, draperet eller udspredt tekstilet er.

6.1   Metode

Målingerne foretages i et diffust rum, dvs. i et rum hvor lyden spredes effektivt vha. de 
overfl ader, der udgøres af rummets vægge, lofter, gulve, inventar mm. Forsøgsrummets 
diffusitet sikrer at lyden spredes jævnt i rummet og at tekstiler ikke placeres et sted i rum-
met, hvor der ikke er nogen lydbølger at absorbere.  
Målingerne foretages, i de fl este tilfælde, med minimum 10m2 tekstil for at opnå en 
tilstrækkelig nøjagtighed og desuden med fem målepositioner. Målepositionerne placeres 
så forskellige steder i rummet som muligt, dvs. med forskellig afstand til vægge, gulv og 
inventar mm. Målepositionerne placeres desuden sådan, at de ikke korresponderer med 
rummets halve, kvarte eller 8.dels længder, hverken i vandret eller lodret retning og heller 
ikke i lydmålerens nærfelt, hvilket er det område hvor lydmåleren primært vil modtage 
direkte lyd fremfor refl ekteret lyd. 
Rumfanget i det anvendte forsøgsrum er 313,7 m3, idet rum, der er større end 1000m3 
ofte ikke er diffuse nok til, at deres efterklangstid kan beregnes med Sabines formel.
Endelig foretages der, forud for målingerne, to ‘tomrumsmålinger’, dvs. målinger af rum-
mets efterklangstid inden der indsættes tekstiler i det. På den måde kan der korrigeres for 
eksisterende lydabsorption.

I forsøgene i rum 

afprøves de ‘grove’ 

formgivninger og 

placeringer

Diffust rum

10m2 tekstil

Fem målepositioner

Lille rumfang

Tomrumsmålinger
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6.2   Forsøgsopstilling

Afsnittet beskriver de elementer, der udgør forsøgenes fysiske rammer, dvs. forsøgsrum-
met, det anvendte tekstil, måleudstyr og lydkilde samt den fremgangsmåde, der blev fulgt 
i undersøgelserne. 

6.2.1   Forsøgsrum
Forsøgsrummets størrelse og inventar er afgørende for dets akustiske forhold. Det valgte 
forsøgsrum var maskinrummet i Poul la Cours Forsøgsmølle i Askov. 
Forsøgsrummet og dets inventar har en mængde forskellige hårde overfl ader, hvilket 
tilsammen giver en effektiv diffusering af lyden. Det betyder at rummet kan betragtes 
som generelt i den forstand, at resultaterne kan overføres til andre rum med en diffus 
akustik. Også rummets dimensioner har betydning for dets akustiske forhold, idet rummet 
skal have et volumen mindre end 1000 m3. Figur 28 viser forsøgsrummets dimensioner, 
målepositioner, materialer og inventar:

                                                                     

    

Impuls

Position 1

Position 2

Position 4

Position 3

Position 5

         

   

Forsøgsrummet
 
Mål:
Højde: 513cm
Længde: 782cm
Bredde: 782cm
Volumen: 313,7m3

Materialer:
Gulve: Klinker
Vægge: Pudset mur
Lofter: Pudset træ- 
og stålkonstruktion
Vinduer, døre, trappe: Malet træ

Figur 28. Plan, snit og foto af forsøgsrummet. Planen viser måleapparatets fem posi-
tioner og impulsens position, snittet viser forsøgsrummets dimensioner i højde og bredde. 
Fotoet giver en fornemmelse af rummets materialer og inventar. 



53

Rummets længde, bredde og højde er 7,82m x 7,82m x 5,13m, dvs. det har et volumen på 
313,7m3. Gulvet er belagt med klinker, væggene er murede og pudsede, ligesom lofterne, 
som er hvælvede bånd mellem stålprofi ler (‘staldloft’). Rummet har fem sprossede vin-
duer med et enkelt lag glas, to inderdøre, som er fyldningsdøre, og en yderdør, som er en 
pladekonstruktion af træ. I rummet er der en del inventar. Af større dele kan nævnes en 
trappe af malet træ til etagen ovenover, en kratostat3 af jern og stål, en vindtunnel af stål, 
en brintkanon af plastic samt syv plancher af PVC. 

For at vide hvilket akustisk udgangspunkt, der var for undersøgelserne, målte jeg først 
rummets egen absorptionskoeffi cient, dvs. to såkaldte ‘tomrumsmålinger’. Ved at kende 
rummets egen absorptionskoeffi cient, ville det være muligt at korrigere for den i efterføl-
gende målinger. Figur 29 viser gennemsnittet af to ‘tomrumsmålinger’ og således rum-
mets egen absorptionskoeffi cient: 
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Figur 29: Rummets egen absorptionskoeffi cient, dvs. rummet uden tekstiler men med 
inventat, er lav og ensartet for alle frekvenser.

Som det fremgår af diagrammet, viste rummets egen absorptionskoeffi cient, uden tek-
stiler men med inventar, sig at være meget lav og desuden ensartet for alle frekvenser. Der 
korrigeres derfor ikke for nogen eksisterende absorption i de efterfølgende målinger.

6.2.2   Måleinstrument og lydkilde
Målingerne blev foretaget med en lydtrykmåler, som måler lydtrykket. Lydtrykmåleren 
var af typen 2260 Investigator fra Brüel & Kjær. Med lydtrykmåleren er det muligt at 
afl æse en ellers utilgængelig datamængde, idet apparatet kan registrere meget små nu-
ancer i efterklangstiden ved forskellige placeringer og formgivninger af tekstilerne. Disse 
nuancer kan i en vis udstrækning høres med det blotte øre, men vanskeligt systematiseres 
og relativeres i forhold til hinanden. Apparatet var til målingerne indstillet til en bånd-
bredde på 1/3 oktav i fi lterfunktionen, hvilket resulterer i en meget fi n detaljeringsgrad. 
Derudover var det indstillet til at måle lyden som impuls, hvilket var den type
lydkilde, der blev anvendt i undersøgelserne. Lydkilden, jeg brugte til målingerne, var 

Note 3: Kratostaten 

er en ‘kraftud-

jævner’ - en 

maskine så høj som 

rummet.

Tomrumsmålinger

Ingen korrigering

1/3 oktav

Impuls
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100 - 3150Hz

Bomuld, grov 

repsbinding,

 325g/m2

store papirsposer, som jeg pustede op og sprængte. Se fi gur 30:

   
Figur 30. Målingerne blev foretaget med en lydtrykmåler og lydkilden var sprængning af 
papirsposer, hvilket frembringer alle frekvenser samtidigt. 

Den lyd, der kommer af at sprænge en papirspose, er en impuls, som udsender alle 
frekvenser samtidig, og dette gør poserne egnet til målingerne (Hellesen og Larsen, 
2000). Apparatet var indstillet til at måle efterklangstiden indenfor spektret 100Hz til 
3150Hz. Frekvenser neden for 100Hz er meget svære at måle, og kræver en anden måle-
opstilling og præcision. Frekvenser ovenfor spektret vil ved efterklangsmålinger have 
en tendens til at fortsætte deres forløb, dvs. en stigende kurve vil fortsætte sin stigning, 
en nedadgående kurve vil fortsætte sit fald osv. (Voetmann, personlig kommunikation, 
efteråret 2008).

6.2.3   Anvendt tekstil
Det anvendte tekstil i undersøgelserne var repsbundet bomuld med en grov struktur og 
med en vægt på 325 g/m2, (tekstil nr. 8 i forrige undersøgelse, Kapitel 5). Kvaliteten har 
en næsten optimal strømningsmodstand, hvilket blev testet på DTU under vejledning af 
lektor Finn Jacobsen (ifbm. målingerne af strømningsmodstand og absorptionskoeffi cient, 
Kapitel 5). Denne absorberende kvalitet blev valgt for at opnå så markante og dermed så 
let afl æselige resultater som muligt. Tekstilet var spændt op i trærammer á 150 x 333cm, 
dvs. med et areal på 5m2, se fi gur 31:

 
Figur 31. Det anvendte tekstil og den anvendte type ramme.
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6.2.4   Fremgangsmåde
I forsøgsrummet afsattes fem målepositioner (se fi gur 28), hvis placering var bestemt af 
at skulle ligge udenfor rummets halve, kvarte og 8.delspunkter, både i lodret og vandret 
retning. Positionerne blev følgelig afsat sådan, at de ca. lå i rummets 16. delspunkter både 
i højden og i bredden. For at sikre at måleapparatet målte tekstilernes effekt, måtte posi-
tionerne heller ikke placeres indenfor lydkildens nærfelt. Nærfeltet er det område hvor 
lydtrykmåleren primært ville modtage direkte lyd fremfor refl ekteret lyd, hvilket vil sige i 
en radius fra lydkilden højst svarende til længden at den længste, målte frekvens, nemlig 
100Hz, hvis bølgelængde er 340cm. Derudover skulle positionerne placeres så tilfældig 
som muligt, dvs. så forskellige steder som muligt i forhold til afstande til væggene og 
inventaret. 

Hver tekstile opstilling blev målt fem gange, dvs. med lydtrykmåleren placeret i de fem 
forskellige positioner, sådan at der for hver opstilling kunne dannes et gennemsnit på bag-
grund af fem målinger. Undersøgelsen af en opstilling startede med at placere tekstilerne 
i den aktuelle opstilling, placere lydmåleren i måleposition 1 og gøre lydtrykmåleren klar 
til at modtage signal. Så sprængte jeg en pose, gemte måleresultatet og fl yttede lydmåle-
ren til position 2, 3, 4 og 5 hvor proceduren blev gentaget. Måleresultaterne omregnede 
jeg efterfølgende med Sabines formel for beregning af efterklangstid (se afsnit 4.2, 
Begrebsdefi nitioner, Efterklangstid) til diagrammer over sammenhængen mellem absorp-
tionskoeffi cient og frekvens.

6.3   Forsøg: Lydabsorption i rum

Formålet med de følgende forsøg var at fi nde frem til de formgivninger og placeringer af 
tekstilet, der absorberede lyd mest effektivt. 
Tekstilerne blev opstillet på 97 forskellige måder, af hvilke 59 vil blive analyseret her. 
De 59 målinger sammenstilles og sammenlignes i 17 diagrammer, hvoraf 4 blot er andre 
beregninger af de samme målinger. Enkelte målinger går igen i fl ere sammenstillinger. 
De 59 målinger er valgt med det ønske at vise bredden af mulige formgivninger og pla-
ceringer i et rum. Desuden er de valgt for deres relativt tydelige resultater og for deres 
relevans i forhold til forskningsprojektets overordnede mål, nemlig at fi nde ud af hvordan 
tekstil kan formgives og placeres for at absorbere lyd og danne rum. F.eks. havde nogle 
af formgivningerne ingen akustisk effekt og nogle målinger var meget tvetydige i deres 
resultat. Samtlige 97 målinger fi ndes i Appendiks 2.

For hvert forsøg beskrives kort den akustiske teori, der ligger til grund for forsøget, sådan 
at læseren kan få en fornemmelse af, hvorfor forsøget overhovedet er foretaget og hvor-
for den tekstile opstilling har den akustiske effekt den har. Forsøgene udpeger en række 
mulige tekstile formgivninger og placeringer og afføder desuden, i visse tilfælde, en 
udvidet forståelse af den akustiske teori. Disse refl eksioner er medtaget i teksten, idet en 
dybere forståelse af hvorfor resultaterne er som de er, giver designere og arkitekter bedre 
muligheder for at arbejde kreativt med resultaterne. 
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Et videnshul i vores 

designrelaterede 

viden om akustik

Basal akustisk teori

Lydbølgernes 

længder

Refl eksionerne foreslår forklaringer på, hvorfor den tekstile opstilling absorberer som den 
gør, men disse forklaringsmodeller ligger, i visse tilfælde, udenfor hvad jeg har kunnet 
fi nde belæg for i den akustiske teori. Omvendt har jeg heller ikke kunne fi nde modbeviser 
på disse forklaringer. 
Tekstils akustiske egenskaber generelt er sparsomt belyst, og koblingen mellem akustik 
og rumlige tekstiler er derfor heller ikke tidligere beskrevet i samme grad som her, idet 
der tilsyneladende ikke tidligere har været brug for at forstå rumlige tekstiler og akustik 
på denne måde ifht. hinanden. De forklaringsmodeller jeg formulerer, udfylder således 
også en del af, hvad der forekommer at være et hul i vores designrelaterede viden om 
akustik.   

6.3.1   Afstand 
Det første forsøg, der beskrives, er undersøgelsen af tekstilets afstand til væggen. Dette er 
et område der allerede er undersøgt af bl.a. Buen & Ognedal (2005), Ognedal (2005) og 
Tooming (2007). Forholdet undersøges imidlertid alligevel, idet dette projekts resultater 
således kan sammenlignes med den eksisterende teori på området.

Teoretisk afsæt
Den teori der danner grundlaget for forsøgene ‘Afstand I’ og ‘Afstand II’ er basal teori 
om, hvad lyd er. På den måde danner dette forsøg en form for grundlag for de følgende 
undersøgelser, idet den teori og de termer der refereres til i gennemgangen af forsøgene 
opridses her.

I den akustiske teori beskrives det, hvordan lydens forskellige frekvenser har tilsvarende 
forskellige bølgelængder. Dybe toner har lange bølgelængder og høje toner har korte 
bølgelængder. Bølgelængden beregnes ved at dele lydens hastighed (340m/s i luft) med 
frekvensen, se fi gur 32: 

3150Hz
10,8cm / 2,7cm

1600Hz
21,3cm / 5,3cm

800Hz
42,5cm / 10,6cm

400Hz
85cm / 21,3cm

200Hz
170cm / 42,5cm

100Hz
340cm / 85cm

 

Figur 32. Bølgelængder ved frekvenserne 100 - 3150Hz.
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svinger

Lyd skal 

absorberes min. en 

kvart bølgelængde 

fra væggen

For hver kurve er det angivet hvilken frekvens det er og hvilken længde henholdsvis den 
hele bølge og den kvarte bølge har. 

Lyd er bølger af tryk i et medium og frekvensen er udtryk for hvor ofte bølgen har sit 
maksimale tryk i dette medium. Frekvensen betegnes hertz (Hz), hvilket angiver antal-
let af svingninger pr. sekund. I luft bevæger lydtrykket sig ved, at luftmolekylerne sættes 
i svingninger og skubber til hinanden. Trykket mellem luftmolekylerne udmønter sig i 
variationer mellem meget høj tæthed til meget stor udspredning (Petersen, 1984). Grafi sk 
afbildes det som en sinuskurve, hvor kurvens top svarer til den høje tæthed og bølgens dal 
svarer til den store udspredning af molekyler. Hvor bølgen krydser 0 linjen, er lufttrykket 
neutralt, se fi gur 33:

Figur 33. Lydens svingninger i luft og den tilsvarende sinuskurve. Sinuskurven udtrykker 
lufttrykket. 

Den akustiske teori siger, at den største dæmpningseffekt med porøse absorbenter opnås 
ved at placere absorbenten minimum en kvart bølgelængde fra væggen. Her er luft-
molekylernes hastighed størst, og kan derfor bremses mest. Når lufttrykket rammer en 
urokkelig fl ade, som en muret væg, vil lufttrykket blive maksimalt og luftmolekylernes 
hastighed vil blive nul (Petersen, 1984). Et tekstil placeret umiddelbart op ad en mur, vil 
derfor ikke have nogen væsentlig absorption. 
Figur 34 viser princippet for, hvor langt tekstilet mindst skal være placeret fra væggen 
for at absorbere henholdsvis en kort bølgelænge / en lys tone og en lang bølgelængde / en 
dyb tone:
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sti

l

Lang bølgelængde / dyb tone

Figur 34. Tekstilet skal placeres en kvart bølgelængde fra væggen for at dæmpe lyden 
mest effektivt. Sinusbølgerne udtrykker lufthastigheden.

Sinusbølgen, som grafi sk afbilning af lyden, er imidlertid en smule misvisende i denne 
sammenhæng, for af sinusbølgen fremgår det ikke, at lydbølgerne faktisk bevæger sig 
fremad. Den klassiske sammenligning er de cirkelformede bølger der opstår når en sten 
kastes i vandet. Stenen kan sammenlignes med lydkilden og bølgerne i vandet med lyd-
bølgerne. Lydbølgerne bevæger sig fremad/udad ligesom bølgerne i vand. En væsentlig 
forskel mellem bølgerne i vand og lydens bølger i luft er dog, at lydens bølger spreder sig 
i rummet som en sfære i tre dimensioner, se fi gur 35:

 
                    

Figur 35. Lydens bølger spreder sig i rummet som en sfære i tre dimensioner. Sfærens 
fortættede dele henviser til sinusbølgens top og sfærens udspredte dele til sinusbølgens 
bund. 

Både bevægelsen og tredimensionaliteten er imidlertid vanskelige af afbilde grafi sk. 
Bevægelsen kan illustreres tydeligere med ‘den menneskelige bølge’, hvor hver person 
svarer til et luftmolekyle, som sættets i svingninger. Bølgen forplanter sig hen gennem 
rækken men den enkelte personbliver alligevel stående på sin plads (Russell, 2010), se 
fi gur 36:  
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Lyd er energi, 

der fl ytter sig 

              
Bølgens bevægelsesretning

Figur 36. Den menneskelige bølge kan illustrere lydens bevægelse gennem rummet.

Hvis den sidste person i rækken holder fast i en urokkelig genstand, f.eks. en mur, kan 
den hånd hun holder fast med, heller ikke fl ytte sig, og murens urokkelighed forplanter 
sig således ud i hånden og også et stykke ud i armen. På samme måde er det med lydbøl-
gen. Inde ved væggen kan luftmolekylerne ikke fl ytte sig og denne ‘ufl yttelighed’ for-
planter sig et stykke ud i rummet. Af den grund kan en lydbølges mest bevægelige dele, 
nemlig dens top og bund, ikke komme helt ind til muren - for dér kan luftmolekylerne 
ikke fl ytte sig. 
Med denne forståelse af lydbølgens natur bliver det også klart hvorfor tekstilet ikke 
behøver at blive placeret præcist i den kvarte bølgelængdes afstand til væggen, den skal 
blot have mindst denne afstand. I kraft af lydbølgens ‘rullende’ bevægelse, illustreret med 
den menneskelige bølge (fi gur 36), når den tekstilet på ét eller andet tidspunkt - sålænge 
tekstilet ikke er placeret nærmere end den kvarte bølges længde fra muren.    

Forsøg: Afstand I
I forsøget ‘Afstand I’ blev to rammer med hver 5m2 tekstil placeret parvist i afstandende 
2, 50, 100, 150 og 200cm fra væggen. Disse afstande blev valgt for at indkredse hvilke 
afstande der var afgørende for den akustiske virkning, hvilket der ikke er vished for, idet 
det ikke er blevet undersøgt specifi kt for tekstil. Figur 37 viser resultaterne af målingerne:  
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Figur 37. Betydningen af tekstilets afstand mellem 50 og 200cm til væggen. 
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Afl æsning af måleresultater, Afstand I
Det ses tydeligt af diagrammet, at det ikke gør nogen forskel for absorptionen, om teksti-
lerne er placeret 50, 100, 150 eller 200cm fra væggen idet kurverne for disse længder 
stort set er sammenfaldende. Tekstil placeret i disse positioner har derfor stort set samme 
akustiske effekt, nemlig lidt absorption i bassen, mere i mellemtonerne og mest i diskan-
ten. Derimod har et tekstil, placeret 2cm fra væggen kun meget lidt effekt i bassen, lidt 
mere i mellemtonerne men lige så stor effekt i diskanten, som de øvrige placeringer. 
Forsøget bekræfter således den teori, der lå til grund for forsøget.

Forsøg: Afstand II 
Af forsøget ‘Afstand I’, blev det klart, at det er tekstilets placering på afstandene mel-
lem 2 og 50cm fra væggen, der er afgørende for tekstilets akustiske virkning. I forsøget 
‘Afstand II’ blev disse afstande undersøgt, idet tekstilerne blev opstillet i afstandene 2, 10, 
20, 30, 40 og 50cm fra væggen, se fi gur 38:
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Figur 38. Betydningen af tekstilets afstand mellem 2 og 50cm til væggen. For at få tekstil-
et tæt nok på væggen blev rammen med tekstil lænet op ad muren, se foto.

Afl æsning af måleresultater, Afstand II
Tendensen i diagrammet er tydelig i bassen. Her stiger absorptionskoeffi cienten jævnt i 
takt med tekstilets afstand til muren, idet placeringen 2cm fra muren absorberer mindst, 
placeringen 50cm fra muren absorberer mest og de øvrige placeringer fordeler sig jævnt 
mellem disse. I mellemtonerne er det imidlertid ikke klart hvilken afstand der absorberer 
mest borset fra, at afstanden 2cm tydeligt absorberer mindst. Kurverne i diskanten er 
en smule mere ensartede, dvs. alle afstandende absorberer ca. lige meget, men uden en 
tydelig tendens for hvilken afstand, der absorberer mest: Afstanden 2cm absorberer mest, 
10cm mindst og 50cm midt imellem.
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Refl eksion over Afstand I og Afstand II
Den teori, der ligger til grund for både forsøgene ‘Afstand I’ og ‘Afstand II’ siger, at dybe 
toner har lange bølgelængder og at lyden absorberes bedst mindst en kvart bølgelængde 
fra muren, for lyd, der rammer vinkelret på muren (se fi gur 34). På den baggrund kan 
man undre sig over, at tekstil, der er placeret mellem 10 og 50cm fra væggen overhovedet 
absorberer nogle af de frekvenser, hvis kvarte bølgelængde er længere end den afstand 
tekstilet har til væggen (se fi gur 32). 
Situationen kan imidlertid forklares af den erkendelse at lydbølgerne (selvfølgelig!) ikke 
alle rammer vinkelret ind på tekstilet; måles afstanden mellem tekstilet og væggen bliver 
den selvsagt længere, jo mere skrå vinklen er. Det betyder, at lydbølger, der rammer tek-
stilet med en skrå indfaldsvinkel, har længere vej fra tekstilet til væggen end de lydbølger, 
der har en ret indfaldsvinkel, se fi gur 39:  

Figur 39. Tekstilerne absorberer en del af de lave frekvenser fordi afstanden mellem tek-
stil og væg i praksis øges, jo fl adere lydbølgens indfaldsvinkel på tekstilet er.
     
På fi guren (fi gur 39) er det vist, hvordan frekvensen 100Hz, som er den længste 
bølgelængde, der opereres med i denne sammenhæng, rammer henholdsvis tekstilet 
placeret 50cm fra væggen (øverst) og tekstilet placeret 10cm fra væggen (nederst). Fordi 
afstanden mellem tekstil og væg principielt øges, jo fl adere lydbølgens indfaldsvinkel er 
på tekstilet, absorberer tekstil, der er placeret 10cm fra væggen, også en del af de lave 
frekvenser. 

Konklusion på Afstand I og Afstand II
Af forsøgene ‘Afstand I’ og ‘Afstand II’ kan det konkluderes, at tekstiler, placeret i områ-
det 50 - 200cm, absorberer både lave, mellem og høje frekvenser lige godt, mens tekstil, 



62

placeret i området 2 - 50cm fra væggen, har en stigende absorption i bassen proportionalt 
med afstanden til væggen, mellemtonerne absorberes lige godt af placeringer 10 – 50cm 
fra væggen mens diskanten absorberes lige godt af alle placeringer. 
Tekstilernes absorption af de lave frekvenser muliggøres af, at afstanden mellem tekstil 
og væg er længere når den måles på skrå. 

6.3.2   Mængde 
Både på grundlag af den akustiske teori og af vores almindelige erfaring, synes det indly-
sende, at jo mere tekstil, der er i et rum, jo mere lyd vil der blive absorberet. I de følgende 
tre forsøg undersøges det hvorvidt, og på hvilken måde, dette stemmer overens med de 
faktiske realiteter. 

Teoretisk afsæt
Den antagelse, at mængden af absorberende materiale er afgørende for et rums efter-
klangstid, bygger på den information, der ligger i W.C. Sabines formel til beregning af et 
rums efterklangstid. Formlen er:  T = 0,16 x V / A. T er efterklangstiden i sekunder, V er 
rummets volumen i m3 og A er rummets samlede absorptionskoeffi cient. 
Sabines formel sætter altså et rums efterklangstid, størrelse og materialernes lydabsorbe-
rende egenskaber i relation til hinanden og udleder deraf den tid det tager for lyden at 
falde 60dB. At A udregnes ved at summere absorptionen af alle rummets absorbenter, 
udpeger mængden af absorberende materiale som afgørende (se afsnit 4.2, Begrebsdefi ni-
tioner).

Forsøg: Mængde I 
I dette forsøg placeredes gradvist mere tekstil i forsøgsrummet. Først 5m2, så 10m2,  så 
15m2 og tilsidst 20m2. Tekstilerne blev alle placeret 50cm fra muren, og i ét lag ud for 
væggen, se fi gur 40:
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Figur 40. Der placeres gradvist mere tekstil i rummet i ét lag ud for væggen.

Placeringerne af tekstilerne gav følgende målesultater, se fi gur 41:
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Figur 41. Diagrammet viser, at lyden absorberes proportionalt med tilførslen af tekstil.

Afl æsning af måleresultater, Mængde I
Af diagrammet (fi gur 41) ses det tydeligt, at hvert tilført stykke tekstil har stort set samme 
absorbtionskoeffi cient, idet kurverne er et udtryk for tekstilets absorptionskoeffi cient pr. 
arealenhed og idet kurverne følges ad næsten fuldstændigt. Dvs. at lydabsorptionen stiger 
helt proportionalt med tilførelsen af tekstil. 

Forsøg: Mængde II
Det samme resultat fremkommer når tekstilerne placeres på samme måde men blot 2cm 
fra væggen, se fi gur 42:
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Mængde II
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Figur 42. Absorptionen når tekstilerne placeres 2cm fra muren i ét lag. 

Afl æsning af måleresultater, Mængde II
Også når tekstilerne placeres 2cm fra muren i ét lag har de samme absorptionskoeffi cient 
for hvert tilført stykke tekstil.

Forsøg: Mængde III
At placere tekstilerne i ét lag er, arkitektonisk set, meget anderledes end at placere 
tekstilerne f.eks. foran hinanden i en række, selvom begge disse opstillinger betyder, at 
mængden af absorberende materiale øges.
I modsætning til de foregående forsøg, ‘Mængde I’,og ‘Mængde II’ hvor tekstilerne 
blev placeret ved siden af hinanden, blev tekstilerne i dette forsøg, Mængde III, således 
placeret foran hinanden. Fire rammer tekstil placeredes foran hinanden først i ét lag, så i 
to og tilsidst i fi re lag. Dvs. at det faktiske tekstile areal først var 5m2, så 10m2 og tilsidst 
20m2, mens det projicerede areal, dvs. tekstilerne set lige forfra, hele tiden var 5m2. 
Tekstilerne var placeret i afstandene 50, 57, 64 og 70cm fra væggen. Disse afstande skulle 
have lige god absorptionskoeffi cient ifølge forsøget ‘Afstand I’ (afsnit 6.3.1). 

Figur 43 viser målingerne af tekstilerne placeret i en række foran hinanden:
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Figur 43. Hvert nyt lag tekstil absorberer mindre lyd end det foregående. Fotoet viser 
opstillingen af to lag tekstil. Hver kurve er dannet af et gennensnit af to målinger.

Afl æsning af måleresultater, Mængde III a
Kurverne viser, at i det meste af spektret (500 - 3150Hz) absorberer ét lag tekstil mest, to 
lag tekstil mindre og fi re lag tekstil mindst. 
Det lyder umiddelbart mærkeligt at fi re lag tekstil skulle absorbere mindre end to og 
ét lag. Grunden er, at kurvernes absorptionskoeffi cienter er udregnet efter det faktiske 
tekstile areal. Dvs. selvom det projicerede areal hele tiden er 5m2, regnes det som hhv. 
5m2(1 lag), 10m2(2 lag) og 20m2(4 lag). Regnes det på denne måde ses det, at det at jo 
fl ere lag tekstil, der placeres foran hinanden, jo ringere absorptionskoeffi cient har det - pr. 
faktisk arealenhed. 

Udregnes absorptionskoeffi cienterne ud fra det projicerede areal, altså 5m2, uanset hvor 
mange lag, der egentlig er i opstillingen, viser det sig at jo fl ere lag, der placeres uden på 
hinanden, jo bedre absorberer opstillingen, hvilket umiddelbart også lyder mere rigtigt. 
Når absorptionskoeffi cienterne beregnes ud fra det projicerede areal, ses alle tekstilerne i 
princippet som ét, og da vil den tekstile opstilling, i store træk, forøge sin absorptionsko-
effi cient for hvert tilført stykke tekstil, se fi gur 44:
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Mængde III b
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Figur 44. Hvert nyt lag tekstil øger, stort set, absorptionskoeffi cienten. 

Afl æsning af måleresultater, Mængde III b
Kurverne på fi gur 44 viser, at fi re lag tekstil absorberer mest lyd, bortset fra i spektret 100 
- 250Hz, hvor to lag absorberer mere. Ét lag tekstil absorberer mindst ved alle frekvenser.
 

Refl eksion på ‘Mængde I’, ‘Mængde II’ og ‘Mængde IIIa/b’
Målingerne viser, at en given mængde tekstil absorberer mere lyd pr. arealenhed hvis de 
enkelte stykker tekstil er placeret ved siden af hinanden fremfor foran hinanden. Men 
hvorfor forholder det sig sådan?

Målingsresultaterne af tekstiler, opstillet ved siden af hinanden, (Mængde I og II) stem-
mer godt overens med sit teoretiske udgangspunkt, idet dette netop sagde, at et rums 
samlede absorptionskoeffi cient A, beregnes ved at gange alle overfl aders areal med deres 
absorptionskoeffi cient og summere resultaterne. I denne formel ligger implicit, at alle 
overfl aders absorptionskoeffi cienter vægtes lige højt i forhold til hinanden.
Forudsætningen for Sabines formel er, at det beregnede rum er diffust, hvilket vil sige, 
at lyden spredes jævnt ud i alle afkroge af rummet. Ved at placere tekstilerne i ét lag, kan 
lydens jævnt udspredte bølger således, i teorien, nå ethvert af tekstilerne på samme måde, 
dvs. f.eks. uden at ét tekstil dækker for et andet. Ved at placere tekstilerne ved siden af 
hinanden synes kravet om diffusitet at være opfyldt. Omvendt ville kravet om diffusitet 
således ikke være opfyldt når tekstilerne er placeret i en række foran hinanden, idet de 
tekstiler, der står bag andre tekstiler ikke står i et diffust rum men omgivet af relativt store 
lydabsorberende fl ader. Dette kan muligvis være en forklaring på, hvorfor tekstilerne 
absorberer mindre pr. arealenhed, når de er placeret foran hinanden i en række. 
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Konklusion på ‘Mængde’
Af forsøgene ‘Mængde I’, ‘Mængde II’ og ‘Mængde IIIa/b’ kan det konkluderes, at det 
ikke er ligegyldigt hvordan tekstil placeres når dets mængde øges. Tekstilerne absorberer 
nemlig mere lyd pr. arealenhed når det placeres ved siden af hinanden i ét lag fremfor at 
placere dem foran hinanden. 
Dette skyldes muligvis at kravet om diffusitet ikke opfyldes når tekstilerne står foran 
hinanden. 
Omvendt gælder det også, at en given mængde plads, f.eks. området foran et stykke 
væg, udnyttes bedst akustisk, hvis der placeres så meget tekstil som muligt på dette felt, i 
hvertfald op til til de testede fi re lag.   

6.3.3   Bølgelængde
Som det ses af forsøgene ‘Afstand I’ og ‘Afstand II’ absorberer tekstilerne mere af de 
høje frekvenser end af de lave. En optimal lydabsorbent absorberer imidlertid lige meget 
af alle frekvenser - en såkaldt ‘frekvensuafhængig lydabsorbent’ (Voetmann, personlig 
kommunikation, foråret 2008). Det er derfor værd at undersøge, om tekstil kunne bringes 
til også at absorbere de lave frekvenser.
I dette forsøg undersøges det derfor, om tekstilerne kan placeres sådan, at de målrettes 
absorptionen af de lave frekvenser.

Teoretisk afsæt
Teoretisk skulle lyden blive bremset mest effektivt, hvis absorbenten placeres der, hvor 
luftmolekylernes hastighed er højest, dvs. en kvart bølgelængde fra muren og med ind-
byrdes en halv bølgelængdes afstand. Afhængig af hvor langt tekstilerne er placeret fra 
væggen og fra hinanden, vil de muligvis kunne korrespondere med forskellige specifi kke 
frekvenser, se fi gur 45:

Figur 45. Ved at placere tekstilerne en kvart bølgelængde fra muren og med en halv 
bølgelængdes indbyrdes afstand, ville tekstilerne muligvis kunne korrespondere med en 
specifi k frekvens og absorbere denne frekvens særlig effektivt.

At det skulle være muligt at absorbere en specifi k frekvens ved at placere tekstilerne 
sådan at de korresponderer med frekvensens bølgelængde, er imidlertid ikke sandsynligt, 
når resultaterne af det foregående forsøg tages i betragtning - her fremgik det nemlig at 
lydbølgerne har alle mulige forskellige vinkler og derfor ikke kan ‘fanges’ ved at place-
re tekstilerne i specifi kke afstande fra en mur. Samtidig siger den akustiske teori, at 
lydbølgerne ‘ruller’ afsted og derfor kan ‘fanges’ ved alle afstande større end den kvarte 
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bølgelængde fra muren. For at være helt sikker og for at undersøge om forsøget evt. 
skulle give et uventet udfald, afprøves den tvivlsomme teori alligevel.

Forsøg: Bølgelængde    
Tekstilerne blev opstillet i fi re lag uden på hinanden. Første lag placeredes sådan, at det 
korresponderede med bølgelængdens kvarte længde, næste lag placeredes sådan, at det 
korresponderede med tre fjerdedel af bølgelængden, tredje lag ved fem fjerdedel og fjerde 
lag ved syv fjerdeles afstand fra væggen. På denne måde skulle tekstilerne ‘ramme’ alle 
frekvensens bølgetoppe indenfor et ‘stykke’ af bølgen. Dette princip blev afprøvet med 
500Hz, 125Hz og 100Hz, se fi gur 46:  

  
Figur 46. Tekstilernes placering ifht. forskellige bølgelængder.
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Frekvenserne 125 og 100Hz blev valgt fordi det er de laveste af de frekvenser, der blev 
registreret med måleapparatet med den aktuelle indstilling og frekvensen 500Hz blev 
valgt for at undersøge om det pågældende princip evt. også kunne virke ved en mellem-
frekvens.

Målingerne af opstillingerne viste følgende, se fi gur 47:
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Figur 47. Diagrammet for efterklangstiden ved tekstiler opstillet i korrespondance med 
bølgelængderne for frekvenserne 500Hz, 125Hz og 100Hz.

Afl æsning af måleresultater
Målingerne viser, at der ikke er nogen forskel på, hvor meget lyd placeringerne ‘125Hz’ 
og ‘100Hz’ absorberer og sammenligner man med målingerne i forsøget ‘Afstand I’, 
bliver det klart, at de absorberer ca. lige så godt som placeringerne i denne måling. 
Placeringen ‘500Hz’ absorberer derimod mindre lyd end de to andre placeringer. Ingen 
af placeringerne viser tegn på at absorbere de frekvenser, de korresponderer med, i særlig 
grad, hvilket ville udmønte sig i stigning i kurven over den pågældende frekvens. 

Refl eksion over ‘Bølgelængde’
At placeringen af tekstilerne ikke absorberer den korresponderende frekvens i særlig grad 
skyldes nok, som forudset, at lydbølgerne bevæger sig i alle mulige retninger i rummet og 
ikke kan ‘fanges’ ved at placere tekstilerne i en korresponderende afstand til en mur. 
At placeringen ‘500Hz’ absorberer mindre lyd end de to andre placeringer skyldes mu-
ligvis at det ene tekstil i denne opstilling er placeret bare 17cm fra muren, hvilket, ifølge 
resultaterne af forsøget ‘Afstand II’, skulle give en lavere absorption. Det kan muligvis 
også skyldes, at tekstilerne står tættere på hinanden end tekstilerne i de øvrige op-
stilllinger (‘100Hz’ og ‘125Hz’), hvilket, ifølge refl eksionen på forsøget ‘Mængde IIIa’, 
muligvis er for tæt til, at alle tekstilerne kan absorbere lige effektivt. 
Hvorfor der evt. er en større absorption af frekvensen 160Hz er uvist, men der er sandsyn-
ligvis en fejl i målingen eller opstillingen (Voetmann, personlig kommunikation, foråret 
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2008) 

Konklusion på ‘Bølgelængde’
Forsøget viser, at tekstilerne ikke kan placeres sådan, at de absorberer en særlig frekvens 
mere end andre frekvenser, i det mindste ikke ved at placere tekstilerne i afstande svaren-
de til en given frekvens’ kvarte og halve bølgelængder. 

6.3.4   Opspænding
I forsøget ‘Opspænding’ undersøges det, hvorvidt en opspænding af tekstilet har betyd-
ning for dets absorptionskoeffi cient. 

Teoretisk afsæt
Ifølge Delany og Bazley (1970), Rindel (1982) og Petersen (1984) afhænger porøse ab-
sorbenters absorptionskoeffi cient af deres strømningsmodstand. Tekstil er en porøs absor-
bent, men det vides ikke med sikkerhed præcis hvilke parametre i det tekstile materiale, 
der er afgørende for dets strømningsmodstand, idet antallet af variable parametre er meget 
stort, f.eks. fi berens struktur og antal, trådens struktur og antal, fi bre og trådes orientering, 
tekstilets binding, tæthed, vægt, efterbehandling mm.  
Ved en opspænding af tekstilet udsættes fi bre og tråde for et træk, der angiveligt presser 
tekstilets fi bre og tråde tættere sammen i tværsnittet, dvs. tekstilet bliver tyndere, mens 
trådene bliver trukket fra hinanden, dvs. tekstilet bliver længere og bredere, se fi gur 48:

                                 

Figur 48. Til venstre en tråd og et tekstil, der ikke er spændt op, til højre en tråd og et 
tekstil, der er spændt op.

En sammenpresning af tekstilets fi bre og tråde i tværsnittet vil sandsynligvis øge disses 
strømningsmodstand. Omvendt kan de enkelte tråde tænkes at rykke sig lidt fra hinanden, 
hvorved hullerne mellem fi bre og tråde bliver større, hvilket ville mindske strømnings-
modstanden. På den måde kunne en opspænding af tekstilet vise sig at ændre tekstilets 

Ikke opspændt 

tråd og tekstil

Opspændt 

tråd og tekstil
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absorptionskoeffi cient ved at enten øge eller sænke dets strømningsmodstand.

En opspænding ville muligvis også kunne bringe tekstilet til at absorbere lyd ved at 
fungere som en membranabsorbent. Membranabsorbenten er en absorbenttype, der typisk 
absorberer lavere frekvenser end en porøs absorbent.   
En membranabsorbent fungerer ved, at en membran, f.eks. en lufttæt plade eller et folie, 
monteres sådan, at der opstår et lukket hulrum bag membranen. Lyden sætter membranen 
i svingninger, men disse svingninger modvirkes af luften i hulrummet bag membranen, 
idet luften øver en modstand mod den skiftevise sammenpresning og udvidelse. 
En opspænding af tekstilerne skaber ikke et lukket hulrum bag tekstilet men ifølge både 
Petersen og Ognedal, har membranens egen vibration også en absorberende virkning 
(Petersen, 1984; Ognedal, 2005). 

Forsøg: Opspænding
Forsøget undersøgte betydningen af forskellige grader af opspænding, nemlig tekstilet 
løst hængende fra rammen, opspændt til rammen i top og bund, opspændt til rammen i 
alle fi re kanter og til sidst yderligere opspændt ved at skubbe midten af tekstilet ud i en 
spids, dvs. ved fi re forskellige grader af opspænding, se fi gur 49: 

  
Figur 49. Billedet til venstre viser tekstilet opspændt til rammen i top og bund, billedet 
i midten viser tekstilet opspændt til rammen i alle fi re kanter og billedet til højre viser 
tekstilet fuldt opspændt, dvs. yderligere skubbet ud med en pind. 

Opsætningerne blev testet med 10m2 tekstil placeret 50cm fra muren, se fi gur 50:
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Figur 50. Diagrammet viser betydningen af en opspænding af tekstilerne. Midt på fotoet 
ses det mest opspændte tekstil i profi l. Pinden, der peger vandret ud fra tekstilet er fæstet 
med snore til tekstilets ramme og presser en lodret pind ud mod tekstilet.

Afl æsning af måleresultater
Kurverne følger hinanden næsten uden afvigelser, kun det løst hængende tekstil kan 
evt. siges at have en lidt bedre absorptionskoeffi cient end de andre opspændninger i 
frekvenserne fra 500 til 3150Hz, men det er så lidt, at det ikke påvirker afl æsningen af 
diagrammet. Diagrammet viser således, at uanset hvor opspændt tekstilet er, har det 
samme absorptionskoeffi cient.

Refl eksion over ‘Opspænding’
Forsøget blev foretaget ud fra den formodning, at en opspænding af tekstilet ville kunne 
presse fi bre og tråde sammen og derved øge deres strømningsmodstand. Omvendt ville en 
opspænding også kunne sprede fi bre og tråde sådan at strømningsmodstanden formind-
skedes. Forsøget viser, at tekstilets absorptionskoeffi cient er den samme uanset graden af 
opspænding, hvilket sandsynligvis betyder, enten at de to formodede fænomener opvejer 
hinanden eller at ingen af fænomenerne fi nder sted.   

Konklusion på ‘Opspænding’
Uanset hvor opspændt tekstilet er, i det mindste til de grader, der blev afprøvet i forsøget 
‘Opspænding’, ændres dets strømningsmodstand ikke - den hverken forøges eller for-
mindskes. 

6.3.5   Drapering 
Af forsøget ‘Mængde’ blev det klart, at det ikke er ligegyldigt for tekstilernes lydabsor-
berende egenskaber, om tekstilerne placeres ved siden af hinanden eller foran hinanden. 
Ifht. tekstilets formgivning og udtryk er det heller ikke ligegyldigt om tekstilet placeres i 
lag foran hinanden eller om det f.eks. draperes, hvilket vil give en række andre formgiv-
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nings- og udtryksmæssige muligheder. Med drapering mener jeg, at tekstilet skubbes 
sammen som et gardin, der er trukket fra. 
I de følgende forsøg undersøges det, hvilken betydning graden af drapering har for den 
tekstile opstillings absorptionskoeffi cient. Og ligesom i det foregående forsøg ‘Mængde’ 
udnyttes også her det forhold, at forskellige beregninger af målingerne kan give forskel-
lige informationer om den tekstile opstillings akustiske egenskaber.  

Teoretisk afsæt
Forsøget tager afsæt i resultatet af det foregående forsøg ‘Mængde’, som viste, at et 
givent stykke tekstil absorberer mest lyd hvis det placeres ud for en væg i ét lag, og om-
vendt at et givent stykke væg udnyttes bedst absorptionsmæssigt hvis der placeres mindst 
fi re lag tekstil foran hinanden.

Forsøg: Drapering a
To rammer med hver ét stykke tekstil på 5m2 blev opstillet og målt, først i plan tilstand, 
derefter draperet til halv bredde og tilsidst til kvart bredde, se fi gur 51:
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Figur 51. Jo mere draperet tekstilet er, jo mindre lyd absorberer det - pr. faktiske arealen-
hed tekstil.

Afl æsning af måleresultater, Drapering a
Kurverne viser, at tekstilet i fuld bredde, dvs. uden nogen drapering, absorberer mest, 
tekstilet draperet til halv bredde absorberer mindre mens tekstilet draperet til kvart bredde 
absorberer mindst. 
Kurverne er udregnet efter det faktiske tekstile areal. Dvs. selvom det projicerede areal er 
10m2 (fuld bredde), 5m2 (draperet til halv bredde) og 2,5m2 (draperet til kvart bredde), 
regnes det som 10m2, hvilket er tekstilets faktiske areal. 

De samme målinger kan imidlertid behandles sådan, at de fører til en anden indsigt. 
Kurverne kan, i modsætning til i forsøget ‘Drapering a’, beregnes ud fra tekstilernes 
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projicerede areal, dvs. det areal vi ser ind på. Og selvom der i alle tre målinger anvendes 
10m2 tekstil, bliver det regnet som 10m2 (fuld bredde), 5m2 (draperet til halv bredde) og 
2,5m2 (draperet til kvart bredde). Regnes det på denne måde fremkommer følgende graf, 
se fi gur 52:
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Figur 52. Målingen af det draperede tekstils lydabsorberende virkning. Jo mere draperet 
tekstilet er, jo mere lyd absorberer det - når absorptionskoeffi cienten udregnes på bag-
grund af det projicerede areal. 

Afl æsning af måleresultater, Drapering b
Kurverne i fi gur 52 viser, at tekstilet draperet til kvart bredde absorberer mest, tekstilet 
draperet til halv bredde absorberer mindre mens tekstilet i fuld bredde absorberer mindst 
lyd.

Refl eksion over ‘Drapering a/b’
Normalt kan absorptionskoeffi cienten maksimalt være 1, som svarer til en absorption på 
100% og kurverne i ‘Drapering b’ er derfor unaturligt høje. Grunden til at kurverne her 
absorberer mere end 1 kan være, at når tekstilet f.eks. regnes som 2,5m2, som er dets pro-
jicerede areal i kvart bredde, fungerer det alligevel som fl ere kvadratmeter, idet det er fuld 
af folder, hvor lyden også kan trænge ind, dette kaldes i akustiske termer ‘kanteffekten’4.
Som det er illustreret på fi gur 53 nedenfor, vil et draperet tekstil kunne blive ramt direkte 
af lydbølger fra alle kanter, bortset fra på de skraverede områder, og absorberer således 
også med sine ‘kanter’, se fi gur 53:
      

Note 4: ‘Kant-

effekten’ er det 

forhold at et tykt 

materiale, f.eks. en 

mineraluldsplade 

eller et draperet 

tekstil, reelt har en 

større overfl ade 

end det projicerede 

areal, der regnes 

med, fordi lyden 

også absorberes af 

materialets kanter. 

(Voetmann, person-

lig kommunikation, 

oktober 2008, Hoff-

meyer, personlig 

kommunikation, 

foråret 2010). 
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Note 5: Lydens 

skyggedannelse 

kaldes 

diffraktion og er 

lydens tendens til at 

‘bøje om hjørner’. 

Lange lydbølger 

‘bøjer mere om 

hjørnerne’ end korte 

lydbølger (Petersen, 

1984).

                              
Figur 53. Selvom et tekstil et draperet og fuld af folder, kan lyden ramme tekstilet direkte, 
dels på ydersiden, hvor det er åbentlyst tilgængeligt, men også inde i folderne, som det er 
vist med de stiblede linier. Kun ikke på de skraverede områder rammer lyden tekstilet. 

På de skraverede områder vil tekstilet imidlertid alligevel kunne blive ramt af lyden fordi 
lyden danner skygger5 og fordi lyden kan trænge ind gennem ét eller fl ere lag tekstil og 
ramme tekstilet hvor dets overfl ade ellers ikke er blottet, se fi gur 54:

 

                           
Figur 54. På de skraverede områder vil tekstilet kunne blive ramt af lyden, både fordi 
lyden har den såkalde ‘skyggeeffekt’ og fordi lyden kan trænge ind gennem ét eller fl ere 
lag tekstil og ramme tekstilet hvor dets overfl ade ikke umiddelbart er blottet.                    

De 2,5m2 der regnes med, når tekstilet er draperet til kvart bredde, er således reelt en 
meget større fl ade, fordi indersiden af folderne og de overfl ader som kun rammes indirek-
te af lyden også absorberer en del lyd. 
Dog må det formodes at de overfl ader, der kun rammes indirekte af lyden, ikke absorberer 
lige så effektivt som de fl ader, der rammes direkte. Dette fremgår af diagrammet ‘Draper-
ing a’, som er beregnet ud fra tekstilets faktiske areal på 10m2. Her viser det sig, at både 
tekstilet draperet til halv bredde og tekstilet draperet til kvart bredde absorberer mindre 
lyd end tekstilet i fuld bredde. Altså kan de usynlige områder og de områder hvor teksti-
let kun rammes indirekte af lyden ikke absorbere lige så meget lyd som de fuldt synlige 
og tilgængelige områder gør. Dette kan skyldes de samme forhold som beskrives i det 
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foregående afsnit ‘Mængde’ (afsnit 6.3.2, Refl eksion). 

Da forsøget ‘Drapering’ tog afsæt i resultaterne af forsøget ‘Mængde’ (afsnit 6.3.2), er det 
oplagt at sammenligne de to forsøg for at se, hvilken formgivning, der absorberer mest 
lyd. 
Forsøget ‘Mængde IIIa/b’ er lettest sammenlignelige med forsøget ‘Drapering a/b’, da 
deres opstilling begge giver den tekstile form en vis tykkelse, ‘Mængde III a/b’ i form af 
fl ere lag, ‘Drapering a/b’ i form af foldninger frem og tilbage. Diagrammerne ‘Mængde 
III a’ (fi gur 43) og ‘Drapering a’ (fi gur 51) er meget ens, men viser dog, at en placering 
af tekstile lag udenpå hinanden (Mængde III a) absorberer lidt mindre i bassen end en 
drapering af tekstilet men evt. en smule mere i diskanten. Tilsvarende er diagrammerne 
‘Mængde IIIb’ (fi gur 44) og ‘Drapering b’ (fi gur 52) ganske ens, men den unaturligt høje 
absorption ved tekstilet, draperet til kvart bredde, er dog endnu mere ekstrem end de fi re 
lag tekstil placeret udenpå hinanden. 

Konklusion på‘Drapering’
Af målingerne kan det sluttes, at jo tættere draperet tekstilet er, jo lavere absortionskoef-
fi cient har det pr. faktiske arealenhed. Udregnes absorptionskoeffi cienten derimod ud fra 
det projicerede areal ses det, at jo mere draperet tekstilet er, jo mere lyd absorberer det. På 
baggrund af de to forsøg med drapering kan det derfor udledes, at et givet antal kvadrat-
meter tekstil har størst akustisk effekt ved en opsætning i plan tilstand mens et givent 
vægareal udnyttes bedst absorptionsmæssigt, hvis der placeres så meget tekstil i det som 
muligt, i det mindste en drapering af tekstilet til kvart bredde.
Drapering af tekstilet absorberer en smule bedre end tekstiler placeret i lag udenpå hinan-
den.

6.3.6   Foldning
Ligesom drapering har et andet visuelt udtryk end tekstil, der er placeret i lag foran 
hinanden, har tekstil, der er foldet, et andet visuelt udtryk end både tekstilet i lag og det 
draperede tekstil. I dette forsøg undersøges det foldede tekstils lydabsorberende virkning.
 

Teoretisk afsæt
Af forsøgene ‘Mængde III’ og ‘Drapering’ blev det klart, at jo mere tekstil, der placeres 
indenfor samme volumen, f.eks. rummet foran et murstykke, jo mere lyd absorberes. ‘At 
folde’ tekstilet er en anden måde at samle en mængde tekstil på indenfor et givent volu-
men end teknikkerne ‘at placere i lag’ eller ‘at drapere’. 

Forsøg: Foldning
5m2 tekstil blev placeret 50cm foran en mur, først i udfoldet, plan tilstand, så foldet til to 
lag, så til fi re lag og tilsidst til otte lag, se fi gur 55:
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Figur 55. Øverst foldningen af tekstilet, nederst diagrammet, der viser, at tekstilets 
absorp-tionskoeffi cient pr. arealenhed falder for hver gang tekstilet foldes.

Afl æsning af måleresultater
Diagrammet viser, at tekstilets absorptionskoeffi cient mindskes for hver gang tekstilet 
foldes. Yderligere kan det ses, at faldet i absorptionskoeffi cient er ca. lige stort for hver 
gang tekstilet foldes, dvs. afstanden mellem hver kurve er ca. lige stor - til trods for at 
tekstilets antal af lag fordobles for hver foldning.  

Udregnes tekstilernes absorptioneskoeffi cient pr. projicerede arealenhed, dvs. dét areal 
man ser, når man ser lige ind på tekstilet, fremkommer et lignende måleresultat som når 
det draperede tekstil udregnes på denne måde, nemlig unaturligt høje absorptionkoeffi -
cienter, se fi gur 56:
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Figur 56. Måleresultatet når det foldede tekstils absorptionskoeffi cient udregnes på bag-
grund af det projicerede areal.

Afl æsning af måleresultater
Kurverne i diagrammet (fi gur 56) er ekstreme idet absorptionskoeffi cienten i princippet 
højst kan være 1, hvilket svarer til en absorption på 100%. Kurverne er desuden langt 
mere ekstreme end kurverne i den tilsvarende udregning af de draperede tekstilers absorp-
tionskoeffi cient. Overordnet peger diagrammet dog på, at jo mere tekstilet foldes, jo mere 
lyd absorberes der. Samtidig er kurvernes forløb tilsyneladende mere i overenstemmelse 
med det forhold, at tekstilernes lag fordobles for hver foldning - i diagrammet, fi gur 56, er 
afstanden mellem kurverne ca. eksponentielt stigende for hver foldning.  
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Refl eksion over ‘Foldning’
At kurverne i diagrammet (fi gur 56) er så ekstreme kan skyldes, at der kun er anvendt 
5m2 tekstil til forsøget, i modsætning til de 10, som blev anvendt i forsøget ‘Drapering’, 
hvilket giver et mere upræcist måleresultat. Graferne er imidlertid så tydelige, at der ikke 
er nogen tvivl om tendensen i foldningens betydning for tekstilernes absorptionskoeffi -
cienter. 

Konklusion på ‘Foldning’
At folde tekstilet mindsker dets absorptionskoeffi cient pr. faktisk arealenhed men be-
tragtes det samlede, foldede volumen tekstil som én masse, har denne en højere absorp-
tionskoeffi cient end det udfolde tekstil. 
Et givent stykke tekstil udnyttes derfor bedst ved at opsætte det i plan, udfoldet tilstand, 
mens et givent vægareal udnyttes bedst ved at placere så meget foldet tekstil som muligt 
her - i det mindste op til de 8 lag, som blev afprøvet i dette forsøg. 

6.3.7   Placering 
Placeringen af tekstilet kan have stor betydning for dets arkitektoniske udtryk. Samtidig 
kunne det tænkes, at placeringen af tekstilet kunne have betydning for dets lydabsorber-
ende egenskaber, idet lydbølgernes udbredelse i rummet påvirkes af rummets inventar og 
dimensioner. ‘Placering’ kan imidlertid både henvise til tekstilets placering ifht. rummets 
geometri, ifht. rummets retninger og ifht. rummets materialer. Disse tre typer placering 
testes i det følgende.    

Placering I
I dette forsøg testes tekstilernes placering ifht. hvad jeg kalder ‘rummets geometri’, dvs. 
tekstilet placeres i hjørnet, parallelt med væggen og i midten. 

Teoretisk afsæt
Det er en almindelig opfattelse blandt akustikere og lægfolk at absortionsmateriale absor-
berer mere lyd hvis det placeres i et rums hjørner, dvs. hjørner mellem to vægge, gulv og 
væg eller væg og loft. Begrundelsen er, at lyden skulle samle sig her, og hvis absorbenten 
placeres dér, vil den således kunne absorbere den opsamlede lyd. I dette forsøg blev det 
undersøgt, om denne formodning holder stik. 

Forsøg: Placering I
5m2 tekstil blev placeret og testet i fi re positioner som vist på fi gur 57:
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Figur 57. Læs plantegningerne fra venstre mod højre: 1) Dækker hjørne, 2) Parallelt med 
mur, 3) Midt rummet, 4) Ud fra hjørne.

Opstillingerne gav følgende måleresultater, se fi gur 58:
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Figur 58. Diagrammet, der viser eksperimnetets måleresultater og et foto af opstilling 1) 
‘Dækker hjørne’.

Afl æsning af måleresultater, Placering I
Diagrammets kurver følger hinanden med få undtagelser. Det sluttes derfor, at det ikke 
har nogen akustisk betydning om tekstilet er placeret ud for et hjørne, en mur eller midt i 
rummet.

Refl eksion over ‘Placering I’
Det er muligt, at forsøgets måleresultater ville have været anderledes i et rum med en 
lavere grad af diffusion, dvs. spredning af lyden. Og det er muligt at den almindelige 
opfattelse af, at lyden samler sig i hjørner retter sig mod denne type rum, f.eks. rum med 
tæppe på gulvet. Det er desuden muligt at resultatet ville have været en smule anderledes, 
hvis der var blevet anvendt de påkrævede 10m2 tekstil.

Konklusion på ‘Placering I’
I et rum med en høj grad af diffusion, som i forsøgets forsøgslokale, har det ikke nogen 
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betydning, om tekstilet placeres i hjørnet, parallelt med væggen eller midt i rummet.

Placering II
I dette forsøg blev tekstilerne placeret i forhold til rummets vægge og gulv, dvs. ifht. rum-
mets vandrette og lodrette retninger. 

Teoretisk afsæt
Lyden spreder sig som sfærer ud i rummet, dvs. ligeligt i alle retninger. Da forsøgsrum-
mets gulv og væg begge har hårde overfl ader, gulvet er belagt med klinker og væggen er 
pudset mur, skulle lyden blive refl ekteret lige meget fra disse fl ader. Der skulle således, 
teoretisk set, ikke være nogen forskel i tekstilets absorption, uanset om det placeres foran  
gulvet eller væggen, dvs. om tekstilet placeres i vandret eller lodret position. Forsøget 
undersøgte om denne teori også galdt i praksis.    

Forsøg: Placering II
10m2 tekstil blev placeret henholdsvis 0-3cm fra gulv og væg og 75-77cm fra gulv og 
væg. Ved placeringen over gulvet kunne det ikke undgås at tekstilet fi k en vis ‘skålform’, 
hvilket betød, at det midt på var nærmere gulvet, end det var ved kanterne. Se måleresul-
taterne på fi gur 59:
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Figur 59. Betydningen af tekstilets placering ifht. gulv og væg. Fotoet viser tekstilerne 
placeret 0-3cm fra gulvet.

Afl æsning af måleresultater
Det ses af diagrammet at placeringen 75-77cm fra gulv og væg absorberer lige meget 
lyd, mens placeringen 0-3cm fra gulv og væg er forskellige ved mellemtoner og diskant. 
Dette kan skyldes tekstilets ‘skålform’, som bevirker at tekstilet ligger helt nede på gulvet 
ved placeringen 0-3cm over gulv, mens tekstilet, ved placeringen 0-3cm fra væg, hænger  
lodret ned ca. 3cm fra væggen. Principielt kan det derfor udledes af forsøget at det ikke 
har nogen betydning om tekstilet er placeret ud for gulv eller væg. 
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Refleksion over ‘Placering II’
Forsøget viste, at lyden tilsyneladende spredes ligeligt i rummet og at gulvet og væggens 
overflader er lige reflekterende. Det er højst sandsynligt, at forsøget ville have haft et 
andet udfald i et rum, hvor gulv og væg ikke har en ligeligt reflekterende overflade.

Konklusion på ‘Placering II’
Af forsøget kan det udledes, at tekstilet har samme absorberende virkning, uanset om det 
placeres i vandret eller lodret position, dvs. over gulvet eller foran væggen, i det mindste i 
et rum, hvor gulv og væg er lige reflekterende.   

Placering III
Om tekstilet placeres foran en mur, et vindue eller en dør kan have stor arkitektonisk 
betydning. I dette forsøg blev det undersøgt, om det også har betydning for tekstilets 
lydabsorberende egenskaber. 

  
Teoretisk afsæt
En lydbølge, der rammer en reflekterende flade, vil blive reflekteret tilbage ud i rummet. 
Og afhængig af hvor reflekterende fladen er, vil mere eller mindre af lyden blive reflek-
teret. Er der placeret et absorberende tekstil foran den reflekterende flade, vil en del af 
lyden blive absorberet af tekstilet, mens en del af lyden vil fortsætte gennem tekstilet, 
blive reflektet ud i rummet af fladen og dermed passere igennem tekstilet igen, se figur 
60:

  

Figur 60. Et tekstil placeret foran en reflekterende flade vil absorbere en del af lyden, en 
del lyd vil passere igennem tekstilet, blive reflekteret og vil passere tilbage gennem teksti-
let igen, hvor det vil blive yderligere absorberet.

Tekstilets absorberende virkning vil således blive ‘brugt’ to gange og tekstilet vil have 
en større lydabsorberende virkning i rummet og en højere absorptionskoefficient. Det må 
derfor antages, at det er afgørende for tekstilets lydabsorberende effekt, om det står foran 
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en absorberende eller en refl ekterende fl ade. 
Ifølge Petersen (1984) skulle mur, vindue og træ have følgende absorptionskoeffi cienter, 
se fi gur 61:

   

       Absorptionskoeffi cient ved frekvens, Hz
     125     250     500     1000     2000     4000

Glat beton, malet   0,01    0,01    0,01     0,02      0,02     0,05
Glat puds på mur, umalet      0,01    0,01    0,02     0,02      0,02     0,04
Vindue m. termorude, 3-4mm glas      0,10    0,07    0,05     0,05      0,02     0,02
Massiv trædør    0,14    0,10    0,06     0,08      0,10     0,10

Figur 61. Bygningsdelene mur, vindue og trædør skulle alle have meget lave absorption-
skoeffi cienter (Petersen, 1984). Materialerne i tabellen kan sammenlignes med forsøgs-
rummets materialer, som dog mere præcist kan beskrives som ‘malet mur’(sammenlignes 
med tabellens ‘Glat beton, malet’ og Glat puds på mur, umalet’), som ‘vindue med ét lag 
glas’ (sammenlignes med tabellens ‘Vindue m. termorude, 3-4mm glas’) og som ‘massiv, 
malet trædør’ (sammenlignes med tabellens ‘Massiv trædør’).

Da tabellens (fi gur 61) ‘massiv trædør’ gennemgående har den højeste absorptionskoeffi -
cient vil et tekstil, placeret foran forsøgsrummets trædør muligvis have en lavere absor-
berende virkning end tekstiler placeret foran muren eller vinduet.

Forsøg: Placering III
5m2 tekstil blev placeret 150cm fra henholdsvis forsøgsrummets mur, vindue og dør, se 
fi gur 62:

  
Figur 62. Tekstilet foran mur, vindue og dør.

Opstillingen gav følgende måleresultater, se fi gur 63:
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Figur 63. Diagrammet, der viser, at det ikke har nogen betydning om tekstilet placeres 
foran muren, vinduet eller døren.  

Afl æsning af måleresultater
Det ses af diagrammet (fi gur 63) at det ikke har nogen betydning, om tekstilet blev place-
ret foran forsøgsrummets mur, vindue eller dør, idet alle tre kurver stort set følger hinan-
den.

Refl eksion over ‘Placering III’
I forsøgets teoretiske afsæt blev det antaget at tekstilets absorptionskoeffi cient ville være 
den samme, uanset om det blev placeret foran forsøgsrummets mur, vindue eller dør, idet 
disse, ifølge Petersen (1984) skulle have næsten samme absorptionskoeffi cient, døren dog 
en lidt højere værdi end muren og vinduet. At tekstilets absorptionskoeffi cient skulle falde 
en smule placeret foran døren, er ikke tilfældet. Det betyder, enten at døren har samme 
lave absorptionskoeffi cient som muren og vinduet eller at afstanden til tekstilet er så stor 
at refl eksionen fra døren ikke er primær, men ‘blander sig’ med refl eksioner fra andre 
materialer. 

Konklusion på ‘Placering III’
Af forsøget kan det afl edes, at det ikke har nogen betydning for tekstilets lydabsorberende 
virkning om det placeres foran en malet og pudset mur, et vindue med enkelt lag glas eller 
en malet massiv trædør, i det mindste ikke når tekstilet placeres 150cm fra disse fl ader. 

6.3.8   Spredning
I dette forsøg undersøges det, om det har nogen betydning for tekstilets lydabsorberende 
virkning, at det klippes op og spredes i rummet. Forsøget kan ses som en slags forlæn-
gelse af forsøgene ‘Mængde III’, ‘Drapering’ og ‘Foldning’, hvor tekstilerne blev mere og 
mere samlet - i dette forsøg bliver tekstilet dog omvendt mere og mere spredt.
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Teoretisk afsæt
Den akustiske erfaring siger, at jo mere spredt i rummet et absorptionsmateriale er, jo 
bedre absorberer det. Samtidig skulle et absorberende materiale, der er mere end 15% 
åbent, være akustisk transparent, dvs. uden effekt på lyden (Voetmann, personlig kommu-
nikation, foråret 2008). Disse erfaringer hænger sandsynligvis sammen med den akustiske 
teori, der handler om lydbølgernes skyggedannelser. Lydbølger har en tendens til at ‘bøje 
om hjørner’ - lange lydbølger mere end korte lydbølger (Petersen, 1984), se fi gur 64: 

                           

Figur 64. Lydens skyggedannelse. Lange lydbølger (tv.)‘bøjer sig’ mere om en forhindirng 
end korte lydbølger gør (th.).

Er en forhindrings udstrækning således lille ifht. lydbølgens længde, vil lyden hurtigt 
‘bøje sig omkring den’ og ikke kunne høres på den anden side af forhindringen - lyden vil 
være uforandret. 
Det må antages, at der kan fi ndes en balance mellem hvornår en udspredning af tekstilet 
øger absorptionen og hvornår den bliver så spredt, at den reducerer tekstilets lydabsorbe-
rende virkning. Forsøget undersøger hvor denne balance evt. kan fi ndes.

Forsøg: Spredning
I forsøget blev der anvendt 5m2 tekstil, først i ét stykke på én ramme, dernæst klippet op i 
to halve og fordelt på to rammer, dernæst klippet op til fi re dele (kvarte) og tilsidt klippet 
op i bånd á 5cm´s bredde. Stykkerne blev alle placeret 50cm fra muren, se fi gur 65:
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Figur 65. Øverst tekstilernes udspredning i rummet, nederst diagrammet, der viser, at jo 
mere spredt tekstilerne er, jo mindre lyd absorberer de.

Afl æsning af måleresultater
Diagrammet viser, at tekstilet i fuld størrelse generelt har den højeste absorptionskoef-
fi cient, mens det samme tekstile klippet op til halve og kvarte har lavere absorptionskoef-
fi cient i bassen. Lavest absorptionskoeffi cient har tekstilet når det er klippet op i bånd. 
Kurven for de opklippede bånd følger kurverne for den halve og den kvarte opdeling i 
bassen, mens den har en lavere absorptionskoeffi cient i mellemtoner og diskant end alle 
de øvrige opsætninger. I de allerhøjeste frekvenser har alle grader af spredning dog ca. 
samme absorption. Diagrammet viser således, at spredning af tekstilet ikke forbedrer 
absorptionskoeffi cienten, men derimod forringer den, hvis spredningen er meget stor.

Refl eksion over ‘Spredning’
I forsøgets teoretiske afsæt blev det antaget, at der kunne fi ndes en balance mellem den 
øgede absorption en udspredning af tekstilet ville skabe, og den reducerede absorption en 
‘usynliggørelse’ af tekstilet ville forårsage. Det ser imidlertid ud til, at tekstilets lydabsor-
berende virkning reduceres, straks udspredningen af tekstilet iværksættes.

Konklusion på ‘Spredning’
En udspredning af tekstilet øger ikke dets lydabsorberende virkning - tværtimod - virknin-
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gen forringes. Er udspredningen meget stor, eks. til 1/50, reduceres tekstilets absorptions- 
koeffi cient markant.

6.3.9   Parallelitet
Generelt i de foregående forsøg har tekstilet, i langt overvejende grad, været placeret 
sådan, at det har været parallelt med den nærmeste væg eller gulv. I dette forsøg afprøves 
det, om det har nogen akustisk betydning, at tekstilet ikke er parallelt med den nærmeste 
væg.

Teoretisk afsæt
Lydbølgerne spreder sig som sfæriske bølgefronter fra en lydkilde og, såfremt rummet er 
refl ekterende, refl ekteres de fra vægge og inventar mm., se fi gur 66: 

       
Figur 66. Tv. lydens udspredning som sfæriske bølgefronter (vist i 2D). Th. lydens refl ek-
sion fra rummets vægge. 

Jeg antager, at et tekstil, placeret som en tangerende fl ade til bølgefronterne, absorberer 
mere lyd end et tekstil, placeret vinkelret på bølgefronterne, da fl ere luftmolekyler i 
bevægelse må formodes at blive presset ind gennem tekstilets dæmpende struktur hvis 
bølgefronten møder tekstilet frontalt. Hvis det forholder sig sådan, må det være en 
absorptionsmæssig fordel, hvis bølgefronternes vinkler var kendte, sådan at tekstilerne 
kunne placeres som tangerende fl ader til bølgefronterne og dermed absorptionsmæssigt 
mest effektivt. 
De refl ekterede lydbølgers vinkler kan beregnes nogenlunde for de første refl eksioner, 
hvilket benyttes i softwaren ‘ODEON’ (Jens Holger Rindel, foredrag, 9. marts 2007), men 
derefter bliver geometrien for lydbølgernes refl eksion for kompleks (Jonas Brunskog, 
personlig kommunikation, 10.maj 2010). Det er derfor uvist om lydbølgerne f.eks. 
bevæger sig overvejende parallelt eller overvejende vinkelret på rummets mure, eller 
om lydbølgernes bevægelsesretninger er fuldstændig jævnt fordelt over alle vinkler i tre 
dimensioner.
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Forsøget ‘Placering I’, hvor det undersøges om én placering i rummet absorberer mere 
lyd end en anden placering, antyder at lydbølgernes bevægelsesretninger faktisk er fuld-
stændig ligeligt fordelt over alle vinkler, i det mindste i horisontal retning; dette forsøg 
undersøger lydbølgernes vinkler og betydningen af tekstilets vinkling ifht. muren lidt 
nøjere.  

Forsøg: Parallelitet
I forsøget blev benyttet 5m2 tekstil, først i hel tilstand og derefter opklippet til lameller 
af ca. 6cm’s bredde. Tekstilet i hel tilstand blev placeret dels i lodret position, 50cm fra 
muren og dels skråt, 130cm fra muren forneden, se fi gur 67:

  
Figur 67. Det hele, uklippede tekstil i lodret og skrå position.

Tekstilet, opklippet til lameller, blev ligeledes placeret i lodret position, 50cm fra muren 
og skråt, 130cm fra muren forneden. Det opklippede tekstil blev desuden placeret i en ret 
vinkel ud fra muren, se fi gur 68:

   
Figur 68. Det opklippede tekstil i lodret, skrå og vinkelret position.
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   Lamellerne blev monteret på rammen sådan, at når rammen-
stod lodret, som på fi gur 68, tv., dannede de en mængde 
vandrette planer under hinanden, se fi gur 69. 
Når rammen med det opklippede tekstil blev placeret i lodret 
position (fi gur 68, tv.), stod lamellerne således vinkelret på 
muren, når rammen stod i skrå position (fi gur 68, midt), 
dannede lamellernes plan ca. en 600’s vinkel ifht. muren og 
når rammen blev placeret i vinkelret position (fi gur 68, th.), 
var lamellernes plan parallelt med muren.

Figur 69. Lamellernes montering på rammen.

Målingerne af disse opstillinger viste følgende, se fi gur 70:

Parallelitet

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,6
0,7
0,8
0,9

1

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

Hertz

A
bs

or
pt

io
ns

ko
ef

fic
ie

nt

Skråt plan Lodret plan
Lameller, på skrå ifht. mur Lameller, vinkelret på mur
Lameller, parallelt med mur

Figur 70. Tekstilerne placeret i forskellige vinkler ifht. muren og i hel og opklippet til-
stand.

Afl æsning af måleresultater
De to øverste kurver i diagrammet (fi gur 70) viser tekstilet i hel tilstand, men placeret 
i lodret og skrå position ifht. muren, og disse to kurver følger, stort set, hinanden i alle 
frekvenser. De tre nederste kurver viser det opklippede tekstil i lodret, skrå og vinkelret 
position ifht. muren, hvilket vil sige, at lamellernes plan er henholdsvis vinkelret, skråt og 
parallelt med muren, og disse tre kurver følger også, stort set, hinanden. Sammenligner 
man disse tre nederste kurver med forsøget ‘Spredning’, kurven ‘1/50’ (fi gur 65) ses det, 
at den har et tilsvarende forløb. Det gør altså ikke nogen forskel om lamellerne er placeret 
foran hinanden i en række eller ved siden af hinanden.   
Af diagrammet (fi gur 70) kan det således afl æses, at det ikke har nogen væsentlig betyd-
ning for tekstilets akustiske værdi, hvilken vinkel tekstilets plan danner ifht. muren. Dét, 
der har betydning er, om tekstilet er klippet op eller ikke. 
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Refl eksion over ´Parallelitet’
Ses forsøget ‘Parallelitet’ i relation til forsøget ‘Spredning’, er det ikke mærkeligt, at tek-
stilet har en lavere absorptionskoeffi cient når det er opklippet, end når det er i hel tilstand. 
Ses forsøget ‘Parallelitet’ i relation til forsøget ‘Placering I’ er det heller ikke mærkeligt, 
at det ikke har nogen akustisk betydning hvordan tekstilet er placeret i rummet. Forsø-
gene ‘Spredning’ og ‘Placering I’ understøtter altså forsøget ‘Parallelitet’. 

Ses forsøget ‘Parallelitet’ (samt kurven for opklippet tekstil, placeret parallelt med muren, 
fi gur 65, kurven ‘1/50’) derimod i relation til forsøget ‘Mængde’, hvor tekstilerne blev 
placeret foran hinanden i en række, kan det undre, at det tilsyneladende ikke har nogen 
akustisk betydning, om lamellerne er placeret foran hinanden i en række eller ved siden af 
hinanden. Forklaringen på dette skal nok fi ndes i dét fænomen, at lyden danner skygger. 
Lamellerne er så smalle, at når de er placeret foran hinanden i en række, når lydbølgerne 
alligevel ind på lamellernes fulde fl ade, eller med andre ord, de skygger ikke for hinan-
den. Dette kan måske også forklare hvorfor det hele, uopklippede tekstil og det op-
klippede tekstil absorberer ca. lige meget i bassen - for de lave frekvenser ‘bøjer’ i højere 
grad om kanter end de høje frekvenser gør, se fi gur 71:

 

   

Figur 71. Et snit af lamellerne placeret 
i en række foran hinanden. 
Lyden, især de lave frekvenser, når ind 
på hele lamellens fl ade og hele lamel-
lens absorberende egenskab udnyttes 
derved.

Konklusion på ‘Parallelitet’
Af forsøget kan det udledes, at det tilsyneladende ikke har nogen betydning hvilken 
vinkel det tekstile plan har ifht. den nærmeste væg. Det er ikke tekstilets placering men 
derimod størrelsen af dets plan, der har betydning for dets absorptionskoeffi cient.

6.4   Fejlkilder

Forsøgenes resultater er afhængige af de forhold, undersøgelserne er lavet under, og ville 
muligvis falde anderledes ud, hvis de blev udført under andre omstændigheder. Der er 
fl ere forhold, der vurderes at have betydning for udfaldet af forsøgene.



91

Antallet af kvadratmeter tekstil
I beskrivelsen af kapitlets undersøgelsesmetode (afsnit 6.1) angives det, at der skal anv-
endes 10m2 tekstil for at opnå tilstrækkelig nøjagtighed i målingerne. I nogle målinger 
blev der alligevel kun anvendt 5m2 tekstil. Det nedsætter højst sandsynligt de pågældende 
målingers nøjagtighed.  

Rummets dimensioner
Rummets grundplan er kvadratisk, hvilket betyder, at de stående bølger, der opstår mel-
lem to parallelle, refl ekterende fl ader, vil være de samme mellem begge rummets to sæt 
modstående vægfl ader. Stående bølger opstår af de frekvenser, hvis halve bølgelængder 
‘går op’ i afstanden mellem de to modstående vægfl ader. De stående bølger i et rum 
bevirker, at i visse dele af rummet vil lyden af den stående bølge være kraftig og i andre 
dele svag (Petersen, 1984). Da det er de samme frekvenser, der således dels fremhæves 
og nedtones i begge retninger, må virkningen blive ekstra markant. Fænomenet er forsøgt 
modvirket ved at placere målepositionerne i rummets 16. dels punkter i både lodret og 
vandret retning.

Impulsens ensartethed
Ved sprængningen af papirsposerne, kunne jeg registrere en forskel i lyden. Forskellen 
blev særlig tydelig, når en pose ikke blev sprængt i første forsøg, men først i andet eller 
tredje. Med mine egne ører kunne jeg høre, at lyden ikke blev helt så ”skarp”, som hvis 
posen sprang i første forsøg, og også på lydtrykmåleren kunne jeg se en forskel. Hvis 
jeg tydeligt hørte denne forskel, lavede jeg derfor målingen om, og hvis posen ikke var 
sprængt efter tredje forsøg kasserede jeg den. Desuden er det muligt at de sprængninger, 
der lykkedes i første forsøg også har haft små variationer. Dette konstaterede jeg fl ere 
gange, hvor jeg af forskellige grunde måtte lave en måling om af en ellers helt uforandret 
opstilling. Det er muligt at disse variationer i impulsens lyd har haft betydning for forsø-
genes udfald.

Lydforholdenes ensartethed
Desuden registrerede jeg forskelligheder i målinger foretaget på forskellige dage. F.eks. 
indgik placeringen at et tekstil 50cm fra væggen i fl ere forskellige opstillinger og denne 
placering af tekstilet blev derfor målt fl ere gange på fl ere forskellige dage. Men selvom 
opstillingen, måleproceduren, apparatets instilling mv. var den den samme, var resul-
taterne af disse målinger ikke altid ens. Grunden kan muligvis have været forskelle i 
luftfugtighed, støj fra vinden eller andet. Pga. dette forhold foretog jeg, så vidt muligt, 
målinger, der skulle sammenlignes, på samme dag. 

Opstillingernes præcision
Tekstilerne blev placeret så nøjagtig det kunne lade sig gøre, men pga. tekstilernes ind-
byggede tendens til at sno sig, krølle og rulle, var det ikke altid muligt f.eks. at placere 
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dem i en præcis afstand til væggen. Pga. dette vurderes det, at der har været en upræ-
cished på plus/minus 10cm. Desuden var der en slags ”fødder” til rammerne, som viste 
sig at være lavet lidt for lange til, at de kunne placeres mindre end 52cm fra væggen. I 
målingerne har jeg alligevel opereret med en afstand til væggen, der hedder 50cm. Jeg 
vurderede, at dette ikke var af nogen afgørende betydning for, hvilke konklusioner jeg
ville kunne uddrage af måleresultaterne.

6.5   Opsamling

Af de 13 forsøg i rum kan tilsammen udledes følgende 13 retningslinier for, hvordan tek-
stil skal formgives og placeres for at absorbere lyd så effektivt som muligt: 

Afstand
1. Maksimal absoptionskoeffi cient i alle frekvenser opnås ved placering min. 50cm 

fra væggen.
2. Stigende absoptionskoeffi cient i takt med stigende afstand indtil 50cm fra væg.

Mængde
3. Absorptionen stiger proportionalt i takt med mængden af tekstil, når det placeres

i ét lag.
4. Absoptionskoeffi cienten pr. arealenhed tekstil falder i takt med antallet af tekstile 

lag men stiger pr. arealenhed projiceret tekstil.

Bølgelængde
5. Tekstilerne absorberer ikke mere af dén frekvens hvis bølgelængde deres 

placering korresponderer med.

Opspænding
6. Det har ikke nogen betydning, om tekstilet spændes op, uanset om det er meget

eller lidt.

Drapering
7. Absoptionskoeffi cienten pr. arealenhed tekstil falder i takt med at tekstilet dra-

peres til et mindre areal men stiger pr. arealenhed projiceret tekstil.

Foldning
8. Absoptionskoeffi cienten pr. arealenhed tekstil falder i takt med at tekstilet foldes 

til et mindre areal men stiger pr. arealenhed projiceret tekstil.

Placering
9. Det har ikke nogen betydning, om tekstilet er placeret ud for et hjørne, en mur

eller midt i rummet.
10. Det har ikke nogen betydning, om tekstilet er placeret ud for gulv eller væg.
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11. Det har ikke nogen betydning om tekstilet er placeret ud for mur, vindue eller
trædør (med den specifi kke konstruktion og materialitet der fi ndes i forsøgs-
rummet).

Spredning
12. Spredning af tekstilet kan forringe absorptionskoeffi cienten, hvis spredningen

er meget stor.

Parallelitet
13. Det har ikke nogen betydning om tekstilet placeres parallelt med den nærmeste 

væg.

Som det fremgår af ovenstående retningslinier, er det ikke alle retningslinier, der har be-
tydning for tekstilets absorptionskoeffi cient. Det gælder de retningslinier, der omhandler 
tekstilernes placering ifht. rummet og til en særlig bølgelængde, graden af opspænding 
samt paralleliteten med den nærmeste mur.
De parametre der omvendt har betydning for tekstilernes absorptionskoeffi cient, og som 
kan opnås gennem en formgivning og placering af tekstilet, er således tekstilernes afstand 
til væggen, mængden af tekstil, graden af drapering og foldning samt tekstilets spredning 
i rummet.
Helt overordnet, og lidt groft formuleret, kan det tilsyneladende konkluderes at dét, der 
har betydning for tekstilets absorptionskoeffi cient, og som kan opnås gennem en form-
givning og placering af af tekstilet er, at det skal placeres et stykke fra muren og i så store 
mængder som muligt. 

Tekstilets afstand til 

væggen, mængden 

af tekstil, graden af 

drapering og

foldning samt 

tekstilets 

spredning i rummet 

afgør tekstilets ab-

sorptionskoeffi cient



94

I rør kan en de-

taljeret formgivning 

testes 

7   Lydabsorption i rør

I Kapitel 7 undersøges det, hvilken betydningen detaljerne i formgivningen og placering-
en af tekstilet har for tekstilets absorptionskoeffi cient. Undersøgelserne blev foretaget på 
Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Institut for Elektroteknologi, under vejledning af 
lektor Finn Jacobsen og ingeniørassistent Jørgen Rasmussen i perioden 4. - 9. juli 2008.

Et væsentligt træk ved forsøgene i rør er, at der kan testes forholdvist små stykker tekstil, 
hvilket gør det muligt at teste detaljer i bearbejdningen af tekstilerne - bearbejdninger, der 
ville være for arbejdskrævende at udføre til forsøg i rum, hvor der kræves 10m2 tekstil til 
forsøgene.
En anden vigtig omstændighed ved forsøgene i rør er, at tekstilernes lydabsorberende 
egenskab isoleres fra andre fænomener, idet forsøgsopstillingens parametre er kendte og 
tekstilets lydabsorberende virkning det eneste ukendte parameter. Dette giver mulighed 
for at afgøre tekstilets absorptionskoeffi cient med stor nøjagtighed.  
Et sidste særligt forhold ved undersøgelserne i rør er, at lydbølgernes indfaldsvinkel på 
tekstilet er ca. 90 grader, hvilket ikke er tilfældet i et diffust rum. Fordi lydbølgernes ind-
faldsvinkel er ret, kan det undersøges om tekstilernes formgivning, og derunder tekstilets 
vinkel ifht. lydbølgerne, er afgørende for, hvor meget lyd tekstilet absorberer. 

7.1   Forsøgsopstilling

Her beskrives de elementer, der udgør forsøgenes fysiske rammer, dvs. det anvendte 
måleudstyr, rør og tekstil samt den fremgangsmåde der blev fulgt i undersøgelserne. 

7.1.1   Måleudstyr
Det anvendte måleapparat var et rørapparat, en Standing Wave Apparatus Type 4002 
fra Brüel og Kjær. Til rørapparatet var koblet en sinusgenerator og en højtaler samt en 
frekvensanalysator og en mikrofon, se fi gur 72:
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Mikrofon på vogn
Højtaler

Sinusgenerator
Frekvensanalysator

Rørapparat

Tekstil (på tværs inde i røret)

Figur 72. Opstillingen af rørapparat, sinusgenerator, højtaler, frekvensanalysator og mi-
krofon. Tegning: Brüel & Kjær, 1979 (mine angivelser med grå tekst)

Med apparatet Standing Wave Apparatus Type 4002 (herefter ‘rørapparatet’) kan et givent 
testmateriales absorptionskoeffi cient bestemmes.
Rørapparatet, der blev benyttet til målingerne var 1m langt og 99mm i diameter, hvilket 
gjorde røret egnet til målinger indenfor frekvensområdet 90 - 1800Hz.
Som det ses af fi gur 72 ovenfor, er der placeret en højtaler i den ene ende af rørapparatet. 
Højtaleren er koblet til en sinusgenerator, hvor den ønskede frekvens indstilles og højta-
leren sender frekvensen ind i rørapparatet. I den modsatte ende af rørapparatet placeres 
testmaterialet (tekstilet), som monteres vha. særlige rørstykker, der passer ind i selve 
rørapparatet. Mellem højtaleren og testmaterialet glider en mikrofon. Mikrofonen er 
monteret på en lang pind, som sidder fast på en lille vogn på skinner. Pinden glider gen-
nem et lille hul midt i højtaleren. Mikrofonen opfanger lydtrykket og sender signalet til 
frekvensanalysatoren, som angiver det aktuelle lydtryk (Brüel & Kjær, 1979). 

Når en lyd sendes ind i røret og der er placeret et absorberende materiale for enden, 
absorberes en del af den indsendte lyd mens en del refl ekteres tilbage mod højtaleren. 
Lyden, der sendes ind i rørapparatet interagerer med den refl ekterede lydbølge og danner 
en stående bølge, hvis maksimale og minimale tryk kan afl æses med den mobile mikro-
fon. Af forskellen mellem den stående bølges maksimale og minimale tryk, kan det absor-
berende materiales absorptionskoeffi cient bestemmes. Absorptionskoeffi cienten udregnes 
med følgende formel:

  
  

α = 1  (        )n - 1
n + 1

2

    
hvor α er absorptionskoeffi cienten og n forskellen mellem det maksimale og det minimale 
lydtryk. Variablen n udregnes således:
 

  
n = Pmax

Pmin

hvor Pmax er det maksimale lydtryk i røret og Pmin det minimale lydtryk i røret. Lydtryk-
kene afl æses på frekvensanalysatoren (Brüel og Kjær, 1979). 



96

En måling af det tomme rørs maksimale og minimale lydtryk viste følgende, se fi gur 73:
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Figur 73. Målingen af det tomme rør.

Den fl ade kurve ved målingen af det tomme rør viser, at der ikke fi ndes absorberende 
materiale i røret i sig selv og at det ikke er nøvendigt at foretage eventuelle korrektioner i 
de efterfølgende målinger af tekstil.

7.1.2   Rør
Testmaterialet, i dette tilfælde tekstil, skal monteres i særlige rørstykker inde i rørappara-
tet. For at kunne teste den absorptionsmæssige betydning af tekstilets vinkel, og desuden 
betydningen af forskellige bearbejdninger af tekstilet, fremstillede jeg følgende rørstyk-
ker, hvorpå tekstilet kunne monteres, se fi gur 74:

Figur 74. Fra venstre mod højre: Afstandsstykker, konveks, konkav, 470, 280, 00. 
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Rørstykkerne har forskellige afslutninger, både mht. form og vinkel: Fra venstre mod 
højre benævnes de: Afstandsstykker, konveks, konkav, 470, 280, 00. De konvekse og 
konkave rørstykkers vinkler er 600 og har således den stejleste vinkel. De skrå endefl a-
ders midtpunkt befi nder sig i nogenlunde samme højde, hvilket betyder at midtpunktets 
afstand til rørets ‘bagvæg’ er den samme og deres gennemsnitlige afstand således nogen-
lunde ens. Tekstilet blev monteret på enden af disse rørstykker, dvs. opstalternes opad-
vendte fl ader, se fi gur 74. 

7.1.3   Tekstil
Det anvendte tekstil i undersøgelserne var den samme type som tekstil nr. 8, Kapitel 5 og 
det anvendte tekstil til forsøgene i rum, Kapitel 6. Tekstilet er et lærredsvævet bomuld 
med en grov struktur, med en vægt på 325 g/m2 og med en god strømningsmodstand for 
lydabsorption (se afsnit 5.3). Dette tekstil blev valgt for at kunne sammenligne undersø-
gelsens resultater med resultaterne fra forsøgene i rum samt for at opnå så markante og 
dermed så let afl æselige resultater som muligt.

For at tekstilerne kunne passe til de særlige rørstykker, havde de forskellig form og areal 
og desuden var tekstilerne bearbejdet på forskellig måde, se fi gur 75: 

 

    
Figur 75. De tekstile stykker, der blev testet i røret.

Med de viste tekstiler (fi gur 75) var det muligt at teste betydningen af tekstilets vinkel 
ifht. lydkilden og desuden betydningen af syninger og huller i tekstilet samt forskyd-
ninger og drejninger i tekstilets plan.

7.1.4   Fremgangsmåde
Tekstilerne blev ét efter ét monteret med tape på enden af de fremstillede rør og placeret 
i enden af rørapparatet, som blev grundigt lukket igen efter montagen. Derefter blev en 
specifi k frekvens, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 
eller 2000Hz, bestemt med sinusgeneratoren og sendt ind i røret via højtaleren. Den mo-
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bile mikrofon blev derefter, med stor opmærksomhed og med start ved tekstilet i bunden 
af røret, langsomt bevæget hen gennem røret indtil både et maksimalt og et minimalt 
lydtryk var fundet. Lydtrykket kunne afl æses fortløbende af frekvensanalysatoren og blev 
noteret. 

Proceduren med at skubbe mikrofonen frem og tilbage og registrere maksima og minima 
blev gentaget for hver frekvens (100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 
1250, 1600 og 2000Hz). Ved de laveste frekvenser skete det fl ere gange, at det ikke var 
muligt at fi nde et maksimalt lydtryk, hvilket måtte formodes at være tilfældet når lyd-
trykket blev ved med at falde støt indtil mikrofonen ikke kunne bakkes længere væk fra 
tekstilet. I disse tilfælde blev trykket umiddelbart foran den tekstile prøve anvendt som 
maksimalt tryk. 

7.2   Forsøg: Lydabsorption i rør

Forsøgene afdækkede en række detaljerede bearbejdningers betydning for tekstilets 
absorptionskoeffi cient. Undersøgelserne tog, ligesom undersøgelserne i rum, afsæt både 
i den akustiske teori og i hvilke formgivninger, der kunne være design- og arkitekfagligt 
relevante. 
I det følgende gennemgås 13 af de 25 foretagede målinger. De 13 målinger danner tilsam-
men fi re forsøg med temaerne ‘vinkling’, ‘planer’, ‘huller’ og ‘masse’. Øvrige målinger 
fi ndes i Appendiks 3.

 
7.2.1   Vinkling
Hensigten med forsøget ‘Vinkling’ var at klarlægge, om det har nogen betydning for 
tekstilets absorptionskoeffi cient, at lyden rammer tekstilet i en skrå vinkel. I et diffust rum 
vil lydbølgernes vinkel, i teorien, ramme tekstilet fra alle vinkler og således også fra skrå 
vinkler, men det kan måske, i nogle formgivninger af tekstilet, være nyttigt at vide, om en 
vinkling af tekstilet er akustisk afgørende. 

Teoretisk afsæt
Der er ikke vished for, hvilke parametre ved det tekstile materiale, der er afgørende for 
dets strømningsmodstand og dermed dets absorptionskoeffi cient (se evt. Kapitel 5 for 
uddybning). Ét af disse afgørende parametre antages dog at være fi berorienteringen 
(Boutrup, personlig kommunikation, foråret 2010). Da fi berorienteringen, i det mindste 
ifht. en lydkilde, er afhængig af tekstilets rumlige position, kunne det tænkes at en vink-
ling af tekstilet ifht. lydkilden kunne være en afgørende faktor for tekstilets absorptions-
koeffi cient.   
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Forsøg: Vinkling
Fem stykker tekstil med en form og et areal svarende til forskellige snit gennem en cylin-
der, blev monteret på hver sit rørstykke med tape, se fi gur 76:

Figur 76. Tekstil monteret på  rørstykkerne. Fra venstre mod højre: Plant, 280, 470, 
konkavt og konvekst tekstil. 

Rørstykkerne blev derefter placeret i rørapparatet og deres absorptionskoeffi cient målt og 
beregnet både ifht. at afgøre tekstilets samlede absorption, dvs. når absorptionen udregnes 
på baggrund af dets projicerede areal og ifht. at afgøre tekstilets absorption pr. arealenhed 
tekstil. Forsøgene og beregningerne viste følgende resultater, se fi gur 77 og 78:

 
Vinkling a

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
0,6

0,7

0,8

0,9

1

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

Hertz

A
bs

or
pt

io
ns

ko
ef

fic
ie

nt

Plan 28 grader 47 grader Konkav Konveks
   

Figur 77. Absorptionen i 
røret er nogenlunde den 
samme uanset tekstilets 
vinkel og uanset om det 
er konkavt eller konvekst 
(600).
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Figur 78. Absorptionen 
pr. arealenhed tekstil 
falder i takt med en 
stigende vinkel.
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Aflæsning af måleresultaterne
Af diagrammet ‘Vinkling a’(figur 77) kan det aflæses, at absorptionen i røret er nogen-
lunde den samme uanset tekstilets vinkel. Der er dog en svag tendens i måleresultaterne 
til, at jo stejlere tekstilets vinkel er, jo lavere er absorptionskoefficienten, idet vinklen i 
det konkave og det konkvekse tekstil er stejlest, nemlig 600. Om absorptionskoefficienten 
også - eller kun - afhænger af tekstilets konkave eller konvekse form kan ikke afgøres på 
grundlag af diagrammet. 

Arealet af tekstilet stiger i takt med tekstilets vinkel, idet der kræves mere tekstil til 
spænde på tværs over røret jo stejlere tekstilets vinkel er. Af diagrammet ‘Vinkling 
b’(figur 78) kan det aflæses, at jo mindre vinkelret tekstilet er på lydbølgens retning, jo 
ringere er tekstilets absorptionskoefficient pr. arealenhed. Det plane tekstil absorberer 
således mest, tekstilet i en 280’s vinkel absorberer lidt mindre, tekstilet i en 470’s vinkel 
absorberer mindre endnu og det konkave og det konvekse tekstil, som begge har en 600’s 
vinkel ifht. til det plane tekstil, absorberer mindst og desuden nogenlunde lige meget. 
Tekstilets absorptionskoefficinet i diagrammet, figur 78, er udregnet efter det faktiske 
tekstile areal, dvs. at diagrammet viser, hvor meget lyd tekstilet absorberer pr. faktiske 
arealenhed. Jo større tekstilets vinkel er, jo mindre lyd absorberer det altså.

Refleksion over ‘Vinkling’
Tekstilerne afviger henholdsvis 28, 47 og 600 fra det vinkelrette plan, hvilket kan siges at 
være en nogenlunde jævn stigning i gradantallet fra 00 dog med en større forskel mellem 
28 og 470 (190) end mellem 47 og 600 (130). Alligevel er tekstilets absorption ikke jævnt 
stigende svarende til det nogenlunde jævnt stigende gradantal, se figur 78. Kurven, der 
viser absorptionskoefficienten ved vinklen 280, følger således næsten kurven for det plane 
tekstil mens kurven, der viser absorptionskoefficienten ved vinklen 470, snarere følger 
kurverne for vinklen 600. Det kan derfor muligvis aflæses af diagrammet, at der findes en 
‘skillelinie’ for om tekstilet absorberer eller ikke, i form af et gradantal et sted mellem 28 
og 470. Præcis hvor denne eventuelle skillelinie befinder sig, kan ikke aflæses af diagram-
met. 

Konklusion på ‘Vinkling’
Af forsøget kan det konkluderes, at jo stejlere tekstilets plan er ifht. lydbølgens retning, 
jo mindre lyd absorberer det. Desuden kan det muligvis konkluderes at tekstil i vinkler 
mindre end 280, og muligvis også lidt stejlere, absorberer næsten lige så meget lyd som 
tekstilet med vinklen 00. 

7.2.2   Planer
I dette forsøg undersøges betydningen af to tekstile planers placering i røret. Fordi lyd-
bølgerne i røret er parallelle, kan det undersøges hvilken betydning det har, om planerne 
er vinklet, forskudt eller drejet ifht. lydbølgerne og hinanden. 
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Teoretisk afsæt
Af forsøgene i rum, ‘Placering I’ (afsnit 6.3.7) og ‘Parallelitet’ (afsnit 6.3.9) fremgik det, 
at det ikke havde nogen betydning, hvor i rummet tekstilet var placeret, fordi lydbølgerne 
tilsyneladende spreder sig jævnt i rummet. 
I et rør vil placeringen af tekstilet antageligvis have en betydning for absorptionen, fordi 
lydbølgerne er parallelle - en antagelse, der understøttes af det foregående afsnit ‘Vink-
ling’.

Forsøg: ‘Planer’
To tekstile planer blev monteret på forskellig vis på de særlige rørstykker, sådan at de 
dannede planer med forskellige typer af passage til rørets ‘bagvæg’, se fi gur 79:

  

  
Figur 79. Tekstile planer monteret på rørstykkerne. Billederne passer sammen i lodrette 
rækker. 

Planerne blev placeret på tværs af røret i to niveauer, både sådan at kanterne var parallelle 
(fi gur 79, tv.) og sådan at kanterne var i en 900’s vinkel ifht. hinanden (fi gur 79, midt). 
Desuden sådan, at planerne var parallelle med røret og med lydbølgerne (fi gur 79, th.).
Måleresultatet af opstillingen var følgende, når den udregnes ifht. det faktiske tekstile 
areal, se fi gur 80:
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Figur 80. Betydningen 
af planernes vinkel, for-
skydning og drejning.

Afl æsning af måleresultaterne
Diagrammet viser, at tekstilet placeret i to niveauer og med parallelle kanter har den 
højeste absorptionskoeffi cient. Tekstilet placeret i to overlappende niveauer absorberer 
lidt mindre mens tekstilet, placeret parallelt med lydbølgerne næsten ikke absorberer 
noget lyd.

Refl eksion
Alle tekstilerne i dette forsøg består at to stykker tekstil og imellem eller udenom disse 
tekstiler fi ndes en fri passage til ‘bagvæggen’. Passagen er størst hvor tekstilerne er pla- 
ceret parallelt med lydbølgerne og mindst hvor tekstilerne er placeret i to niveauer, paral-
lelle kanter og vinkelret på lydbølgerne. Hvis man så sidstnævnte opstilling lige forfra 
ville de danne et lukket plan (se fi gur 80), men som det fremgik af forsøget ‘Spredning’ 
(afsnit 6.3.8) danner lyden skygger, dvs. at lyden ‘bøjer om hjørner’ og derfor kan den 
alligevel bevæge sig forbi tekstilerne. Der er således mere eller mindre fri passage for 
lydbølgerne til rørapparatets ‘bagvæg’, hvilket medfører at lyden absorberes tilsvarende 
mere eller mindre. 
Sammenligner man kurverne med kurven over det plane tekstil, diagrammet ‘Vinkling 
a’ (fi gur 77), fremgår det, at alle tekstilerne i dette diagram absorberer mere end nogle af 
tekstilerne i diagrammet ‘Planer’ (fi gur 80). Målingerne ligner hinanden ved at de målte 
tekstiler både er plane (vinkelrette på lydbølgerne) og vinklede ifht. lydbølgernes retning. 
Målingerne adskiller sig derimod ved at alle tekstilerne i diagrammet ‘Vinkling a’ er hele 
og ubrudte fl ader mens alle tekstilerne i diagrammet ‘Planer’ er i to stykker. 
Af disse betragtninger fremgår det, at både tekstilets vinkling og dækningsgrad, dvs. hvor 
godt tekstilet dækker rørapparatets ‘bagvæg’, har betydning for dets absorptionskoeffi -
cient.  

Konklusion 
Jo friere lydbølgernes passage er til rørapparatets ‘bagvæg’ jo mindre lyd absorberer det. 
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Denne passage bliver, i dette tilfælde, størst når tekstilet er parallelt med lydbølgerne. 
Sammenlignes forsøget med diagrammet ‘Vinkling a’ (fi gur 77) fremgår det således, at 
vinklingen af tekstilet, i sig selv, har mindre betydning end størrelsen af den frie passage.  

7.2.3   Huller
Forsøget ‘Huller’ undersøger om en gennemhulning af tekstilet påvirker dets absorptions-
koeffi cient og i så fald hvordan. Tekstilerne i forsøget er gennemhullet på tre forskellige 
måder, som alle kan være relevante ifht. en designmæssig eller arkitektonisk formgivning 
af tekstilet.

Teoretisk afsæt
Et hul i et stykke tekstil kan opstå, ved at noget materiale fjernes, at det skubbes tilside 
eller ved at der skæres en slidse i tekstilet. Forsøget ‘Mængde’ (afsnit 6.3.2) peger på, at 
en fjernelse af tekstilt materiale vil forringe dets samlede absorption og forsøget ‘Spred-
ning’ (afsnit 6.3.8) peger på, at også dét at klippe tekstilerne op forringer den samlede 
absorption. Det antages således på forhånd, at en gennemhulning af tekstilet vil forringe 
dets samlede absorptionskoeffi cient. Med forsøget præciseres det hvordan.

Forsøg
Tre stykker cirkelrundt tekstil, gennemhullet på hver sin måde, blev monteret på rørstyk-
ket med den plane afslutning, se fi gur 81:

Figur 81. De hullede tekstiler, der blev anvendt i forsøget. Til venstre: Materiale, taget 
væk. I midten: Materiale, skubbet tilside. Til højre: Slidse.

Det ene stykke tekstil blev gennemhullet ved at et stykke materiale blev klippet væk, det 
andet stykke tekstil ved at noget materiale blev skubbet tilside og det tredje stykke tekstil 
ved at der blev skåret en slidse i tekstilet. Det gav følgede måleresultater, se fi gur 82:
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Figur 82. Øverst: Det 
målte lydtryk i røret om-
regnet til absorptions-
koeffi cient. 
Nederst: Tekstilets ab-
sorptionskoeffi cient pr. 
tekstile arealenhed. 

Afl æsning af måleresultaterne
Det øverste diagram, ‘Huller a’ (fi gur 82), viser den målte absorption i røret. Tekstilet, 
som blot er skåret igennem, absorberer mest lyd mens tekstilet, hvor en del tekstil er 
skåret væk, absorberer mindst.
Det nederste diagram, ‘Huller b’ (fi gur 82), viser absorptionskoeffi cienten pr. arealenhed 
tekstil. Kurverne for ‘Tekstil klippet væk’ og ‘Tekstil skubbet til side’ er en smule højere 
her end i det øverste diagram, ‘Huller a’, men stadig ikke så høje som kurven for tekstilet, 
som blot er skåret igennem. 
Sammenlignes kurven over ‘Tekstil skåret igennem’ med kurven over ‘Planer’ (fi gur 80), 
fremgår det, at tekstilet, der er skåret igennem, absorberer ligeså meget lyd som et tekstil i 
ubrudt tilstand.

Refl eksion
Det kan undre, at kurven for ‘Tekstil skubbet tilside’ ikke er lavere end kurven for ‘Tek-
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stil klippet væk’. De huller, der dannes via de to typer bearbejdninger, er ca. lige stort 
men tekstilet, hvor materiale er skubbet tilside, må formodes at have en forøget strøm-
ningsmodstand i de områder af tekstilet, hvor trådene er skubbet sammen, se fi gur 81. En 
forøget strømningsmodstand skulle, i teorien, reducere tekstilets absorptionskoeffi cient, 
da tekstilet, i sin oprindelige, ikke-skubbede tilstand, har en næsten optimal strømnings-
modstand (se afsnit 5.3). Af forsøget ‘Huller’ kan det dog sluttes, at det anvendte tekstils 
strømningsmodstand kan forøges, i det mindste en smule, og stadig have en næsten opti-
mal strømningsmodstand.
Det kan også undre, at tekstilernes absorptionskoeffi cienter, når de udregnes pr. tekstile 
arealenhed, ikke er lige så høj som absorptionskoeffi cienten for tekstilet, som blot er 
skåret igennem. Det skyldes muligvis lydens skyggedannelse, som tildels ophæver teksti-
lets absorberende virkning, når tekstilets areal er lille ifht. lydbølgens længde, hvilket der 
blev redegjort for i afsnit 6.3.9, forsøget ‘Parallelitet’.  

Konklusion 
En gennemhulning af tekstilet, som danner et åbent område i tekstilets fl ade, hvadenten 
det er ved at klippe en del af tekstilet væk eller ved at skubbe tekstilets tråde tilside, for-
mindsker tekstilets absorptionskoeffi cient - både generelt i røret og hvis det udregnes pr. 
tekstile arealenhed. 

7.2.4   Masse
I dette forsøg undersøges den absorptionsmæssige betydning af den tekstile masses 
fordeling i røret. 

Teoretisk afsæt
Af forsøget ‘Mængde’ (afsnit 6.3.2) blev det klart, at jo mere tekstil, der blev placeret i 
forsøgsrummet, jo mere lyd blev absorberet, selvom absorptionskoeffi cienten pr. tekstile 
arealenhed faldt. Forsøgene ‘Drapering’ (afsnit 6.3.5) og ‘Foldning’ (afsnit 6.3.6) under-
søgte betydningen af den tekstile masses formgivning. På samme måde undersøger dette 
forsøg betydningen af massens mængde og formgivning, blot i en lille skala.  

Forsøg
Der indgik tre stykker tekstil i ekperimentet - to stykker var cirkulære og ét stykke var 
ellipseformet og lige så stort som de andre to tilsammen. Dette ellipsoide stykke blev syet 
sådan, at dets form var cirkelrundt ligesom de andre to stykker, se fi gur 83: 
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Figur 83. Til venste: Et stykke tekstil i dobbelt størrelse blev syet med ‘stikninger’ til 
cirkulær form. Til højre: To stykker tekstil oven på hinanden.

Det syede stykke blev målt for sig og de to usyede stykker blev monteret i lag og målt for 
sig. De laglagte tekstilers tykkelse svarede ca. til det syede stykkes tykkelse. Målingerne 
viste følgende, se fi gur 84: 
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Figur 84. Den samme mængde tekstil, formgivet på hver sin måde, giver samme absorp-
tionsmæssige resultat.

Afl æsning af måleresultaterne
Det fremgår af diagrammet, at de to formgivninger har samme absorptionskoeffi cient, 
idet kurverne har næsten samme forløb. 

Refl eksion
Af afsnit 5.3 fremgik det, at primært strømningsmodstanden er afgørende for tekstilets 
absorptionskoeffi cient. Da opstillingerne i dette forsøg absorberer lige godt, må det for-
modes, at de formgivninger tekstilet er blevet udsat for her må give nogenlunde samme 
strømningsmodstand. 
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Konklusion 
Det lader til, på grundlag af forsøget, at det er absorptionsmæssigt ligegyldigt om teksti-
lets masse syes til halv størrelse med ‘stikninger’, som i dette forsøg, eller om det i stedet 
ligger i to lag.  

7.3   Fejlkilder i rørforsøgene

Det er højst sandsynligt, at den måde hvorpå forsøgene udføres, og med hvilket udstyr, er 
afgørende for udfaldet af forsøgene. Følgende forhold synes at kunne have nedsat præci-
sionen i forsøgene: 

Frekvenser
Rørapparatet, som blev anvendt i målingerne, er dimensioneret til at måle lydtryk ved 
frekvenserne 90 - 1800Hz (se afsnit 7.1.1). Det kan derfor også ses på afsnittes diagram-
mer, at målingerne ved 2000Hz, i nogle tilfælde, skiller sig ud fra resten af kurvens 
forløb. Målingerne ved 2000Hz vurderes faktisk at være så underlige, at de ikke har 
nogen relevans. At målingerne blev foretaget alligevel skyldes, at denne begrænsning ved 
rørapparatet ikke var erkendt under forsøgene.
  

Montering af tekstilerne
Tekstilerne blev monteret på de særlige rørstykker, som jeg havde fremstillet, med tape. 
Det er muligt at denne tape har påvirket målingerne eller at der, trods tape og omhyg-
gelighed, har været sprækker mellem røret og tekstilet og at disse sprækker har ændret 
lydtrykket i røret.   

Upræcished i de tilvirkede rørstykker
Det er helt klart at de tilvirkede rørstykker til at montere tekstilerne på, ikke er helt præ-
cise mht. den afstand de skaber til ‘bagvæggen’, deres konkave og konvekse form samt 
deres vinkel. Hvor meget dette har påvirket målingerne er uvist, men skønnes kun at være 
en smule.  

7.4   Diskussion af resultater

Forsøgene blev udført i et rørapparat, hvis ene væsentlige karakteristikum var, at lyd-
bølgerne kun kommer fra én retning. Da tekstiler til lydabsorption sandsynligvis fi nder 
mest anvendelse i en rumlig kontekst, hvor lydbølgerne kommer fra mange forskellige 
retninger, kan man med rimelighed spørge, om forsøgene i rør overhovedet har nogen 
relevans. 
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Selv i en rumlig kontekst fi ndes der imidlertid et kort øjeblik hvor lydbølgerne kun kom-
mer fra én retning, og dét er når lyden kommer direkte fra lydkilden og ikke fra én eller 
fl ere refl ekterende fl ader. I visse rumlige sammenhænge vil lydkildens placering være 
kendt, f.eks. en skrivebordplads med en ringende telefon og snak, og i disse sammen-
hænge kan det være en fordel at vide, hvordan tekstilerne mest effektivt absorberer lyd fra 
en særlig vinkel. Hvis lydbølgerne således absorberes, eller tildels absorberes, inden de 
refl ekteres første gang, kan væsentlige støjgener reduceres (Petersen, 1984; Ipsen et al., 
2008)
Desuden antages det, at resultaterne af forsøget ‘Masse’ kan overføres direkte til en rum-
lig kontekst med diffus lyd, idet resultaterne sandsynligvis handler om mængden af tekstil 
snarere end om lydbølgernes indfaldsvinkel på tekstilet. Denne direkte anvendelighed 
gælder sandsynligvis også resultaterne af forsøget ‘Huller’, idet disse resultater under-
støttes af resultaterne af forsøget ‘Spredning’ (afsnit 6.3.8). 
 

7.5   Opsamling

Af afsnittes fi re forsøg kan tilsammen udledes fem retningslinier for, hvordan tekstil kan 
formgives for at opnå den bedst mulige strømningsmodstand. 

Vinkling
1. Jo mere vinkelret tekstilets plan er på lydbølgerne, jo mere lyd absorberer 

tekstilet.

Planer
2. Jo friere passage, der er til væggen bag tekstilet, jo mindre lyd absorberes der. 
3. Størrelsen af den frie passage har større betydning for absorptionen end 

vinklingen af tekstilet.

Huller
4. Tekstilets absorptionskoeffi cient falder, når tekstilet gennemhulles på en måde,

som danner et åbent område i tekstilets fl ade (med de testede dimensioner).

Masse
5. Det har ikke nogen betydning, om tekstilet syes med ‘stikninger’ eller om det

ligger i to lag - blot de indeholder samme mængde tekstil.

Overordnet kan det sluttes, at de fi re undersøgte parametre, ‘vinkling’, ‘planer’, ‘huller’ 
og ‘masse’ har stor betydning for tekstilernes absortionskoeffi cient og forsøgene under-
støtter hinanden. Både forsøgene ‘Vinkling’ og ‘Planer’ peger på vinklingen som af-
gørende, forsøgene ‘Planer’ og ‘Huller’ peger på, at lydbølgernes fri adgang til ‘væggen’ 
bag tekstilet formindsker tekstilets samlede absorptionskoeffi cient mens det, af forsøgene 
‘Vinkling’ og ‘Masse’, fremgår, at mængden af tekstil i røret er afgørende for den samlede 
absorption.  
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8  Delkonklusion: Hvordan tekstil skal 
formgives og placeres for at absorbere lyd

Intentionen med de praktiske, akustiske undersøgelser var at indhente konkret viden om, 
hvilken betydning forskellige formgivninger og placeringer af tekstilet har for tekstilets 
absorberende virkning. 
Undersøgelserne indledtes med en undersøgelse af, hvordan de absorberende tekstiler 
overhovedet kan fi ndes, dvs. hvordan et tekstils absorptionskoeffi cient kan afgøres på 
grundlag af sanseindtryk. Af undersøgelsene blev det klart at primært tekstilets lufttæthed, 
men også dets stivhed og vægt er afgørende for dets absorptionskoeffi cient. 
Målingerne med lydtrykmåleren viste, i de fl este forsøg, klare tendenser for, hvilke 
form- og placeringsprincipper, der er afgørende for tekstilets absorptionskoeffi cient. Af 
de akustiske undersøgelser kunne der således dannes i alt 18 retningslinier for hvilke 
formgivninger og placeringer, der effektiviserer og forringer tekstilernes lydabsorption og 
hvilke, der ikke har nogen akustisk effekt. 
De formgivnings- og placeringsprincipper der har en akustisk effekt er tekstilets afstand 
til væggen, mængden af tekstil, graden af drapering og foldning, tekstilernes spredning og  
gennemhulning samt tekstilets vinkel ifht. til lydbølgernes retning. 
Derimod kan tekstilerne ikke placeres sådan, at de korresponderer med en særlig frekvens 
og heller ikke graden af opspænding, tekstilernes placering i forhold til rummets geome-
tri, vægge og gulv eller forskellige bygningsdele ser ud til at have nogen akustisk betyd-
ning.

Det vurderes at de retningslinier, der er udledt af undersøgelserne, kan anvendes med 
en rimelig stor nøjagtighed i andre sammenhænge. Forsøgsrummet havde en høj grad 
af diffusitet i kraft af de hårde overfl ader på vægge, gulv og loft og det lydrefl ekterende 
inventar, og i et rum med en tilsvarende stor diffusitet vil tekstilernes akustiske effekt 
sandsynligvis være ligesom i det anvendte forsøgsrum. Resulaterne i rørapparatet rettede 
sig ikke mod nogen speciel rumlig kontekst men mod et generelt forhold mellem teksti-
lets form og placering og lydbølgenes frekvens og vinkel og formodes således af kunne 
overføres til enhver akustisk sammenhæng, hvor disse forhold er tilstede. 
Resultaternes pålidelighed bekræftes af, at resultaterne fra ét forsøg understøttes af re-
sultaterne fra et andet forsøg, som det ses af f.eks. forsøgene ‘Mængde’ (afsnit 6.3.2) og 
‘Drapering’ (afsnit 6.3.5), hvor dét at samle tekstilerne til et volumen fremfor en fl ade i 
begge forsøg giver en lavere absortionskoeffi cient pr. tekstile arealenhed. 

Overordnet viste forsøgene, at det er meget simple greb, der er afgørende for tekstilernes 
akustiske effekt – det er ikke detaljerne, der afgør om tekstilet absorberer lyden eller ikke, 
men de overordnede formgivninger og placeringer.
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9   Rumdannelse med lydabsorption og tekstil

I den foregående undersøgelse (Undersøgelse 1, Kapitel 4-8) blev det undersøgt hvordan 
tekstil skal formgives og placeres for at absorbere lyd, hvilket relaterede sig til projektets 
første underspørgsmål, nemlig ‘hvordan skal tekstil formgives og placeres for at absor-
bere lyd ?’. I Undersøgelse 2, Kapitel 9-14, undersøges andet underspørgsmål, nemlig 
‘hvordan kan tekstil formgives og placeres for at danne rum ?’. 
I hovedspørgsmålet ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for samtidigt at 
absorbere lyd og danne rum?’ ligger en eksplicit fordring om, at lydabsorptionen og rum-
dannelsen skal ske på samme tid. For at dét virkelig skal kunne lade sig gøre, må lydab-
sorptionen være rumdannende og rumdannelsen omvendt lydabsorberende. Det er således 
ikke kun tekstilet, der skal danne rum men det lydabsorberende tekstil. 

Af Undersøgelse 2 konkluderes det, at lydabsorption kan danne fornemmelsen af et ‘halvt 
rum’ via de auditive sanseindtryk og at tekstilet kan danne rum via de haptiske og visuelle 
sanseindtryk. Disse typer sanseindtryk kan sandsynligvis kombineres og tilsammen danne 
fornemmelsen af ‘et helt rum’.

9.1   Undersøgelsens opbygning

Undersøgelsen 2 tager sin begyndelse med en redegørelse for hvordan begrebet ‘rum’ kan 
forstås, hvilket danner et fælles udgangspunkt for undersøgelserne af, hvordan lydabsorp-
tion og tekstil kan danne rum. Se niveauet FÆLLES AFSÆT, fi gur 85:

                        
Et fælles udgangspunkt
afsnit 10.1, Hvad er rum?

Rumdannelse med lydabsorption 
Kap. 12, Rumdannelse med lydabsorption

Rumdannelse med tekstil 
Kap. 13, Rumdannelse med tekstil

Samlet forståelse af rumdannelse med tekstil og lydabsorption
Kap. 14, Delkonklusion: Hvordan tekstil kan formgives og 
placeres for at danne rum 

FÆLLES AFSÆT

UNDER-
SØGELSER

SAMLET 
FORSTÅELSE

Figur 85. Undersøgelse 2’s opbygning.

Herefter deler Undersøgelse 2 sig i to parallelle undersøgelser, nemlig i undersøgelsen 
af hvordan rum kan dannes med lydabsorption og i undersøgelsen af hvordan rum kan 
dannes med tekstil, se niveauet UNDERSØGELSER, fi gur 85. 
Tilsidst samles den indvundne viden i en samlet forståelse af hvordan rum samtidigt kan 
dannes med lydabsorption og tekstil, se niveauet SAMLET FORSTÅELSE, fi gur 85.
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9.2   Teori og metode

Undersøgelsens to undersøgelser, rumdannelse med hhv. lydabsorption og tekstil, baserer 
sig begge på analyse af eksisterende kilder, dels teori og dels et konkret tekstilt værk. 
Undersøgelserne kan derved betragtes som kvalitative. Hvordan analyserne foretages, 
beskrives mere indgående i forbindelse med den enkelte undersøgelse. Her beskrives blot 
de træk ved undersøgelsesmetoden, som vedrører dem begge.

Peter Dahler-Larsen angiver specielt to kriterier som afgørende for at kvalitative undersø-
gelser, og dermed disses resultater, kan siges at være pålidelige (Dahler-Larsen, 2003). 
Det første kriterie, ‘håndværksmæssig validitet’, handler om forskerens håndværksmæs-
sige kunnen ifht. sin metode. Det er ikke muligt, skriver Dahler-Larsen, blot at følge 
en på forhånd beskrevet metode, forskeren er nødt til at kunne tilpasse metoden til den 
specifi kke situation for at den skal fungere optimalt, og således kunne håndtere metoden 
- heri ligger det håndværksmæssige. Kravet om ‘håndværksmæssig validitet’ er imidlertid 
afhængig af et andet kriterium, ‘transparenskriteriet’. 
‘Transparenskriteriet’ fordrer, at forskningsmetoden skal være beskrevet så indgående, at 
det er muligt at forstå hvordan undersøgelserne faktisk er skredet frem, og kun i kraft af 
en sådan transparens kan det afgøres, om metoderne er anvendt kyndigt, sådan som kravet 
om ‘håndværksmæssig validitet’ fordrer. 

I de følgende undersøgelser af lydabsorptionen og tekstilets rumdannende egenskaber vil 
jeg således bestræbe mig på at analysere de anvendte teoretiske og konkrete kilder på en 
grundig og tydelig måde.
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10   Rumdannelse - et fælles udgangspunkt

Kapitlet udgør et fælles udgangspunkt for undersøgelserne ‘Rumdannelse med lydab-
sorption’ (Kapitel 12) og ‘Rumdannelse med tekstil’ (Kapitel 13). Begge undersøgelser 
handler om at fi nde ud af, hvordan fornemmelsen af rum kan dannes og derfor er det 
nødvendigt først at specifi cere, hvad rum er.

10.1   Hvad er rum?

Oplevelsen af rum er arkitekturens væsentligste kvalitet. Denne påstand udspringer af den 
opfattelse, at arkitektur og rum nærmest kan betragtes som én og samme ting. Selvom 
Kenneth Framptons sigte er at pege på arkitekturens konstruktioner som arkitektoniske, 
medgiver han, at nutidig arkitektur faktisk kun kan forstås i sammenhæng med begrebet 
‘rum’ (Frampton, 1995):

“Space has since [1893-1914 with August Schmarsow’s identifi cation of space as the 
driving principle behind all architectural form] become such an integral part of our 
thinking about architecture that we are practically incapable of thinking about it at 
all without putting our main emphasis on the spatial displacement of the subject in 
time”
                   Kenneth Frampton, 1995, s. 1

Men hvad er rum? Almindeligvis forstår vi måske ‘rum’ som synonym med ‘værelse’ 
eller ‘lokale’, dvs. som et sted i en bygning, hvor der kan foregå aktiviteter og hvor ting 
kan være placeret - som en kasseformet enhed, der kan rumme noget, se fi gur 86, tv. 
Det er imidlertid ikke denne forståelse af rum det handler om i Undersøgelse 2, for i 
forståelsen af rummet som ‘værelse eller ‘lokale’ ligger et fokus på rummets funktion og 
materielle bestanddele - kassens egenskaber. Den forståelse af rummet Undersøgelse 2 
opererer med, er derimod rummet, forstået som dét volumen, der er inde i kassen, se fi gur 
86, th: 

                                                                                             

                                        

      

Figur 86. To forskellige opfattelser af rummet. Tv. opfattelsen af rummet som en kasses 
funktion og konstruktion, th. opfattelsen af rummet som dét volumen der er inde i kassen 
og som omslutter alting.

Volumenet inde i kassen (fi gur 86) kan forstås som noget i sig selv, som en tredimensionel 

Rum er essensen af 

nutidig arkitektur

Rum = volumen
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Note 6: Det 
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kan sanse med 

vores hud, led og 

muskler (Gibson, 

1966).

‘masse’ vi kan bevæge os rundt i og som omslutter os. 
Gottfried Boehm beskriver meget præcist denne fornemmelse af rummet med begrebet 
‘rummets massefylde’ (Boehm, 2007). Hermed mener han at rummet - det tomme rum - i 
sig selv udgør en ‘masse’ og at opfattelsen af denne ‘masse’ kan være så intens, at det 
føles som om den ‘fylder noget’. 

I tråd med dette mener Alois Riegl, at denne fornemmelse af rummet, som ‘noget i sig 
selv’, opstår som følge af oplevelsen af dét materiale, der afgrænser rummet. Kun fordi 
det tomme rum afgrænses af noget, kan vi overhovedet blive opmærksomme på det som 
volumen og som ‘noget i sig selv’. Om det afgrænsende materiale gør os opmærksomme 
på det afgrænsede rum, afhænger af det afgrænsende materiales art og formgivning. Gen-
nem opbygningnen og udformningen af det afgrænsende materiale, kan enten materialet 
eller rummet vægtes og vidt forskellige arkitekturer dannes (Riegl, 1997). Riegl skriver:

“På den ene side kunne man accentuere rumafgrænsningerne i en sådan grad, at 
bygningsværket blev transformeret til et plastisk billedværk; på den anden side 
kunne man nedtone rumafgrænsningerne i en sådan grad, at forestillingen om det 
frie rums uendelighed og umålelighed blev vakt i beskueren”.  
            Riegl, 1997, s. 49

For eksempel udpeger Riegl oldegyptens arkitektur som ekstremt orienteret mod det 
afgrænsende bygningsmateriale, idet pyramidernes stenmateriale, og formen af dette, let 
lader sig registrere både haptisk6 og visuelt (Nielsen, 1997; Riegl, 1997), se fi gur 87 tv., 
nedenfor.
I modsætning til de oldegyptiske pyramider, vægter den nutidige arkitektur det af-
grænsede rum (Nielsen, 1997; Riegl, 1997). Blur Building af Diller og Scofi dio fra 2002 
kan ses som et eksempel på denne nutidige arkitektur, idet arten og formgivningen af 
det afgrænsende materiale er både haptisk og visuelt vanskelige at afl æse, se fi gur 87 th., 
nedenfor. 

   
       

 
Figur 87. Afhængig af arten og formgivningen af det materiale, der afgrænser rummet, 
vægtes enten det afgrænsende materiale eller det afgrænsede rum. Fotos tv: Egypten 
Rejser, th: Silvia Song

Blur Buildning blev lavet til Expo 2002 i Sweitz og er situeret i søen Neuchatel, i hvilken 
den står på ben. Bygningen består af en letvægts tensegrity konstruktion, med 35.000 
påmonterede sprayhoveder, der omdanner vand fra søen til damp. Vanddampen omslut-
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ter konstruktionen i varierende grad, afhængig af vejrforholdene, og tegner bygningens 
ydre form. Vi kan mærke og se bygningsmaterialet (vanddamp), men vi kan ikke afgøre 
præcist hvor det er eller om det er der. 
I dette felt af tvivl registrerer vi rummets afstande og materialet, der ikke er der, og 
dermed rummet, i højere grad end vi registrerer materialet. På den måde vægtes rummet 
(Riegl, 1997). 

Om det er det afgrænsende materiale eller det afgrænsede rum der vægtes er betinget 
af en underliggende kunstnerisk vilje, som Riegl kalder Kunstwollen. ‘Kunstwollen’ er 
Riegls begreb for den underliggende kunstneriske drivkraft, der bl.a. afgør hvordan den 
afgrænsende masse formes i vores stræben efter et særligt rum (Riegl, 1997). 
Kunstwollen’en afgøres af både tidsperiode, sted og kultur (Iversen, 1993) og fordi sted 
og kultur kan variere indenfor samme tidsperiode, antages nutidens kunstwollen at være 
fl ertydig. Dog, hvis linien i Riegls udlægning af, hvordan fokus er fl yttet fra det af-
grænsende materiale til det afgrænsede rum, forlænges til nutiden7, kan nutidens kunst-
wollen forstås som ekstremt søgende mod rummet. 

Det rumbegreb, Undersøgelse 2 benytter sig af, kan således, med Frampton, udpeges 
som essentielt i arkitekturen og på baggrund af Boehm og Riegl opfattes som en form for 
masse - immateriel, men tydelig tilstedeværende. 
Begrebet ‘rum’ er følgeligt, i sin idéelle form, et rum uden materielle bestanddele, men 
idet rum kun kan forstås via et afgrænsende materiale, har det nødvendigvis et materielt 
islæt. Netop dette islæt medfører, at vi kan tale om forskellige rum, for dét materiale der 
afgrænser rummet præger det og giver det dets særlige karaktér.
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11   Ekskurs: Visualiseret lyd

Kapitlet ‘Visualiseret lyd’ er en ekskurs fra besvarelsen af projektets andet under-
spørgsmål ‘Hvordan kan tekstil formgives og placeres for at danne rum?’. Kapitlet kan 
betragtes som et forsøg, der gennem sit negative resultat, kan anvendes som dokumenta-
tion for, hvordan problemet tilsyneladende ikke kan løses.

Hovedspørgsmålet ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for samtidigt at absor-
bere lyd og danne rum?’ udtrykker at tekstilet samtidigt skal absorbere lyd og danne rum. 
På den måde bliver lydabsorptionen ét af de forhold der kan - og skal - være med til at 
danne rum i formgivningen af tekstilerne. 
Det ligger imidlertid ikke umiddelbart klart hvordan lydabsorption kan danne rum. Emnet 
‘rumdannelse med lydabsorption’ er ikke et velbeskrevet emne og derfor var jeg først 
meget i tvivl om, hvad emnet dækkede over og hvordan jeg skulle gribe det an. Emnet 
‘Visualisering af lyd’ er derimod ret omfangsrigt og desuden forførende i kraft af sine 
dekorative egenskaber. At søge et svar på spørgsmålet indenfor dette felt virkede derfor 
umiddelbart tillokkende.
 
Visualisering af lyd dækker et bredt felt af medier, der på forskellig vis kan gengive visse 
aspekter af lyd i visuel form. Feltet spænder så vidt som fra ekspressive, tegnede for-
tolkninger af oplevet lyd til digitale gengivelser på en skærm. Uanset hvilket medie lyden 
visualiseres i, kræver det en fortolkning og en oversættelse fra lyd til visualisering, og 
denne fortolkning og oversættelse kan ske mere eller mindre direkte og mere eller mindre 
bevidst.   

Vanskeligheden ved at integrere lyd i arkitektur gennem visualisering, består i det forhold, 
at arkitektur er rum. Følger man Riegls beskrivelse af, hvordan rum opstår, nemlig som 
en konsekvens af et fokus på det afgrænsede rum fremfor på det afgrænsende materiale 
(Riegl, 1997), står det hurtigt klart, at en visualisering af lyden sandsynligvis netop vil 
fl ytte fokuset til det afgrænsende materiale, fordi den visualiserede lyd udgør en form for 
billede udført i et rumafgrænsende materiale (f.eks. tekstil). 
At visualiseret lyd ville udgøre et billede og et rumafgrænsende materiale, stod imidlertid 
ikke straks klart for mig og jeg lavede en mængde research på emnet ‘visualisering af lyd’ 
og udførte en række forsøg af, hvordan lyd kan visualiseres.

11.1   Metode

En række eksisterende visualiseringer af lyd udgjorde et inspirationsmæssigt afsæt for 
formgivningen af tekstil. Jeg så visualiseringerne som billeder men arbejdede desuden på 
at forstå teorien bag visualiseringerne for at kunne gennemskue hvordan visualisering-
erne var opstået. På den måde kunne jeg måske foretage de samme greb med tekstilet, og 
danne de samme smukke billeder. 

Hovedspørgsmålet 

kan ikke besvares 

gennem en 

visualisering af lyd

Lydabsorptionen 

som rumdannende 

parameter

Visualisering af lyd 

kræver en 

fortolkning

Visualisering af lyd 

er billeder

Visualiseringer af 

lyd som inspiration
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Denne måde at bruge visualiseringerne på udsprang af den antagelse, at folk generelt 
(ikke-akustikere) forstår visualiseringerne som billeder fremfor som afl æselige udtryk 
for et fysisk forhold. Hvis folk faktisk opfatter visualiseringerne som billeder, måtte den 
bedste måde at formidle et akustisk budskab være netop at anvende visualiseringerne som 
udgangspunkt for en tekstilformgivning. 
Dette projekt handler imidlertid ikke om lyd men snarere om ikke-lyd, eller med andre 
ord om lydabsorption. Hvordan ikke-lyden kunne afbilledes og formidles i en tekstil form 
så jeg som en undersøgelse, der måtte ligge efter undersøgelsen af, hvordan lyd kunne 
afbilledes.    

Formgivningsprocessen kan betegnes som ‘refl ektion i praksis’ som metoden beskrives af 
Donald Schön (Schön, 2001; Schön & Wiggins, 1992). Schön beskriver hvordan prakti-
keren, f.eks. tekstildesigneren, løbende refl ekterer over muligheder og begrænsninger i 
det praktiske arbejde i henhold til en intellektuel antagelse eller vision.
Med billederne af den visualiserede lyd i tankerne og tekstilet i hænderne, foregik form-
givningsprocessen således som en fortløbende forsøg på at få tekstilets formgivningsmæs-
sige muligheder og billederne af lyd til at stemme overens.
Formgivningerne tog desuden udgangspunkt i resultaterne fra målingerne af tekstilernes 
strømningsmodstand og af tekstilernes lydabsorption i rum og rør og disse udgjorde, på 
samme måde som billederne af lyd, en styrende faktor i formgivningsprocessen.  

11.2   Visualiseringer

I det følgende gennemgås fi re undersøgelser af, hvordan lyd kan visualiseres.

11.2.1   Chladni-fi gurer
Ernst Chladni beskrev i 1817 hvordan svingninger kunne danne mønstre og kaldte disse 
mønstre Chladni-fi gurer (Chladni, 1817). Lyd er svingninger og kan derfor danne denne 
form for mønstre. Ved f.eks. at strø fi nt sand på en metalplade og stryge en violinbue på 
kanten af pladen, sættes denne i svingninger og alt efter hvilken tone der frembringes og 
følgeligt hvilken frekvens svingningerne i metalpladen sættes i, opstår forskellige fi gurer i 
sandet. Sandet lægger sig dér hvor pladen ikke er i bevægelse, hvilket er dér, hvor sving-
ningerne er ‘i fase’8. Også pladens størrelse og form er afgørende for hvilket mønster, der 
opstår, se fi gur 88:

Visualisering af 

ikke-lyd

‘Refl ektion i 
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Note 8: 
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fase dér hvor deres 
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(Petersen, 1984).
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Figur 88. Strøs fi nt sand på en plade, som sættes i svingninger, lægger sandet sig dér hvor 
pladen ikke svinger. Fotos: MIT Physics.

Chladni-fi gurerne kan antage et væld af forskellige konfi gurationer, se fi gur 89: 

           

Figur 89. Chladni-fi gurerne
kan antage et væld af forskellige 
dekorative konfi gurationer. 
Tegning: M. D. Waller (1961)

Ydermere bliver Chladni-fi gurerne af mange udlagt som udtryk for en dybere sammen-
hæng i universets bestanddele og tillæges på den måde stor betydning og relevans (Pet-
tersson, 2011; Journal of Cymatics, 2012).

Med den hensigt at udnytte Chladni-fi gurernes dekorative og måske betydningsmæs-
sige værdi på en arkitektonisk måde, forsøgte jeg på forskellig vis at få tekstilerne til at 
antage Chladni-fi gurernes mønstre. Fordi projektet handler om formgivning var det ikke 
en mulighed blot at printe mønstrene på tekstilet; mønstrene skulle integreres i det tekstile 
materiale som tredimensionel form. 
Som begyndelse på en sådan formgivning spændte jeg tekstil op på en ramme og udsatte 
tekstilet for kraftig lyd med en guitar og en forstærker. På det vandrette tekstil havde 
jeg spredt små glasperler i håb om de ville placere sig i overensstemmelse med chladni-
fi gurerne, men der var ingen tegn på at det ville lykkes. Perlerne hoppede lidt omkring på 
tekstilet, men fl yttede sig ellers ikke. Mulige fejl og mangler i forsøgsopstillingen kunne 
være 1) at tekstilet ikke var stramt nok spændt op, 2) at lyden ikke var kraftig nok eller 3) 
at perlerne ikke trillede let nok. 

Jeg gik ikke videre i mine undersøgelser af, om Chladni-fi gurerne kunne integreres i en 
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tekstil form. Muligvis ville tekstilerne kunne opstilles i et rum i korrespondance med 
et rums stående bølger, sådan at tekstilerne både udgjorde et tredimensionelt Chladni-
mønster og samtidig dæmpede lyden mest mulig effektivt. Det antages at tekstilerne i 
så fald skulle placeres midt i de svingende områder, svarende til de sorte felter på møn-
strene (fi gur 88). Om denne opstilling ville dæmpe lyd effektivt er uvist, men måske ikke 
sandsynligt jvnf. forsøget ‘Bølgelængde’ (afsnit 6.3.3), hvor det viste sig, at tekstil ikke 
kan placeres sådan, at det korresponderer med en særlig frekvens og dæmpe denne mere 
end andre. Det var ikke praktisk muligt på det givne tidspunkt, at undersøge idéen. 

11.2.2   Lissajous-fi gurer og sinuskurver
Lyd visualiseres også meget smukt i forskellige bølgeformationer. F.eks. gennem sinus-
kurver og de såkaldte Lissajousfi gurer.
Sinuskurver beskriver næsten fuldstændig lydens fysik og anvendes derfor som en grafi sk 
formidling af lydens frekvens og amplitude (Petersen, 1984). Sinuskurven er desuden det 
grafi ske udtryk for en trigonometrisk funktion, hvilket sætter sinuskurven i relation til en 
række andre kurver, som også dannes af trigonometriske funktioner. Se fi gur 90:

  

Figur 90. Kurver dannet med trigonometriske funktioner. Tegning: Wikipedia commons.

At lydens fysik gengives med en sinusbølge åbnede derfor op til en verden af matematisk 
beskrevne bølgeformation er.
 
Lissajousfi gurer dannes af to bølger, der står vinkelret på hinanden. Afhængig af 
bølgernes frekvenser, opstår forskellige fi gurer. Af fi gurerne kan således visuelt afl æses 
bølgernes frekvens og faseforskel (Store Norske Leksikon, 2010). Der kan således dannes 
en mængde forskellige fi gurer, se fi gur 91:
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Figur 91. Lissajous-fi gurer vist med laserstråle og fi gurernes variationer. Fotos: Niagara 
College, Canada, 2007. Tegning: Wikipedia commons.

Sinuskurverne og Lissajous-fi gurerne dannede afsæt for en formgivning af polyestertypen 
Sefar Architecture IA-80-CL. Sefaren er et meget spændstigt tekstil og når det blev foldet 
dannede det ikke en skarp kant men derimod en forholdsvis udspændt bue, som forment-
lig fulgte en fysisk lov ligesom lydbølgerne. 
Ved at folde tekstilet frem og tilbage med længere og længere eller kortere og kortere 
afstand mellem folderne, kunne der dannes en tekstil formation som havde en vis lighed 
med en henholdsvis stigende og faldende amplitude, se fi gur 92: 

   
Figur 92. Bølgeformation 
af tekstilet Sefar.

Tekstilet kunne trækkes ud og skubbes sammen i lodret retning, hvilket kunne beskrive en 
henholdsvis faldende og stigende frekvens.
At folde tekstilet frem og tilbage forøgede dets mængde voldsomt, hvilket ifølge forsø-
gene ‘Drapering’ (afsnit 6.3.5) og ‘Foldning’ (afsnit 6.3.6) ville øge absortionen i rummet. 
Samtidig havde den tekstile formation både en ‘forside’ og en ‘bagside’, hvilket gjorde 
det muligt at placere den frit i rummet, hvilket ifølge forsøget ‘Afstand’ (afsnit 6.3.1) er 
nødvendigt for at absorbere lyd effektivt. Dermed fulgte formgivningen fl ere af de akus-
tiske retningslinier. 
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Foldningen af Sefar Architecture IA-80-CL koblede således fl ere kendte visualiseringer af 
lyd med tekstilets materialeegenskaber og de akustiske retningslinier fra Kapitel 6.

11.2.3   Bølgefronter og biologisk lydperception
I dette forsøg koblede jeg lydens bølgefronter med biologisk lydperception, nærmere 
betegnet fi mrehårene i vores ører. Koblingen mellem disse to visualiseringer af lyd kan 
umiddelbart forekomme mærkelig, men det viste sig at være en oplagt mulighed som 
følge af tekstilets materialitet og formgivningsmuligheder. 

Lyd spreder sig som sfæriske bølgefronter fra lydkilden, se fi gur 93: 

       
Figur 93. Lydens sfæriske bølgefronter. Tegning tv.: Animation courtesy of Dr. Dan Rus-
sell, Grad. Prog. Acoustics, Penn State.

Bølger i vand kan anvendes som en afbildning af lydens sfæriske udspredning og refl ek-
tion i et rum - blot i to dimensioner (Bo Mortensen, foredrag på konferencen LydRum, 
marts 2007), se fi gur 94:  

    
Figur 94. Vandbølgernes udbredelse og refl ektion.

På billedet længst til venstre falder en dråbe midt i bassinet og i billederne mod højre 
breder bølgerne sig udad mod bassinets kanter, hvorfra de refl ekteres ind mod midten for 
tilsidst næsten at forsvinde.

Fimrehårene i det menneskelige øre perciperer lyd ved at lydbølgerne får de tynde hår til 
at ‘svaje’. Ved for kraftig lyd knækkes fi mrehårene og lægger sig ned (Bernsen, 1999), se 
fi gur 95:
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Figur 95. Fimrehårene i det menneskelige øre. Fotos: Høreforeningen, Widex/Engström.

Til en formgivning med afsæt i bølgefronter og fi mrehår anvendte jeg tekstilet ‘Indisk 
bomuld’, også anvendt i undersøgelserne af hvordan tekstil skal formgives og placeres for 
at absorbere lyd (Kapitel 4-8). Dette tekstil har en slap struktur, en ru overfl ade og trævler 
meget. Med denne materialitet viste det sig oplagt at rulle tekstilet, idet det kunne lægge 
sig i tætte, sammenhængende lag. Mod forventning betød rulningen ikke at tekstilets 
strømningsmodstand øgedes væsentligt, men den store mængde tekstil ville sandsynligvis 
øge dets absorptionskoeffi cient. 
Når tekstilet blev rullet opstod der, nærmest af sig selv, forskydninger, som gav rul-
len lighed med lydens udbredelse i rummet og og de trævlede kanter, der kom til syne, 
lignede fi mrehår, se fi gur 96: 
 

 
Figur 96. Bomuld rullet sådan, at det ligner både lydens udbredelse i vand og fi mre-
hårene i ørene. Desuden øges dets absorptionskoeffi cient sandsynligvis.

På denne måde, ved at rulle tekstilet, indgik både visualiseringerne af lyd, de akustiske 
retningslinier og tekstilets formgivningsmæssige egenskaber i et samspil, hvor de enkelte 
faktorer understøttede hinanden.

11.2.4   Bølgelængder og harmonier
Lyd kan også visualiseres som en svingende streng. Hvordan denne streng svinger, er 
afhængig af dens længde, ligesom længden er afgørende for, om svingningen harmonerer 
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med andre svingninger. 
Svinger f.eks. den hele streng sammen med en streng af den halve længde, opstår en 
oktav. Svinger den halve streng sammen med en streng af længden 1/3, opstår en kvint 
(Petersen, 1984). Strengens svingninger aftager over tid. Se fi gur 97:  

        

Figur 97. Harmoniske svingninger. 
Tegning: Wikipedia Commons. 

     

Ligesom svingningerne kan danne harmoniske klange, antog jeg forsøgsvist, at sving-
ninger også kan danne harmoniske visuelle fi gurer. Med dette afsæt i tankerne og tekstilet 
Divina i hænderne, gik formgivningsprocessen igang. 
Divinaen er et forholdsvist tykt, tæt og stift uldstof, som falder i store, bløde og 
regelmæssige buer. Ved at ophænge tekstilet i punkter, hvis afstand hele tiden var en 
halvering af afstanden mellem de to foregående, og ved at skubbe tekstilet lidt sammen, 
dannede tekstilet én eller to folder, se fi gur 98:

Figur 98. Divinaen ophængt i punkter, sådan at der dannes buer, svarende til en strengs 
svingninger. 

Disse folder lignede til forveksling buerne, dannet af svingende strenge, og formgivnin-
gen kunne dermed siges at formidle lyden visuelt.
De akustiske retningslinier siger, at tekstilet udnyttes bedst absorptionsmæssigt, hvis det 
ikke ligger i lag udenpå hinanden. Ophængningen af Divinaen i punkter svarer godt til 
disse retningslinier, selvom det har bløde folder. 
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Formgivningen med Divina forbandt således både visualiseringen af lyd, tekstilets form-
mæssige egenskaber og de akustiske retningslinier.

11.3   Opsamling

Alle formgivningerne viste sig at kunne kombinere forskellige mere eller mindre kendte 
visualiseringer af lyd, forskellige tekstile fommæssige egenskaber og de akustiske 
retningslinier fra ‘Undersøgelse 1’. På denne måde kan formgivningerne siges at være 
lykkedes. Men der er fl ere problemer med tekstilernes visuelle udtryk: 1) At form-
givningerne er efterligninger af eksisterende visualiseringer, fjerner betydningen fra de 
tekstile formgivninger, fordi de primært henviser til noget andet. ) At formgivningerne 
visualiserer visualiseringer af lyd gør dem ikke arkitektoniske.  
Pga. disse problemer, stoppede jeg undersøgelserne af, hvordan lyd kan visualiseres i en 
tekstil form og dermed blive arkitektoniske - tilgangen viste sig at have dét indbyggede 
problem, at visualisering af lyd ikke er arkitektonisk, hvis det antages at arkitektur 
grundlæggende er rum - visualiseringerne er billeder.
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12   Rumdannelse med lydabsorption

I hovedspørgsmålet ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for samtidigt at 
absorbere lyd og danne rum?’ ligger, at det er det lydabsorberende tekstil, der skal danne 
rum, og det lydabsorberende aspekt ved tekstilet må derfor udgøre ét af de rumdannende 
parametre. 
I kapitel 12 undersøges det, hvordan lydabsorption kan danne rum og relaterer sig således 
til den ene del af projektets andet underspørgsmål, ‘Hvordan kan tekstil formgives og 
placeres for at danne rum?’. Anden del af andet underspørgsmål undersøges i næste kapi-
tel, ‘Rumdannelse med tekstil’. 
Sammen med afsnitttet om hvordan tekstil kan danne rum, og det opsamlende afsnit på 
disse to, besvarer dette afsnit hvordan lydabsorberende tekstiler kan formgives og place-
res for at danne rum. 

Spørgsmålet er imidlertid, om lydabsorption overhovedet kan danne rum. Umiddelbart 
forbinder vi måske lydabsorption og lydabsorberende materialer med lodne, porøse 
volumener, der mest af alt slører det fl ydende rum, som sædvanligvis opstår, groft sagt, 
via vores visuelle perception af glatte, hvide vægge og glas - sådan som modernismen har 
lært os det (Thau, 2001; Lund, 2001; Bek, 1997; Bjerregaard, 2005), se desuden afsnit 
10.1. 
Lydabsorption defi neres imidlertid med et udtryk, der ligger godt i tråd med denne mo-
dernistiske opfattelse af rummet, nemlig med enheden ‘Open window unit’, som antyder, 
at lydabsorption danner rum på samme måde som et åbent vindue, hvorud igennem rum-
met kan ‘fl yde’. Det er derfor oplagt at tænke at netop lydabsorptionen, i høj grad, kan 
danne den type rum, der ofte efterstræbes i nutidig arkitektur, nemlig det frie, uendelige 
og umålelige rum (Bek, 1997; Riegl, 1997). Om lydabsorption kan danne denne form for 
rumfornemmelse, er dét, der undersøges i dette kapitel.

Kapitlet konkluderer, at lydabsorptionen auditivt kan skabe fornemmelsen af et ‘halvt 
rum’. Dette rum fi ndes udelukkende i vores bevidsthed og her endda kun svagt. Hvis 
dette ‘halve rum’ skal kunne udnyttes arkitektonisk som rumdannende parameter, må det 
understøttes af de haptiske og visuelle indtryk det absorberende materiale kan give. Dén 
fornemmelse af rum, der kan skabes ved at lade lydabsorptionens ‘halve rum’ og tekstilets 
haptiske og visuelle rum spille sammen, kan udnyttes arkitektonisk ved at være en åbning 
ud til noget andet - et rum i hvilket vi kan placere dét, der ikke kan placeres i de fysiske 
rum.  

12.1   Rumdannelse med lydabsorption

Af ‘Undersøgelse 1’ blev det konkluderet, at tekstil kan absorbere lyd mere eller mindre 
effektivt, alt efter hvordan det formgives og placeres. Det viste sig at være ret simple 
parametre, der afgjorde tekstilets absorptionskoeffi cient, nemlig hovedsagligt tekstilets af-
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stand til væggen, mængden af tekstil samt tekstilets drapering, foldning og spredning. Det 
udtryk, der opstod af disse parametre synes ikke umiddelbart at danne rum, sådan som det 
forudsættes i projektets hovedspørgsmål. I foregående kapitel (Kapitel 11) fremgik det, at 
lyd heller ikke danner rum ved at visualisere allerede eksisterende visualiseringer af lyd. 
I dette kapitel undersøges det derfor om lydabsorptionen, på et mere abstrakt plan, kan 
danne fornemmelsen af rum, og i så fald hvilket rum, den kan danne.

12.2   Metode

Lydabsorption er et vanskeligt felt at undersøge, fordi vi sanser lydabsorptionen uden at 
vi er bevidste om det, hvilket betyder at vi generelt ikke er trænet i hverken at registre-
re eller formulere hvilke påvirkninger lyd og lydabsorption giver os (Blesser & Salter, 
2005). Undersøgelserne af hvordan lydabsorption påvirker os kræver derfor højt special-
iseret viden, og af den grund vil jeg basere mine undersøgelser på andres, mere speciali-
serede undersøgelser og teorier.
Men heller ikke sådanne undersøgelser og teorier fi ndes der mange af. De, der fi ndes, 
handler, i langt overvejende grad, om, hvordan vi oplever lyd, og ikke om hvordan vi 
oplever fraværet af lyd, hvilket er absorptionens kerne. Undersøgelserne i denne sammen-
hæng går derfor ud på at trække de elementer, der faktisk handler om lydabsorption, ud 
af mere eller mindre relaterede teorier, og forbinde disse elementer med hinanden, sådan 
at der kan dannes en samlet teori om, hvordan vi påvirkes af lydabsorption og hvordan 
rumoplevelsen kan dannes via lydabsorptionen. 
Undersøgelsen består således af en række af teorier og eksempler, der kommenterer hin-
anden og tilsammen bygger en trappe af erkendelser hvor hvert lille afsnit udgør ét trin.

12.3   Undersøgelse 

De følgende afsnit fremlægger en fortløbende argumentation for, hvordan lydabsorption 
kan forstås som rumdannende.

12.3.1   Lydabsorption, i sig selv, danner rum 
Grundlæggende for forståelsen af lydabsorption er Wallace Clement Sabines enhed ‘Open 
window unit’, idet enheden er udtryk for den, i det mindste indenfor naturvidenskaben, 
mest grundlæggende forståelse af hvad lydabsorption er (Petersen, 1984; Kirkegaard, 
2003). Enheden ‘Open window unit’ blev defi neret af Sabine i 1898, under hans arbejde 
med at bestemme absorptionens betydning for efterklangstiden. Begrebet ‘Open window 
unit’ kommer af det faktum, at lyd ikke refl ekteres af et åbent vindue, men derimod for-
svinder fuldstændig i det fri. Et åbent vindue absorberer således 100% og resultatet ville 
være det samme, hvis vinduet blev erstattet af et 100% absorberende materiale. 
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Set ud fra en arkitektonisk synsvinkel, er det oplagt at forstå Sabines enhed som udtryk 
for, at der med lydabsorptionen dannes en form for rum. Et rum, svarende til dét rum, der 
dannes med et åbent vindue, hvilket almindeligvis vil blive oplevet som en udvidelse af 
det indendørs rum eller en åbning ud til et andet rum, som man får en vis adgang til gen-
nem det åbne vindue.
 

12.3.2   Lydabsorptionens rum er højst halvt tilstede 
Sættes lydabsorptionens rumdannende virkning imidlertid i relation til Berry Blesser og 
Linda-Ruth Salters teori om sammenhængen mellem lyd og rum (Blesser & Salter, 2007), 
bliver det klart, at lydabsorptionens rumdannende virkning indgår i et større system af 
interaktioner mellem lyd og rum. 
Blesser and Salter beskriver, hvordan fornemmelsen af et rums afgrænsninger kan dannes 
gennem auditive sanseoplevelser, dvs. gennem de lyde vi udsender og dem vi modtager. 
De lyde vi udsender, bliver enten refl ekteret af hårde vægge (f.eks. mur, træ eller glas), 
eller de forsvinder ud gennem åbninger (f.eks. døre eller vinduer). De lyde vi modtager er 
tilsvarende enten refl ektioner fra hårde vægge eller direkte lyde, der kommer til os udefra 
gennem åbninger i rummets afgrænsning (døre eller vinduer). Refl ekteret lyd skaber en 
oplevelse af rumafgrænsning, mens direkte lyd og lyd, der forsvinder, skaber en oplevel-
se af åbninger. Af disse hørbare indtryk, opstår rummets afgrænsninger for os auditivt 
(Blesser & Salter, 2007), se fi gur 99:

                                     

Figur 99. Den auditive fornemmelse af et rums afgrænsninger og åbninger opstår gen-
nem refl ektion af lyd (til venstre), lyd, der forsvinder (i midten) og direkte lyd, vi modtager 
gennem en åbning i rumafgrænsningen (til højre). 

Absorberende materiale kan, i den forbindelse, ses som en ‘joker’, idet absorberende ma-
teriale skaber forestillingen om en åbning, fordi lyden forsvinder i retning af det absorbe-
rende materiale. Derimod kommer der ingen direkte lyde til os fra denne retning, hvilket 
ellers kendetegner en åbning, se fi gur 100:

          

Figur 100. Det absorberende materiale får, ligesom åbningen, lyden til at forsvinde, men 
den direkte lyd udebliver.

Den åbning, der opstår med det absorberende materiale, kan således siges at udgøre ‘en 
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halv åbning’, dvs. auditivt opstår der altså delvist en åbning via det absorberende mate-
riale. Åbningen opstår kun halvt fordi blot halvdelen af de sanseindtryk, der normalt 
kendetegner en åbning, er tilstede, nemlig lyden, der forsvinder, mens den direkte lyd 
udebliver. 
Denne delvise åbning begrænses yderligere af, at lyde, der udsendes i det absorberende 
materiales retning, heller ikke refl ekteres tilbage til os, hvilket de ville være blevet, hvis 
det rum, der åbnedes op til, var et fysisk tilstedeværende, indendørs rum med refl ekte-
rende fl ader. Et sådant rum ville nemlig refl ektere lyd tilbage til os, se fi gur 101. 

          

Figur 101. At en åbning er en åbning ind til et tilstødende rum, fornemmer vi ved, at den 
lyd vi sender derind, refl ekteres tilbage til os.

Af ‘lyden der forsvinder’, ‘den direkte lyd’ og ‘den refl ekterede lyd’, er det kun ‘lyden, 
der forsvinder’, der gengives af det absorberende materiale. Alt i alt giver det absorbe-
rende materiale os auditive rumlige indtryk svarende til halvdelen, eller evt. en trediedel, 
- hvis man sammenligner det absorberende materiale med åbningen ind til et andet rum - 
af de indtryk vi ville få fra en egentlig åbning.
Hvis vi følger Blesser og Salters teori, opstår der altså, med lydabsorptionen, en form for 
rumdannelse, men dog kun en mere eller mindre svag fornemmelse af rum. Lydabsorp-
tionen danner altså fornemmelsen af en form for rum - et rumfornemmelse, der begrænses 
af andre auditive sanseindtryk, såsom fraværet af refl ekteret lyd og direkte lyd. 

12.3.3   Absorptionens ‘halve rum’ er forestillingens rum
Hvis det er tilfældet, at der dannes en fornemmelse af et ‘halvt rum’ af de auditive san-
seindtryk vi får af en absorberende fl ade, hvad er det da for et rum, der dannes? 
Teorien på feltet er, som tidlige nævnt, meget sparsom, og jeg vil derfor nærme mig en 
forståelse af, hvori dette rum består, gennem teorier hentet indenfor det visuelle område, 
idet lys og lyd har fl ere fællestræk. 
Ligesom lyd, tegner lyset rummets afgrænsninger for os via refl ekteret lys og via direkte 
lys (Gibson, 1966). Lysrefl ektioner eksponerer rummets afgrænsende fl ader mens direkte 
lys viser os rummets åbninger, idet der her ind igennem strømmer f.eks. dagslys. Af disse 
to former for lys optegnes den rumafgrænsende masses komposition for den visuelle 
sans. Disse to forhold - refl ekteret lys og direkte lys - svarer til den refl ekterede lyd og 
den direkte lyd. Desuden, ligesom det gælder for lyd, må lys, der forsvinder ud gennem 
åbninger i rummet, ligeledes være med til at defi nere rummets afgrænsninger, idet lys, der 
forsvinder kan karakteriseres ved at være fraværet af refl ektion, f.eks. lys, der forsvinder 
ud gennem vinduerne om natten. Lyd og lys kan således sammenlignes på fl ere måder.  

Men ligesom der er et fjerde aspekt ved lyden, nemlig absorptionen, fi ndes der også et 
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fjerde aspekt af lyset, nemlig skyggen. Skygge er et fravær af både refl ekteret og direkte 
lys. Tilsvarende er lydabsorption et fravær af både lydrefl ektion og direkte lyd. Skyggen 
og lydabsorptionen gør begge rummets afgrænsning uklar og antages derfor at kunne 
sammenlignes. Henry Plummer skriver om skyggen: 

“Depths lose some of their certainty, as our eyes can no longer gauge distance pre-
cisely or fi x one form relative to another” 
                Henry Plummer, 1987, s. 75-77

Det antages her, at det forholder sig på en lignende måde i vores oplevelse af lydabsorp-
tion: Vi registrerer et rum, men fordi vi ikke modtager hverken direkte eller refl ekteret lyd 
herfra, kan vi ikke auditivt afgøre rummets opbygning af afgrænsninger og åbninger. Og 
fordi vi ikke kan afgøre det via sanseindtryk, opdigter vi, ifølge Plummer, et indhold: 

“We are confronted by optical questions and half-sketched fragments, that can only 
be answered from our own imaginative ressources, our own inner landscape, our 
own subconscious universe.”       
        Henry Plummer, 1987, s. 77

Ifølge Plummer indeholder skyggen altså visse sanseindtryk, der dog er så upræcise, at vi 
ikke kan defi nere hvad der er vi ser, og vi udfylder de manglende indtryk med nogle, vi 
selv fi nder på. I det omfang lys og lyd kan sammenlignes, og mere specifi kt skygger og 
absorption, må det også gælde for det lydabsorptionen, at vi indlæser vores eget person-
lige stof i dét vi ikke kan defi nere sansemæssigt. 

Lydabsorptionen danner ikke et fysisk rum, men evt. hvad vi kunne kalde et mentalt rum. 
Det mentale rum, lydabsorption evt. kan danne, kan siges at være dén arkitektoniske mu-
lighed, lydabsorption har - at indlæse personligt stof er det eneste vi egentlig kan bruge 
dette ‘halve rum’ til.
I sin tekst ‘Disclosing spaces: on painting’ beskriver Andrew Benjamin dét rum det ab-
strakte maleri åbner (Benjamin, 2004). Vi sanser det abstrakte maleri visuelt, men fordi 
lys og lyd har mange fællestræk, og således det visuelle og det auditive, bruges Benja-
mins indsigt til at forstå hvilket rum, det fi ktive, auditive rum danner. Benjamin beskriver 
her hvad der fi ndes i det rum, det abstrakte maleri åbner: 

“The quality of being ‘not present’ [...] is not to be thought in terms of immateriality, 
but rather in terms of an opening out towards an externality whose register is of what 
is not present, or perhaps more importantly of that which cannot be presented.”  

                                                          Andrew Benjamin, 2004, s. 80 

Kvaliteten i dét, der ikke er tilstede, er en åbning ud til dét, der ikke kan være til stede. 
Vi får altså, via det abstrakte maleri, men måske også via lydabsorptionen, adgang til et 
register af mentale fænomener, vi ellers ikke har adgang til.

Opdigtede indtryk

Et mentalt rum

En åbning ud til dét, 

der ikke kan være 

til stede
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For at lydabsorptionens ‘halve rum’, på den måde Benjamin skriver, skulle kunne danne 
fornemmelsen af et rum, vi kan indlæse personligt stof i, må vi, ifølge Plummer, dog 
have nogle sanseindtryk. Forestillingerne kommer ikke fuldstændig af sig selv (Plum-
mer, 1987). Ligesom skyggen indeholder en smule visuel information, kan lydabsorption 
også indeholde en smule auditiv information, idet det lydabsorberende materiale ikke 
nødvendigvis absorberer 100% af lyden men kan refl ektere en vis mængde. Denne lille 
mængde refl ekteret lyd kunne evt. have samme stimulerende effekt som skyggens svage 
lys. I dette projekt er det imidlertid hensigten netop at få tekstil til at absorbere så meget 
lyd som muligt, og optimalt set kommmer der derfor ikke refl ekteret lyd fra de lydabsor-
berende tekstiler. De auditive sanseindtryk, der evt. skulle danne basis for en indlæsning 
af personligt stof ved at stimulere vores fantasi, er derfor ikke til stede.  

12.3.4   Auditiv + haptisk og visuel sansning
Den auditive sansning af lydabsorptionen skaber et mentalt rum, som vi kan udnytte 
arkitektonisk, hvis vi i dette rum kan fi nde eller placere dét, der ikke kan være tilstede i 
det fysiske rum. Men lydabsorptionen, i sig selv, giver os ikke de sanseindtryk vi, ifølge 
Plummer, har brug for, for at kunne udnytte rummet på den måde (Plummer, 1987). 
Lydabsorption er imidlertidt ikke et abstrakt fænomen, idet absorptionen, i denne sam-
menhæng, skabes af tekstil. Lydabsorptionen er således tæt knyttet til et materiale med 
både haptiske og visuelle sanseudtryk. Ifølge Maurice Merleau-Ponty spiller ikke kun de 
forskellige auditive indtryk, men alle sanseindtryk sammen: 

“Min perception er [...] ikke en sum af visuelle, berøringsmæssige og hørbare data; 
jeg perciperer på en udelt måde med min totale væren; jeg fomemmer tingens unikke 
struktur, en unik eksistensmåde, som på een gang taler til alle mine sanser.”

        Maurice Merleau-Ponty, 1993, s. 13

Også perceptionspsykologen James J. Gibson forstår sanserne som samvirkende fremfor 
enkeltstående og indtrykkene fra én sans kan således enten understøtte eller modvirke 
indtrykkene fra en anden sans (Gibson, 1966).  

Lydabsorptionens ‘halve rum’ står således ikke alene men kan enten understøttes eller 
modvirkes af de sanseudtryk, der kommer fra det lydabsorberende materiale. Sammen 
med disse sanseindtryk kan lydabsorptionens ‘halve rum’ måske danne fornemmelsen af 
et ‘helt rum’.  

12.4   Diskussion af metoden

Undersøgelsen af hvordan lydabsorption kan danne rum bygger på teoretiske og essayis-
tiske tekster, og selvom der tilsyneladende ikke fi ndes meget litteratur om emnet, var det 
alligevel min oplevelse, at de tekster, der fandtes, ville kunne underbygge fl ere forskellige  
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undersøgelsesresultater. At undersøgelsen udmønter sig i det givne resultat, er således 
derfor også et resultat af hvilke dele af teksten, der blev fokuseret på. Ved at sætte tek-
sterne i relation til min egen oplevelse af, hvordan lydabsorption kan danne rum, har jeg 
imidlertid forholdt mig kritisk til teksterne. 
Denne kritiske tilgang kunne muligvis også være etableret ved at forholde teksterne til 
fl ere personers opfattelse af lydabsorptionens rumdannelse, eller teksterne kunne helt 
været undværet og undersøgelsen alene baseret på en gruppe menneskers oplevelse af 
emnet. Metodens vægtning af enten teori eller umiddelbar oplevelse ville således kunne 
forskydes. Da oplevelsen af lyd og formuleringen af oplevelsen kræver en del træning 
(Blesser & Salter, 2007) valgte jeg, så vidt muligt, at basere undersøgelsen på tekster.

12.5   Opsamling

Lyden, der forsvinder ind i det lydabsorberende materiale, skaber en fornemmelse af et 
‘halvt rum’, idet vi ikke får hverken direkte eller refl ekteret lyd derfra. Lydabsorptionen 
opleves altså kun tildels sådan som Sabine’s enhed ‘Open window unit’ lægger op til, som 
en udvidelse af rummet, idet et åbent vindue og lydabsorption ikke er ikke det samme når 
det opleves med vores fulde auditive sanseapparat. Det åbne vindues konkrete åbninger 
tillader os at se hvad der er ‘på den anden side’, mens absorption blot efterlader indtryk-
ket af muligheden for at opleve hvad der er ‘på den anden side’ - vi oplever ikke en åb-
ning, fordi lydabsorptionens rum kun er ‘halvt’, men kun antydningen af åbningen. 
Denne forskel mellem de to fænomener, den auditivt oplevede åbning og den visuelt/hap-
tisk oplevede åbning, er imidlertid med til at defi nere hvori lydabsorptionens arkitektoni-
ske værdi består. Lydabsorptionens ‘halve rum’, kan muligvis udnyttes arkitektonisk ved 
at danne et mentalt rum, der giver plads til dét, der ikke er plads til i det fysiske rum, idet 
vi kan indlæse personligt stof i det. Dét vi indlæser kan stimuleres af andre sanseindtryk, 
evt. haptiske og visuelle, og ved hjælp af disse sanseindtryk, kan fornemmelsen af et helt, 
imaginært rum måske dannes.

Hvis der kan oprettes fornemmelsen af et rum dér hvor det absorberende materiale er, kan 
den nutidige opfattelse af rummet udbygges til også at blive etableret via lydabsorptionen. 
Og det er netop denne udvidede rumdannelde ph.d. projektet søger at etablere og forstå.
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13   Rumdannelse med tekstil 

I dette kapitel undersøges det, hvordan tekstil kan formgives og placeres for at danne rum. 
Kapitlet relaterer sig således til projektets andet underspørgsmål, ‘Hvordan kan tekstil 
formgives og placeres for at danne rum?’. 
I foregående kapitel (Kapitel 12) blev det undersøgt, hvordan lydabsorption kan danne 
rum, og det blev konkluderet, at lydabsorptionens ‘halve rum’, dannet via auditive san-
seindtryk, sandsynligvis kan suppleres med visuelle og haptiske sanseindtryk fra tekstilet 
og dermed tilsammen danne et ‘helt rum’. 
Kapitlets undersøgelser kan således præciseres til at være undersøgelser af hvordan tekstil 
kan danne rum via visuelle og haptiske sanseindtryk.

Der fokuseres på nogle af de aspekter af tekstilet, der adskiller det fra andre byggemateri-
aler - dets transparens, bevægelighed og porøsitet - idet det er via disse, tekstilets særlige 
form for rum må formodes at opstå. Ved at undersøge disse særlige aspekter ved tekstilet, 
bidrager undersøgelserne til opbygningen af fomuleret viden om rumdannelse med tekstil 
- et emne, der kun i ringe omfang er blevet beskrevet. 
Tekstilets transparens, bevægelighed og porøsitet er ikke lige præcis former eller place-
ringer men det antages, at aspekterne kan både understreges og modvirkes gennem for-
mer og placeringer. Kapitlets spørgsmål søges derfor besvaret gennem undersøgelser af 
rumdannelse via tekstilets transparens, bevægelighed og porøsitet og af hvordan rumdan-
nelsen via disse kan understøttes eller modvirkes gennem bestemte former og placeringer. 

Tekstil kan danne rum på et væld af andre måder end ved sin transparens, sin bevæge-
lighed og sin porøsitet, f.eks. via sin tilnærmelsesvise todimensionalitet, som det 
beskrives af Gotfried Semper (Semper, 2004), hvor tekstilerne danner idéelle rum, fordi 
rummets afgrænsende materiale (tekstilet) principielt ikke er til stede og rummet dermed 
bliver rent rum uden afgrænsning. Eller tekstilet kan danne rum via dets struktur af tråde, 
sådan som det kunne forstås med afsæt i Rosalind Krauss’ tekst Griddet / Skyen / og 
Detaljen (Krauss, 1997). I en vis afstand fra tekstilets grid af tråde er vi ikke i stand til at 
bestemme afstanden til materialet og deraf opstår et særligt rum (skyen). 
Af hensyn til arbejdets omfang har jeg imidlertid valgt kun at undersøge tre af de rumdan-
nende aspekter ved det tekstile materiale. 

Kapitlet konkluderer, at både transparensen, bevægeligheden og tekstilets porøse struktur 
er afgørende for rumdannelsen, og desuden at disse forhold både danner rum i sig selv, 
men også gennem et samspil med hinanden. Aspekterne kan således også danne fl ere 
forskellige typer rum på baggrund af samme formgivning. 
Den tekstile formgivning i det analyserede eksempel er ikke særlig kompliceret i sin 
formgivning men det viser sig, at tekstilerne kan danne rum via deres transparens, be-
vægelighed og porøsitet på trods af - eller netop pga. - denne simple formgivning. Selve 
tekstilets karaktér, det overfl ade og struktur, synes at være af lige så stor betydning for 
tekstilets rumdannelse som dets form og placering.
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13.1   Teori og metode

Undersøgelsen af hvordan tekstil kan danne rum, består af tre analyser af ét konkret 
eksempel. Analyserne baserer sig på hver sin teori, der, på forskellig vis, relaterer sig til 
emnet ‘rumdannelse med tekstil’. Teorierne beskriver henholdsvis det transparente rum, 
det bevægelige rum og det porøse rum.

Analysen er valgt som metode ud fra den betragtning, at der, både i teorier og i konkrete, 
tekstile, rumlige installationer, fi ndes viden om emnet ‘rumdannelse med tekstil’. Analy-
serne giver adgang til både den teoretiske og den konkrete viden og operationaliserer den, 
sådan at den kan anvendes til formgivning af fremtidige installationer. 

Teori ses som formuleringer af et enkelt aspekt af virkeligheden, mens det konkrete 
eksempel ses som en virkelighed, der indeholder et utalligt antal aspekter, der potentielt 
kunne formuleres. Ved at forholde fl ere forskellige teorier til det samme konkrete ek-
sempel, beskrives forskellige aspekter af det samme tekstile værk. Eksemplet kan mod-
sat koble teorierne, sådan at selv teorier, der umiddelbart synes at være modsatrettede, 
uomgængeligt er tilstede samtidigt.    

Teorierne udgør modstande til eksemplet (se afsnit 2.2.3 for beskrivelse af begrebet 
‘modstand’), idet det tekstile eksempel formuleres i mødet med teorierne og det udredes  
hvilke dele af dets formgivning, der skaber rum, samt hvilket rum der dannes. Omvendt 
udgør også det konkrete eksempel en modstand til teorierne, idet mødet mellem teorierne 
og eksemplet specifi cerer hvordan teorien kan få konkret form. 

Selvom analyserne af det tekstile eksempel baserer sig på teori, er det stadig nødvendigt 
med en fortolkning af, hvorvidt det teoretisk beskrevene faktisk er til stede i det tekstile 
eksempel. Denne vurdering baserer jeg på de sanseindtryk det konkrete ekempel giver 
mig. At sanseindtrykkene kan være gyldige som kilde til viden om eksemplet, bygger på 
fænomenologisk teori primært af Maurice Merleau-Ponty. 
Idet tekstil hovedsagligt sanses visuelt og haptisk, inddrages desuden teori om disse em-
ner undervejs i analyserne hvor der er brug for det. Teorierne er fortrinsvist af psykologen 
James J. Gibson.   

Fænomenologi er, med Maurice Merleau-Ponty’s ord ‘et forsøg på en umiddelbar 
beskrivelse af vor oplevelse, som den er’ (Merleau-Ponty, 2009, s. VII). Centralt for 
Merleau-Ponty er således ‘oplevelsen’ og ‘umiddelbarheden’. 
Oplevelsen afhænger, ifølge Merleau-Ponty, af vores sansers registrering af verden og 
verdens fremtræden bliver derfor også af betydning for den, der oplever, og sanserne 
udgør således et bindeled mellem individet og verden (Thøgersen, 2004). Merleau-Ponty 
mener, at vi sanser med alle sanser på én gang og de understøtter hinanden fordi vi danner 
en fortolkning af sanseindtrykkene. Denne fortolkning kalder han perception (Merleu-
Ponty, 1993).
Vigtigheden af ‘umiddelbarheden’ i oplevelsesbeskrivelsen slås allerede fast af Edmund 
Husserl, som grundlagde fænomenologien. Han mener at vi kan opleve verden som 



136

Note 9: 

Undersøgelserne 

baserer sig på den 

antagelse, at vores 

sanseapparat

består af fem sanser 

(Malnar & 

Vodvarka, 2004) 

Tre teorier: 

Transparens, 

bevægelighed 

og porøsitet

den er, hvis vi kan frigøre os fra forstyrrende påvirkninger fra omverden (Søren Brier, 
foredrag 17.12.2007). Vores fænomenologiske oplevelse af verden er således meget 
anderledes end dén, naturvidenskaben udpeger, idet verdens fremtrædelsesmåde er afhæn-
gigt at individet (Thøgersen, 2004). 

Maurice Merleau-Ponty er en central skikkelse i formuleringen af den fænomenologiske 
fi losofi . Han tager sit afsæt i Edmund Husserls fi losofi , men adskiller sig også fra denne. 
Edmund Husserls formulerede fænomenologien som reaktion på naturvidenskabens 
‘patent’ på, hvordan verden skal forstås. Husserl mente, i modsætning til naturviden-
skaben, at den måde verden fremtræder for os, i form af fænomener, er den virkelige 
verden (Zahavi, 2000). Men mens Husserls fi losofi  primært beskæftiger sig med hvori 
disse fænomener, f.eks. begrebet ‘afstand’, består (Klausen, 2000; Thøgersen, 2004), lig-
ger Merleau-Ponty’s fokus på kroppen som oplevende og sansende subjekt (Thøgersen, 
2004). I modsætning til Husserl fornægter Merleau-Ponty ikke videnskaben, men siger: 
“Alt hvad jeg ved om verden, også fra videnskaben, ved jeg ud fra mit eget synspunkt 
eller ud fra en oplevelse af verden” (Merleau-Ponty, 2009, s. IX). Med Merleau-Ponty 
bliver fænomenologien en anskuelsesform, der omfatter alt hvad vi sanser og forstår. 

Merleau-Pontys fænomenologi synes at være meget anvendelig som videnskabsteore-
tisk afsæt for kapitlets undersøgelser, fordi den peger på sansningen af omverden som 
en gyldig vej til viden, selvom denne viden er subjektiv og derfor diskutabel. Men det 
er vanskeligt at forestille sig andre metoder end netop sansning, der kunne give sikrere 
viden, idet tekstilerne uomgængeligt, og primært, giver os både visuelle og haptiske san-
seindtryk.  

Hvis vi accepterer sanseindtryk som en primær og gyldig vej til viden om vores omver-
denen, sanses det tekstile eksempel, der analyseres i kapitlets undersøgelser, med to af 
mine fem sanser9, nemlig synssansen og følesansen, og sansningerne skaber grundlag for 
en vurdering af, om de rum, teorierne beskriver, faktisk er tilstede i det tekstile værk.  
 

13.1.1   Valg af teorier og eksempel
I valget af teorier har jeg bestræbt mig på at kunne forholde mig til så forskellige aspekter 
af det tekstile materiales rumdannende muligheder som muligt og samtidig til aspekter, 
der er unikke for tekstil. Samtidig er udvalget af teorier, der beskriver rumdannelse med 
tekstil ret begrænset, og derfor forholder teorierne sig også kun mere eller mindre direkte 
til tekstil. Kun én tekst har direkte rødder i rumdannelse med tekstil, det er Mette Rams-
gaard Thomsen og Toni Hicks’ beskrivelse af dét rum, der kan opnås med bevægelig 
arkitektur (Ramsgaard Thomsen & Hicks, 2008). De to andre tekster forholder sig kun 
indirekte til tekstil, idet de beskriver aspekterne transparens og porøsitet, ikke i relation til 
tekstil, men ifht. henholdsvis konventionel arkitektur og verdensanskuelse generelt. Dette 
er Colin Rowe og Robert Slutzkys beskrivelse af rumdannelse med transparens (Rowe 
& Slutzky, 1971), og Gilles Deleuzes tekst om hvordan verden kan forstås som foldet 
(Deleuze, 1994).
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For at kunne undersøge hvilke konkrete formgivninger der skal til for faktisk at opleve 
det rum, teorierne beskriver, analyserer jeg ét konkret eksempel på en rumlig tekstil kon-
struktion med alle de tre teorier. 
Der er kun valgt ét konkret eksempel til alle tre analyser; dette har fl ere årsager. Ek-
semplet er tekstilerne i Vandfl yverhangaren på Holmen af Dorte Mandrup Arkitekter og 
tekstilerne i dette eksempel er meget dominerende i rummet og dét rum tekstilerne danner 
er således dét rum der faktisk opleves og rumdannelsen med tekstil er således tydelig og 
afl æselig. 

For det første gav begrænsningen til ét eksempel mulighed for at kunne undersøge så 
mange rumdannende aspekter af eksemplet som muligt og dermed minimere antallet af 
ukendte parametre. Ved at undersøge både rumdannelse via transparens, bevægelighed og 
porøsitet ved et enkelt eksempel, blev mange af eksemplets væsentligste aspekter om-
kring rumdannelse antageligvis klarlagt og få rumdannende parametre ladt u-undersøgte.
Ved at koble tre teorier til ét eksempel ville det, for det andet, være muligt at se teorierne i 
sammenhæng med hinanden og belyse hvordan ét rumdannende aspekt, f.eks. tekstilernes 
bevægelighed, kunne have betydning for fl ere forskellige typer rumdannelse, se fi gur 102:
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           porøsitet

   

Figur 102. De rumdannende 
parametre ved det tekstile 
eksempel kan vise sig at over-
lappe hinanden.    

Det kunne således undersøges om ét aspekt ved tekstilerne kunne danne rum på fl ere for-
skellige måder eller evt. at ét aspekt kunne være både rumdannende og ikke-rumdannende 
ifølge forskellige teorier.   
Til dette eksempel kunne der, for det tredje, knyttes fl ere forskellige teorier, som kunne 
kaste lys over tekstilets rumdannende virkning. Dermed ville teorierne kunne kobles til 
hinanden selvom de måske ikke umiddelbart var forenelige. Netop de teorier, der kunne 
kobles til eksemplet, var desuden teorier, som jeg anså for væsentlige ifht. at belyse emnet 
‘rumdannelse med tekstil’.  
For det fjerde bestod eksemplet af tekstiler, som ikke er lydabsorberende, hvilket var 
væsentligt for ananlyserne, idet en rumdannelse via den auditive sans ville kunne sløre de 
visuelle og haptiske rumdannende aspekter. 

Valget af teorier, eksempel og undersøgelsesstrategi skete i en vekselvirkning, sådan at 
oplevelsen af konkrete tekstile værker har givet anelser om hvilke aspekter af tekstilet der 
overhovedet kunne være relevante for rumdannelsen, ligesom læsning af teorier gav ind-
blik i, hvilke forhold, der overhovedet var beskrevet grundigt nok til at kunne anvendes til 
forståelse af det tekstile værk. Ud af det stigende overblik over den eksisterende viden på 
området, dvs. eksempler og teori, tog undersøgelsesstragien form.
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Kapitlet undersøger således, hvordan tekstil kan danne rum via tre analyser af ét konkret 
eksempel på rumlig, tekstil arkitektur. Analyserne baserer sig på hver sin teori og viser 
hvilke formgivninger af tekstilet, der er afgørende for, om vi oplever dét rum teorien 
beskriver. Colin Rowe og Robert Slutzky beskriver dét rum, der kan dannes med tekstils 
transaprens, Mette Ramsgaard Thomsen beskriver dét rum, der kan dannes via en bevæ-
gelig arkitektur og Gilles Deleuze beskriver dét rum, det kan dannes med materialers 
porøsitet. Teorierne angiver desuden, mere eller mindre direkte, hvordan tekstilet, arkitek-
turen eller materialet skal være formgivet for at danne den beskrevne form for rum. 
Undersøgelsen indledes med en præsentation af det tekstile eksempel. Præsentationen er 
kort, idet det også beskrives i hver analyse - her dog ud fra hver sin synsvinkel. Teorierne 
fremlægges i begyndelsen af hver analyse, hvorefter den relateres til det tekstile eksem-
pel.

13.2   Præsentation af det tekstile eksempel. 
Dorte Mandrup: Tekstile rumdelere i Vandfl yverhangaren 

Vandfl yverhangaren fra 1921 på Holmen i København blev i 2001 indrettet til kontorer af 
Dorte Mandrup Arkitekter. Vandfl yverhangaren er i princippet ét stort tøndehvælvet rum 
med glaspartier i begge gavle, se fi gur 103:

  

 
Figur 103. Vanfl yverhangaren udefra og indefra. Ruminddelingen er foretaget vha. ind-
skudte etagedæk, glas og tekstiler ophængt i skinner.

Rundt omkring i det store hvælvede rum blev der, under nyindretningen, opbygget et 
hvidmalet metalskelet med plateauer i forskellige niveauer - nogle med glas omkring. 
Rundt om plateauer og glasinddækninger, langs gavlenes glasfacader og desuden rundt 
om ‘tomme rum’ hænger lange tekstiler i skinner, sådan at de kan trækkes ud og skubbes 
sammen. Se fi gur 104:
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Figur 104. Tv: Tekstiler rundt om trapper og plateauer, i midten: Tekstiler langs gavlenes 
glasfacader, th: Tekstiler rundt om glasvægge og rundt om ‘tomme rum’. 

Tekstilerne i Vandfl yverhangaren etablerer altså rum i hangaren ved at inddele det store 
åbne rum i mindre enheder og tekstilerne udpeger steder ved at omslutte dem.

Tekstilerne består af polyamid i en kvalitet kendt som ‘spilerdug’ med en skønnet vægt på 
ca. 80g/m2. Tekstilerne er meget glatte, og vævet af så tynde tråde, at strukturen næsten 
ikke er synlig. Lidt tykkere tråde i både kæde og skud danner dog en svag gridstruktur. 
Tekstilet er helt hvidt, lidt blankt, næsten lufttæt og gennemskinneligt. Se fi gur 105.

 

   
Figur 105. Tekstilet er helt hvidt, lidt blankt, næsten lufttæt, gennemskinneligt og med 
meget tynde tråde. Tv. set i målestok ca. 1:1 og i medlys, i midten set op mod en del af en 
fi nger, th. set i modlys.

Et lignende tekstil blev afprøvet akustisk i forsøgsrum. Det testede tekstil adskilte sig fra 
fra Vandfl yverhangarens tekstiler udelukkende ved en lavere vægt, nemlig ca. 40g/m2. 
Den akustiske test viste, at tekstilet har en meget lav absorptionskoeffi cient, se fi gur 106:
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Figur 106. Tekstilet har en lav absorptionskoeffi cient.

Grafen viser, at tekstilet absorberer mest i de lave frekvenser og mindre i de mellemste og 
de høje frekvenser. Samlet set har tekstilet en meget lav absorptionskoeffi cient. 
I den akustiske test skulle der, ifølge målemetoden (se afsnit 6.1) anvendes 10m2 tekstil 
I denne afprøvning er der kun anvendt 5m2, hvilket sandsynligvis gør målingen mindre 
præcis. Tekstilet vurderes alligevel som lavt absorberende, præcist hvor lavt er mere usik-
kert.   

Det testede tekstil er lettere end tekstilet i Vandfl yverhangaren, men strømningsmod-
standen er den samme. Da det blev afgjort i Kapitel 5, ‘Sanselig kvalitet vs. absorption-
skoeffi cient’, at strømningsmodstanden er vigtigere for tekstilets absorptionskoeffi cient 
end vægten, vurderes det, at testen er nogenlunde sigende for tekstilerne i Vandfl yverhan-
garen. 

13.3   Rumdannelse via tekstilets transparens

Begrebet transparens knyttes ofte til det tekstile materiale, fordi det er så relativt tyndt at 
lyset ofte enten skimtes eller ligefrem strømmer gennem tekstilet. Også tekstilets tynde 
fl ade og bevægelighed kan give fornemmelsen af transparens. Disse egenskaber ved 
tekstilet er ofte blevet anvendt i arkitektoniske sammenhænge til at etablere rum med et 
særligt udtryk (Krüger, 2009).
Med udgangspunkt i Colin Rowe og Robert Slutzkys tekst ‘Transparency: Litteral and 
phenomenal’ [‘Transparens: Bogstavelig og fænomenbundet’] (Rowe & Slutzky, 1971) 
undersøges det, hvori tekstilernes transparens egentlig består.

Mange har undersøgt og beskrevet begrebet transparens som arkitektonisk fænomen 
(Gyorgy Kepes, Siegfried Giedion, Le Corbusier, Walter Gropius, Moholo-Nagy, Adrian 
Forty, Carsten Thau m.fl .). Rowe og Slutzkys artikel, oprindeligt fra 1955-56 synes imi-
dlertid at samle op på de forudgående undersøgelser og danne grundlag for de efterfølg-
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ende, idet det er Rowe og Slutzkys begreber, bogstavelig transparens og fænomenbundet 
transparens, der fortsat bruges. Samtidig beskriver artiklen transparensbegrebet klart og 
udpeger tydelige karakteristika ved forskellige typer af transparens. Dette gør teorien 
anvendelig som analyseredskab. 

13.3.1   Colin Rowe & Robert Slutzky: Transparens: Bogstavelig 
og fænomenbundet
I teksten ‘Transparency: Litteral and phenomenal’ udvikler Colin Rowe og Robert 
Slutzky begreber, der kan beskrive transparente fænomener i arkitektur. De tager afsæt i 
det kubisitiske maleri og udleder begreberne ‘bogstavelig transparens’ og ‘fænomenbun-
det transparens’, som de efterfølgende sætter i relation til arkitekturen (Rowe & Slutzky, 
1971). Som udgangspunkt slår Rowe og Slutzky dog fast, at transparens opstår når vi kan 
percipere fl ere rumligheder samtidigt: 

‘Transparancy means a simultaneous perception of different spatial locations.’
       
        Rowe & Slutzky, 1971, s. 45 

Begreberne ‘bogstavelig transparens’ og ‘fænomenbundet transparens’ beskriver to for-
skellige måder denne samtidige perception kan ske på.

‘Bogstavlig transparens’ er den samtidige opfattelse af rumligheder, der opstår, når et 
materiale er så transparent, at vi kan se igennem det. Dvs. ‘bogstavlig transparens’ er en 
materialeegenskab. Begrebet kan desuden referere til en konceptuel transparens, dvs. dét 
at en sag eller en konstruktion fremstår tydeligt forståeligt. ‘Bogstavelig transparens’ er 
således dét, vi normalt forstår ved ordet ‘transparens’. 
Det rum, der dannes med ‘bogstavelig transparens’ er et reelt og utvetydigt rum, f.eks. 
tillader et vindue os at se det faktiske uderum eller det faktiske inderum på den anden side 
af det transparente glas.

‘Fænomenbundet transparens’ opnår en samtidig opfattelse af forskellige rumligheder via 
organiseringen af materialer, dvs. via materialets formgivning og placering. 
I deres beskrivelse af fænomenet tager Rowe og Slutzky udgangspunkt i Gyorgy Kepes’ 
udsagn om, hvordan oplevelsen af transparens kan opstå, uden at de involverede materi-
aler er transparente i bogstavelig forstand: 

‘If one sees two or more fi gures overlapping one another, and each for itself claims 
the common overlapped part, then one is confronted with a contradiction of spatial 
dimensions’
      Gyorgy Kepes, i Rowe & Slutzky, 1971, s. 45 

   
Kepes refererer til todimensionelle billeder, men Rowe og Slutzky overfører teorien til 
arkitekturen. At ‘hver fi gur kræver det fælles overlappede felt’ skal, ifølge Rowe og Slutz-
ky forstås sådan, at den samtidige bevidsthed om to overlappende planer gør oplevelsen 
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af mindst det ene af disse planer transparent. Rowe og Slutzky eksemplifi cerer dette med 
Le Corbusiers hus Villa à Garches og en mur, der fra ydersiden skyder sig ind på huset, 
men ikke ind i huset. Udefra får man fornemmelsen af, at husets indre gennemskæres af 
en mur, men denne mur fi ndes faktisk ikke fysisk inde i huset. Den imaginære mur bliver 
derved en transparent ‘mur’ - den fi ndes kun vores bevidtshed. 
I modsætning til den rummelige klarhed ‘bogstavelig transparens’ skaber, danner 
‘fænomenbunden transparens’ et tvetydigt rum, hvor vi, fornemmelsesmæssigt, ikke kan 
afgøre, om en mur er der eller ikke der og følgeligt om rummet fortsætter eller stopper.
  
Rowe og Slutzky skriver, at synsvinklen er af stor betydning for, om der opstår 
‘fænomenbunden’ eller ‘bogstavelig transparens’. Den ‘fænomenbundne transparens’ 
opnås bedst via et frontalt blik på de overlappende fl ader fordi disse skal fungere på en 
helt bestemt måde ifht. hinanden for at danne transparens. Den ‘bogstavelige transparens’ 
tillader derimod en diagonal synsvinkel.
Forståelsen af dette kan øges med James J. Gibsons forklaringer af, at rumdannelsen via 
den visuelle sans, som er den eneste sans Rowe og Slutzky refererer til, i hovedtræk, 
opstår på tre forskellige måder: Enten via perspektivvirkning, dvs. ved at linier løber 
sammen (Gibson, 1974), ved et samspil mellem farvefl ader, der får den ene fl ade til at 
syne foran eller tættere på end den anden, eller gennem bevægelse fordi usynlige områder 
transformeres til synlige når vi bevæger os omkring i et rum (Gibson, 1966). 
Det frontale blik minimerer mængden af perspektiviske linier og baserer således sin 
rumdannelse på samspillet mellem farvefl ader. Rumdannelsen via samspillet mellem 
farvefl ader kan danne et optisk rum, hvilket netop kendetegner den ‘fænomenbundne 
transparens’. 
Det diagonale blik derimod, maksimerer mængden af perspektiviske linier og tillader 
- lægger nærmest op til - bevægelse i rummet, idet antallet af mulige diagonale synsvink-
ler er utallige. Bevægelsen afslører et reelt rum, hvilket kendetegner den ‘bogstavelige 
transparens’.

13.3.2   Vandfl yverhangarens tekstiler analyseret med teorien 
‘Transparens: Bogstavelig og fænomenbundet’
Tekstilerne i Vandfl yverhangaren analyseres med Rowe og Slutzkys begreber ‘bogstave-
lig transparens’ og ‘fænomenbunden transparens’. Analysen gennemføres ved først at 
undersøge hvori deres eventuelle ‘bogstavelige transparens’ består og derefter hvori deres 
eventuelle ‘fænomenbundne transparens’ består. 
Det viser sig imidlertid, i løbet af analysen, at det ikke er muligt at dele det analyserede 
op på den måde idet det ikke, i alle tilfælde, er muligt at se tekstilernes transparens som 
enten ‘bogstavelig’ eller ‘fænomenbunden transparens’.

Tekstilernes ‘bogstavelige transparens’
Tekstilerne i Vandfl yverhangaren er ikke transparente i bogstavelig forstand, med andre 
ord: de er ikke gennemsigtige. De er derimod snarere gennemskinnelige, dvs. translu-
cente. 
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‘Bogstavelig transparens’ er dét at kunne se igennem et materiale, og at se, forstås her 
som dét at kunne identifi cere objekter gennem materialet mens ‘bogstavelig translucens’ 
følgelig må være dét, at kun lys trænger gennem materialet. Om tekstilet er transparent 
eller translucent afhænger af størrelsen af hullerne mellem tekstilets tråde og fi bre og 
desuden af selve fi brens transparens eller translucens. Der må således være en glidende 
overgang mellem fænomenerne ‘transparens’ og ‘translucens’, når det gælder tekstil.
Som nævnt i afsnit 13.2 er tekstilerne i Vandfl yverhangaren nærmest lufttætte og derfor 
må hullerne mellem tekstilets tråde være meget små. Alligevel er tekstilerne gennem-
skinnelige og det må følgeligt bero på tekstilets fi ber. Studeres denne fi ber imidlertid 
isoleret er det vanskeligt at afgøre om den reelt er transparent eller translucent idet dens 
meget lille tværsnit, i sig selv, gør det umiddelbart umuligt at identifi cere objekter gen-
nem fi bren. Det umiddelbare indtryk af tekstilerne i Vandfl yverhangaren er dog, at de er 
translucente og således kan placeres i den ene ende af et transparens - translucens spek-
trum, hvis hele bredde her, forsøgsvist, includeres i det begreb, Rowe og Slutzky betegner 
‘bogstavelig transparens’.

Tekstilernes ‘bogstavlige translucens’ viser sig på fl ere måder. De tekstile baner rummer, 
i sig selv, fl ere grader af translucens idet der på kanterne er påsyet brede bånd, der næsten 
ikke er gennemtrængelige for lys (se det forrest placerede tekstil på fi gur 107, billedet til 
venstre) og de indvævede tykkere tråde er også mindre translucente end de øvrige om-
råder af tekstilet og danner derved et grid af mørkere streger (se fi gur 107, især billedet til 
højre).  

 
Figur 107. Det tekstile materiales translucens i sig selv.

At tekstilet opleves som transparent og ikke f.eks. som helt tæt og med kanten og grid-
det påtrykt som et mønster i en mørkere nuance, skyldes sandsynligvis de uregelmæssige 
variationer af lysere og mørkere felter på tekstilet. Disse opstår af skygger fra objekter 
udenfor tekstilet, i modsætning til kanterne og de tykkere tråde som er integreret i tek-
stilet. Se fi gur 107, billedet til venstre, hvor selve tagets skygge gør det nærmeste tekstil 
mørkere end dét ved vinduet, hvorpå skyggerne fra vinduessprosserne tegner sig. Og 
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billedet til højre, fi gur 107, hvor en skygges bølgede form krydser de tykkere trådes grid. 

At tekstilerne er translucente kan imidlertid også forstås af de spil af lys og skygge, som 
dannes af det tekstile materiales form, nemlig i tekstilets folder. Her opstår en omvendt-
hed i forholdet mellem lys og skygge, afhængig af om tekstilet er i medlys eller modlys, 
idet medlyset oplyser den forreste del af folderne (nærmest os) og modlyset oplyser den 
bagerste del af folderne (fjernest os), se fi gur 108:

 

 

 
Figur 108. Afhængig af om tekstilet er i medlys eller modlys, vil henholdsvis foldernes 
forreste (til venstre) eller bagerste dele (til højre) være oplyst. 

Tekstilernes translucens bliver således synlig både via de skygger der kastes på det bagfra 
af uafhængige objekter (fi gur 107) og af skygger dannet af det tekstilt form (fi gur 108). 

Tekstilernes ‘bogstavelige translucens’, som måske, i dette tilfælde, snarere må siges at 
være dets translucens, viser sig imidlertid også ved graden af synligheden af objekter 
placeret på den anden side af tekstilet, se fi gur 109:

 
Figur 109. Et objekt bag tekstilet er synligt dér, hvor det rører tekstilet, mens det bliver 
mere og mere utydeligt, jo længere afstanden mellem tekstil og objekt er. 
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Billederne (fi gur 109) viser, at et objekt, der står umiddelbart bag tekstilet står visuelt 
tydeligt frem mens en større afstand mellem objekt og tekstil betyder, at objektets kon-
turer og farver fortoner sig. 

Den form for transparens som Rowe og Slutzky betegner ‘bogstavelig transparens’ 
henviser til en visuel oplevelse af et materiales transparens. Tekstilerne i Vandfl yverhan-
garen adskiller sig fra det helt transparente materiale bl.a. ved at være translucente men 
også ved at være beregnet til, og ved at blive brugt og oplevet, med fl ere sanser end den 
visuelle. F.eks. er tekstilerne beregnet til at blive trukket for og fra hvilket meget direkte 
påvirker den haptiske sans, og de steder i Vandfl yverhangaren, hvor der er brug for lydaf-
skærmning, er der etableret små rum afl ukket med glas - en opbygning, der peger på, at 
tekstilet ikke udgør en akustisk barriere, men derimod et akustisk transparent materiale.  
Selvom både ‘tranparens’ og ‘translucens’ henviser til den visuelle sans10, er det derfor 
oplagt også at undersøge, hvordan disse andre sansninger af tekstilet kan ses i relation til 
transparensbegrebet. Hvis vi skal forstå Rowe og Slutzkys ‘bogstavelige tranparens’ på 
denne udvidede måde, kan det være en hjælp at skele til, hvordan arkitekterne Kazuyo 
Sejima og Ryue Nishizawa (tegnestuen SANAA) arbejder med begrebet ‘transparens’. 
Ifølge Ken Rivad (2009) behøver ‘transparens’ for disse arkitekter ikke at betyde ‘visuel 
transparens’, men derimod dét at ‘signalere et andet rum’. Ved at forstå transparens-
begrebet på denne måde, bliver det muligt også at inkludere de sansninger vi får bl.a. fra 
vores følesans og vores høresans.   
Selvom termerne ‘transparens’ og ‘translucens’ refererer til noget visuelt, anvendes 
termerne, i mangel af bedre, også i forbindelse med de haptisk og de auditive sansindtryk. 
I akustikken anvendes dog begrebet ‘akustisk transparens’ om materiale, der ikke påvirker  
lyden gennem absorption eller refl ektion.

Fordi tekstilet er så tyndt, er det muligt at mærke objekter gennem tekstilet, se fi gur 110. 

Figur 110. Fordi tekstilet er så tyndt, er det muligt at mærke objekter gennem tekstilet.

Det er dog ikke alle aspekter af objekter, som mærkes gennem tekstilet, der mærkes lige 
tydeligt. Objekternes placering, form og hårdhed mærkes tydeligt, mens objekternes 
overfl ade erstattes af tekstilets glathed. Vi sanser altså kun en del af objekternes karaktér 
gennem tekstilet med vores haptiske sans. Tekstilerne kan således siges at være ‘haptisk 
translucente’.
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For høresansen er tekstilet sandsynligvis næsten ikke tilstedeværende (ifl g. testen i afsnit 
13.2). De lufttætte tekstilernes strømningsmodstand er for høj til at absorbere lyd og tek-
stilets masse er sandsynligvis for lille til at skabe nogen væsentlig friktion når det sættes 
i svingninger af lyden og desuden for lille til at refl ektere betydelige mængder lyd. Lyden 
transmitteres derfor, sandsynligvis, nogenlunde upåvirket viderere af tekstilet. Desuden 
tillader tekstilernes placering i rummet lyden at passere forbi både over, under og ved 
siden af tekstilerne. Tekstilerne kan derfor siges at være ‘auditivt transparente’.
  
Tekstilerne opdeler rummet i Vandfl yverhangaren, men tilsyneladende ikke vha. skarpe 
skel. Tekstilerne danner snarere en slags fi ltre, der lukker nogle visuelle, haptiske og audi-
tive sanseindtryk igennem, mens andre blokeres. 
Denne fi lterfunktion kan siges at skabe et tvetydigt rum, fordi det ikke er tydeligt hvor 
rummet stopper - nogle sanseindtryk fortæller os at det stopper ved tekstilet mens andre 
fortæller os at rummet fortsætter11. 

Ifølge Rowe og Slutzky kan den konceptuelle forståelse af f.eks. en konstruktion også 
være mere eller mindre transparent. Generelt kan tekstil siges at være et materiale, der i 
udpræget grad fortæller historien om sin egen tilblivelse og materialitet (Mazanti, 2009), 
idet tekstilets konstruktion af tråde ‘fl ettet’ over og under hinanden, er tydeligt afl æselig. 
Desuden er også efterbearbejdningen af tekstilerne ofte blottet i form af sømme m.m. 
Dette gælder også for tekstilerne i Vandfl yverhangaren, idet både tråde, konstruktion og 
efterbearbejdning er synlige. Dog er tekstilers tråde så tynde, at de kun kan ses - de kan 
ikke mærkes, hvilket tildels slører transparensen i den konceptuelle forståelse af tekstilet. 
Omvendt er efterberbejdningen af tekstilerne visse steder mere end almindeligt synlige, 
idet også problemerne ved bearbejdningen er blotlagt, se fi gur 111:

    

   

Figur 111. Krøllerne i sømmen 
vidner om problemer i bearbejd-
ningsprocessen.

Krøllerne i sømmen vidner om problemer i bearbejdningsprocessen, idet jeg går ud fra at 
krøllerne ikke er tilsigtede; præcis hvilke problemer krøllerne er udtryk for, kan imidlertid 
ikke afgøres. 
Krøllerne i tekstilet samt trådene og konstruktionens synlighed skaber således en vis form 
for konceptuel transparens i tekstilerne i Vandfl yverhangaren. 
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Dén ‘bogstavelige transparens’, tekstilet besidder, adskiller sig altså fra dén Rowe og 
Slutzky beskriver ved ikke at være fuldstændig, men kun halvt visuelt transparent (trans-
lucent). Tekstilets samlede grad af transparens øges dog af den ‘haptiske translucens’ og 
den ‘auditive transparent’. Tekstilernes konceptuelle transparens er høj, fordi materialet er 
så tydeligt i sin opbygning. 
Alt i alt må tekstilerne siges at besidde en høj grad af ‘bogstavelig transparens’, som 
dog er anderledes end dén f.eks. glas besidder. Samtidig danner tekstilernes bogstavelige 
transparens et tvetydigt rum, fordi de forskellige sanseindtryk, på visse punkter, er mod-
satrettede. Det tvetydige rum kendetegner ellers, ifølge Rowe og Slutzky, den ‘fænomen-
bundne transparens’.        

Tekstilernes fænomenbundne transparens
Rowe og Slutzky skriver at ‘fænomenbunden transparens’ skaber tvetydige rum og at 
denne form for transparens opstår når vi er i tvivl om rummets udstrækning: Visse sanse-
indtryk fortæller os at rummet fortsætter, mens andre fortæller os at det stopper. I deres 
beskrivelse fokuserer Rowe og Slutzky entydigt på sansindtrykkene fra den visuelle sans, 
og derfor kan vi gå ud fra, at det er udelukkende indenfor variationen af visuelle san-
seindtryk at tvetydigheden i den ‘fænomenbundne transparens’ opstår, dvs. modsatrettede 
indtryk fra samme sans. Derved adskiller den ‘fænomenbundne transparens’ tvetydige 
rum sig fra den ‘bogstavlige transparens’ tvetydige rum, som opstår af modsatrettede 
indtryk fra forskellige sanser (se ovenfor, denne side). 
Tekstilerne i Vandfl yverhangaren er bevægelige, dvs. de kan både trækkes til og fra i 
længderetningen og de kan skubbes til siden i tværgående retning. Visuelt oplever vi altså, 
at tekstilerne befi nder sig på forskellige steder på forskellige tidspunkter og følgeligt at 
rummets afgrænsning ikke er absolut, og vi kan blive i tvivl om hvortil rummet egentlig 
strækker sig. Vi kunne f.eks., på én gang, være bevidste om, at den tekstile rumadskillelse 
kunne være dér, men den er der ikke lige nu. 
Hans Henrik Lohfert Jørgensen peger på at den potentielle tilstedeværelse gør fraværet 
present og at der, i feltet hvor tekstilet kunne være, opstår en slags ‘anti-stof’ som er end-
nu mere immaterielt end det rene ingenting. På samme måde bliver det tilstedeværende 
tekstil ladet med bevidstheden om dets potentielle fravær og bliver et billede på imma-
terialiteten (Lohfert Jørgensen, 2007). Eller sagt med andre ord: Transparensen bliver 
materiel og materialet transparent.
På denne måde giver de visuelle indtryk af tekstilets skiftende positioner os modsatrettede 
sanseindtryk: Tidligere og aktuelle visuelle sanseindtryk fortæller os både at tekstilet er 
der og at det ikke er der, og rummet bliver tvetydigt.    
  
Hvis fornemmelsen af et tvetydigt rum opstår af, at vi bliver i tvivl om, hvor langt rum-
met egentlig strækker sig, medvirker også tekstilernes foldede struktur til tvetydigheden.
Når Vandfl yverhangarens tekstiler er skubbet sammen, opstår en varierende mængder 
folder og disse folder udgør da en afgrænsning af rummet. Men om afgrænsning er ved 
det bagerste eller det forreste af folderne, er svært at afgøre. Ser vi derimod ind på et 
udstrakt tekstil, er vi mindre i tvivl, se fi gur 112:
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Figur 112. Når tekstilet er foldet, er afstanden til rummets grænse meget varieret, mens 
når tekstilet er udstrakt og glat er afstanden til næsten den samme alle steder. 
  
Figur 112 viser, at når tekstilet er foldet, er afstanden til rummets grænse meget varieret, 
og deraf opstår en tvetydighed omkring, hvor rummets grænse går. For på den ene side 
strækker rummet sig ind i folderne til foldernes bagkant og på den anden side slutter det 
ved det forreste af folderne. Når tekstilet er udstrakt og glat er afstanden til tekstilet næs-
ten den samme alle steder og rummets grænse tegner sig derfor entydigt.
Den tvetydighed der opstår af usikkerheden om, hvor rummets afgrænsning er, når tek-
stilet er foldet, er ikke helt i overensstemmelse med Rowe og Slutzkys beskrivelse af den 
‘fænomenbundne transparens’. Det tvetydige rum, der opstår af den ‘fænomenbundne 
transparens’ opstår af en optisk tvetydighed, hvor vi er tvivl om, om der er en grænse eller 
ikke, mens det foldede tekstils tvetydighed opstår fordi vi ikke kan afgøre om de små 
rum, der er inde i folderne, er en del af det store åbne rum eller ikke. Ikke desto mindre 
bliver rummet tvetydigt, ligesom i den ‘fænomenbundne transparens’. 

Den foldede struktur danner endnu en form for transparens som ikke synes at kunne 
beskrives fuldstændigt af Rowe og Slutzkys ‘fænomenbundne transparens’. 
Istedet for at se tekstilernes foldede struktur som et felt af tvivl om, hvor rummets grænse 
går, kunne tekstilernes foldede struktur også ses som én samlet masse, der, samlet set, 
udgør rummets afgrænsning. Denne masse udgør imidlertid et rum i sig selv, idet området 
mellem forsiden og bagsiden af tekstilernes folder i langt overvejende grad består af rum, 
fremfor af tekstilt materiale, se fi gur 113:

          

Rumlig ‘masse’

Figur 113. Tekstilets foldede struktur fornemmes mere som rum end som masse.

Rummets afgrænsning består således af et volumen, som egentlig består mere af ‘rum’ 
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end af ‘masse’. ‘Rum’ er, i sig selv, transparent og fornemmelsen af dét volumen, som det 
foldede tekstil danner, kan således også siges at være transparent.  

Et centralt aspekt af Rowe og Slutzkys beskrivelse af den ‘fænomenbundne transparens’ 
er dét tvetydige rum, der kan opstå af planer, som overlapper hinanden. Beskrivelsen 
bygger på Kepes’ udsagn om, at ‘transparens’ opstår når to fi gurer overlapper hinanden og 
begge kræver retten til det overlappede felt. Idet Kepes refererer til malede fi gurer, forstås 
‘fi gurer’ her som fl ader eller planer, hvis omrids er det afgørende. Transparensen opstår 
fordi bevidstheden om begge felter er tilstede samtidigt. 
Hvis en fornemmelse af transparens virkelig kan opstå på denne måde, må det formodes 
at også det tekstile materiale i sig selv kan fornemmes som transparent. Det tekstile ma-
teriale består netop udelukkende af overlappende fl ader, idet hver tråd, både på langs og 
på tværs, overlapper hinanden utallige gange - det tekstile materiale består faktisk udeluk-
kende af overlappende fl ader, se fi gur 114:

 
                    

Figur 114. Tekstilets 
tråde overlapper 
hinanden.

Vi kan kun se skiftevis den ene og den anden tråd, men i vores bevidsthed er trådene gen-
nemgående. Set i lyset af Rowe og Slutzkys forståelse af Kepes’ udsagn, skulle de enkelte 
tråde gøre krav på det overlappede felt og, i vores bevidsthed, blive transparente fordi vi 
ikke kan afgøre hvilken af de to tråde der faktisk er der mest. Følgeligt skulle hele teksti-
let blive transparent. 
   
Overlappet mellem tekstilets tråde er overlapning i en meget lille skala. Der fi nder 
imidlertid også overlap sted i tekstilets største skala, nemlig overlapningen mellem fl ere 
forskellige tekstile baner.
Tekstilerne er placeret i et skinnesystem, der løber på langs og på tværs af Vandfl yverhan-
garens grundplan, og tekstilerne løber således parallelt eller vinkelret på hinanden. Derfor 
hænder det, at tekstilerne kommer til at hænge foran hinanden som to planer, der overlap-
per hinanden. For at opnå en fænomenbunden transparens via overlappet mellem planer, 
skal disse, ifølge Rowe og Slutzky, ses fra en frontal synsvinkel. På den måde skabes 
bedst en optisk, fremfor en reel, opfattelse af rummets udstrækning. 
Det virker imidlertid som om disse tekstile planer ikke er skabt til at blive set som planer, 
der overlapper hinanden: Når tekstilerne er mest udstrakt og virker mest som planer, er de 
vanskelige at se dem som planer, fordi deres karaktér af overlappende plan enten sløres 
af andre objekter - f.eks. en søjle eller en lampe, se fi gur 114, til venstre, eller fordi det 
bagvedliggende plan ikke synes at gøre krav på det fælles overlappede felt, fordi den 
synlige form, det bagerste tekstil danner, ikke nødvendigvis ‘mangler noget’ for at danne 
en ‘hel form’, se fi gur 115, til højre:
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Figur 115. Et frontalt blik  på to overlappende tekstile baner giver ikke nødvendigvis en 
fornemmelse af, at begge planer gør krav på det samme overlappede felt. 

Oplevelsen af at tekstilernes planer danner rum er derimod meget mere iøjnefaldende, når 
de betragtes fra forskellige diagonale synsvinkler, se fi gur 116:

    

Figur 116. Et dia-
gonalt blik gør rum-
met tvetydigt.

Det diagonale blik ind mellem de tekstile baners planer danner et dynamisk rum, fordi 
blikket ‘kastes’ fra plan til plan, længere og længere væk. Af dette forhold opstår et rum, 
hvis grænser ikke er tvetydige pga. et optisk fænomen, men pga. sin fl ydende form. Det 
fl ydende rum er tvetydigt fordi det er vanskeligt at afgøre hvor langt det strækker sig.

Opsamling
Rowe og Slutzky udleder begreberne ‘bogstavelig transparens’ og ‘fænomenbundet trans-
parens’ af det kubistiske maleri og anvender disse til at forstå transparensen i arkitekturen, 
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men det er deres tids visuelle arkitekturopfattelse de opererer ud fra (1955/56). 
I denne analyse anvendes begreberne som analyseredskab til forståelse af tekstilernes 
transparens, og begreberne strækkes derved til også at beskrive både ‘haptisk transparens/
translucens’ og ‘auditiv transparens’. Desuden til at beskrive tvetydige rum, der ikke kun 
dannes af ‘fænomenbunden transparens’.       

Her følger en opsamling af, hvilke aspekter af tekstilet, der understøtter henholdsvis ‘bog-
stavlig transparens’, og dermed et reelt og klart rum, og ‘fænomenbunden transparens’, 
og dermed et optisk og tvetydigt rum. Desuden hvilke forhold, der kobler de to begreber:

Forhold, der understøtter et klart og reelt rum (og modvirker et optisk og tvetydigt rum):
1) Fibrens translucens / transparens
2) Tekstilernes høje visuelle transparens når de ligger umiddelbart op ad et objekt
3) At tekstilerne, ud over at være visuelt translucente, er ‘haptisk translucente’ og ‘audi-
tivt transparente’ fordi sanseindtrykkene tilsammen øger overblikket over rummet.
4) Tekstilernes synlige konstruktion og bearbejdning

Forhold, der understøtter et optisk og tvetydigt rum (og modvirker et klart og reelt rum):
1) Tekstilernes bevægelighed
2) De tekstile folders tvetydighed omkring rummets afgrænsning
3) At de foldede tekstiler danner en rumlig masse
4) Trådenes overlap
5) Tekstilernes placering i rummet danner et tvetydigt rum via sin fl ydende karaktér 
6) At tekstilerne, ud over at være visuelt translucente, er ‘haptisk translucente’ og ‘audi-
tivt transparente’ (sanseindtrykkene er modsatrettede). 

Forhold, der kobler det optiske og tvetydige rum med det klare og reelle rum:
1) At tekstilerne frit kan forandres og danne en foldet masse eller et udstrakt plan

Gottfried Boehm beskriver rummet nærmest som et materiale i sig selv (Boehm, 2007) 
og Alois Riegl peger på hvordan oplevelsen af dette rum kan etableres hvis rummets 
afgrænsende materiale er diffust, dvs. at det sender tvetydige fornemmelser om dets 
materialitet, form og placering (Riegl, 1997) (se afsnit 10.1). Ifht. denne måde at forstå 
rumdannelse på, kan dét rum, der dannes, når tekstilerne i Vandfl yverhangaren forstås 
som transparente, siges at styrke fornemmelsen af det afgrænsede rum fremfor af det 
afgrænsende materiale. 
På samme måde som Blur Building (se afsnit 10.1) danner de ‘bogstaveligt’ og 
‘fænomenbundne transparente’ tekstiler en afgrænsning af rummet, hvis tilstedeværelse 
og præcise placering er vanskelig at afgøre. 
Tekstilernes ‘bogstavelige transparens’ betyder, at det tekstile materiale tildels forsvinder 
fordi vi visuelt, haptisk og auditivt, såvel registrerer dét, der er bag tekstilet som dét, der 
er foran tekstilet. Pga. tekstilernes ‘bogstavelige transparens’ er tekstilerne således kun 
lidt tilstede og peger på rummet fremfor på det afgrænsende materiale.
Tekstilernes ‘fænomenbundne transparens’ betyder, at vi kan blive i tvivl om hvor teksti-
let egentlig befi nder sig - og om det er der. Vi bliver således gjort opmærksomme på af-
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standene i rummet og også den ‘fænomenbundne transparens’ peger således også, i højere 
grad, på rummet end på det afgrænsende materiale.

13.4   Rumdannelse via tekstilets bevægelighed

Tekstils bevægelighed er én af de materialeegenskaber, der tydeligst karakteriserer det 
tekstile materiale. Og anvendt som rumdannende materiale medfører bevægeligheden en 
helt særlig type rum. Til forståelse af hvordan rum dannes af Vandflyverhangarens tek-
stiler i kraft af deres bevægelighed, anvendes Mette Ramsgaard Thomsen og Toni Hicks’ 
tekst ‘To Knit a Wall, knit as matrix for composite materials for architecture’ (Ramsgaard 
Thomsen & Hicks, 2008).

13.4.1   Mette Ramsgaard Thomsen og Toni Hicks: 
Bevægelig arkitektur 
Mette Ramsgaard Thomsen og Toni Hicks skriver, at nutidig arkitektur forestiller sig 
subjektet som værende i en evig overgangstilstand og med evindeligt skiftende behov. Til 
etablering af et passende rum til dette subjekt er tekstil det idéelle materiale, fordi det er 
bevægeligt. Med tekstilets bevægelighed kan der etableres rum, der ikke er permanent op-
delt, men som til stadighed er potentielt forbundne, idet tekstilet kan flyttes og forandres 
(Ramsgaard Thomsen & Hicks, 2008). De skriver:

“Thinking the built environment as a textile envelope allows space to become transi-
tional and topologic, rather than static and typologic”
          
      Mette Ramsgaard Thomsen & Toni Hicks, 2008, s. 109

I citatet ovenfor peger Ramsgaard Thomsen og Hicks på, at med tekstil kan rummet få 
karaktér af noget midlertidigt, der snarere end at have bestemte rumlige funktioner, har 
en række særlige rumlige kvaliteter, nemlig kontinuitet og foranderlighed (Ramsgaard 
Thomsen & Hicks, 2008). At rummet har kvaliteter fremfor specifikke funktioner betyder 
at rummet ikke er knyttet til nogen bestemt funktion men kan bruges til mange forskellige 
formål. 
De rum vi lever i, er fyldt med potentiel aktivitet og bevægelse, og for at disse handlinger 
kan ske uden hindringer - hindringer, der vil udpege rummet som uegnet til det aktuelle 
formål, har vi brug for rum, hvis afgrænsninger kan tilpasses uden overgang - ‘sømløst’ 
(seamlessly), som Ramsgaard Thomsen og Hicks formulerer det (Ramsgaard Thomsen & 
Hicks, 2008). 

Dét rum, der tegnes af disse visioner, er et rum, som besidder egenskaber vi almindeligvis 
forbinder med rum, nemlig afskærmning mod visuelt, haptisk og auditivt ubehag, f.eks. 
indblik, ly og læ samt afskærmning mod støj. Sådanne egenskaber er er umiddelbart tæt 
knyttet til tilstedeværelsen af et materiale. Samtidig skal rummet være så fleksibelt, at vi
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ikke oplever dets afgrænsning som en hindring for vores aktiviteter. I udtrykket ‘sømløst’ 
ligger, mener jeg, at rummets afgrænsning skal opleves som en forlængelse af handlingen, 
idet dets udstrækning tilpasser sig handlingen i dét den sker, se fi gur 117:

             

Figur 117. Figuren viser et rum, 
hvis afgrænsning tilpasser sig 
bevægelsen idet den sker. 

13.4.2   Vandfl yverhangarens tekstiler analyseret med visionen 
‘Bevægelig arkitektur’    
Mette Ramsgaard Thomsen og Toni Hicks skriver, at det nutidige rum skal være umid-
delbart foranderligt for at kunne tilpasse sig vores skiftende behov. Rummet skal være 
så let foranderligt at det fysiske rum er en umiddelbar forlængelse af det rum vi forestil-
ler os (Ramsgaard Thomsen & Hicks, 2008). For at denne tanke skal gå i opfyldelse i 
Vandfl yverhangaren, skal tekstilerne være så let foranderlige, at det ikke er nogen fysisk 
forhindring at forandre dem. Om det er tilfældet må primært afhænge af de haptiske san-
seindtryk tekstilerne giver, dvs. hvordan det føles at håndtere og bevæge dem, men også 
af tekstilernes visuelle udtryk. 

Bevægelsesretninger
Der er to oplagte måder at håndtere Vandfl yverhangarens tekstiler på med henblik på at 
forandre rummets udstrækning - på langs og på tværs. Tekstilerne er primært konstrueret 
til at blive forandret på langs, dvs. i tekstilerne og skinnernes længderetning, se fi gur 118:

   

Figur 118. Tekstilerne er 
konstrueret til at blive 
forandret på langs, dvs. i 
tekstilerne og skinnernes 
længderetning.

I længderetningen kan tekstilerne forholdsvist let skubbes afsted i deres ophængnings-
system. Det kan vi registrere med vores led-haptiske sans, som er en del af det haptiske 
sanseapparat; med den led-haptiske sans registrerer vi leddenes vinkler og desuden den 
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kraft vi må lægge i en bevægelse (Gibson, 1966). Den led-haptiske sans kan illustreres 
som på fi gur 119:

                                             
Figur 119. Sansninger i led og muskler fortæller os om rums udstrækning og materialers 
vægt og stabilitet. 

På situationen til venstre (fi gur 119) registrerer leddene i skulder, albue og håndled samt 
musklerne på undersiden af armen, at materialet (den grå fl ade) ikke kan fl yttes, og 
dermed at den enten er meget tung eller at den sidder meget godt fast. På situationen til 
højre (fi gur 119) registrerer vi, via led og muskler, at materialet enten er meget let eller 
sidder meget lidt fast. 
Om tekstilerne opleves som lette eller vanskelige at bevæge er altså afhængig af den mus-
kelkraft vi skal bruge og af de vinkler vi mærker vores led indtage. 
 
Tekstilerne kan trækkes eller skubbes afsted i deres ophæng i langsgående retning, men 
det giver nogenlunde samme resultat: Pga. tekstilernes højde og fl eksibilitet er der en vis 
forsinkelse i bevægelsen fra man begynder at skubbe til tekstilerne faktisk begynder at 
glide afsted. Samtidig er tekstilernes højde og fl eksibilitet dog grunden til, at tekstilerne 
kan skubbes til side uden at gøre brug af skinne systemet, se fi gur 120:

                        
Figur 120. Skubbes tekstilerne tilside i deres længderetning, kan de skubbes et vist stykke 
uden at glide i deres ophæng i skinnerne. Skal de forblive skubbet tilside må de skubbes 
endnu lidt til, sådan at de også glider i ophænget.

Tekstilernes bevægelighed i den langsgående retning er således afhængig af tre forhold: 
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1) Skinnesystemet, 2) tekstilets fl eksibilitet (at tekstilet kan foldes) og 3) tekstilets højde. 
Forholdene indgår i et samspil med hinanden, hvor de både understøtter og modvirker 
hinandens funktioner. 
Skinnesystemet bevirker, at tekstilerne kan skubbes afsted - meget længere end tekstilerne 
ville kunne, hvis de hang fast foroven. Denne funktion er afhængig af det tekstile materi-
ales fl eksibilitet, idet det skal kunne folde sig i takt med at det skubbes sammen. Samtidig 
udgør skinnerne en begrænsning i foranderligheden af tekstilernes langsgående retning, 
idet de både bestemmer tekstilernes rute gennem rummet og hvornår de ikke kan skubbes 
længere. 
Tekstilernes fl eksibilitet bevirker at tekstilerne kan skubbes i deres skinner, fordi det kan 
folde sig, men betyder samtidig, at tekstilerne ikke fl yttes til en blivende position med det 
samme. Dette beror dog også på tekstilernes højde, idet tekstilerne glider i skinnerne, når 
de når en vis buet hældning (se fi gur 120), og dén buede hældning opnår de hurtigere jo 
lavere tekstilerne er.
Tekstilernes højde betyder omvendt at tekstilerne kan skubbes tilside uden at gøre brug af 
ophænget i skinnerne, hvilket igen er afhængig af det tekstile materiales fl eksibilitet.

For at bevæge tekstilerne i langsgående retning skal vi således anvende en vis muskel-
kraft og vores led indtager et stort antal forskellige vinkler. Bevæges tekstilerne i langs-
gående retning udgør de således en relativt lille, men dog mærkbar, forhindring for vores 
egen umiddelbare bevægelse i rummet.
 
Prøver man at forcere tekstilerne på tværs, kan de, som nævnt ovenfor, forholdsvist let 
skubbes tilside, hvis man står ved afslutningen af en tekstilbane. Står man imidlertid midt 
for en tekstil bane, kan det enten løftes, sådan at man kan komme under det, eller man 
kan blot begynde at gå imod det, sådan at det tvinges til at glide over éns hoved. I forhold 
til det rum Ramsgaard Thomsen og Hicks beskriver, som skal tilpasse sig bevægelsen i 
dét den sker og uden at vi behøver at udføre nogle ekstra handlinger, kan man sige, at den 
mest oplagte måde at forcere tekstilet på, er at gå direkte imod det, sådan at det tvinges til 
at glide over éns hoved - på den måde minimeres antallet af ekstra bevægelser. 
Forsøger man at forcere tekstilet på denne måde, konfronteres man på et tidspunkt med 
tekstilets fl ade. I overensstemmelse med éns oprindelige plan må man imidlertid blot 
gå fremad. I et stykke tid, mens man går mod tekstilet, er man blændet af tekstilet der 
hænger ned foran éns ansigt og krop. Efterhånden bliver tekstilernes vinkel dog så fl ad, at 
tekstilet af sig selv begynder at glide ned bag én, se fi gur 121: 

                                  

Figur 121. Går man på 
tværs af tekstilet vil det 
hænge ned foran éns 
ansigt og krop indtil det 
af sig selv glider ned 
bag én.                     
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Tekstilernes glatte overfl ade bevirker, at der ikke er nogen væsentlig friktion mellem tek-
stilet og éns hovede, og i det øjeblik, hvor vægten af dén mængde tekstil, der er bag én, 
overstiger vægten af dén mængde tekstil, der er foran én, hvilket også afhænger af teksti-
lets vinkel, glider tekstilet meget hurtigt ned bag én og afslører rummet foran én visuelt.

Det stykke man går, før tekstilet glider ned bag én, får en egen karaktér, idet man her 
er mere eller mindre omsluttet af tekstilet og prisgivet rummets øvrige indretning med 
inventar, der kunne stå i vejen for éns blændede fremfærd. Denne overgang, fra den ene 
side af tekstilet til den anden, er domineret af materiale, både hvad angår haptiske og 
visuelle sanseindtryk, og opleves således ikke som en bevægelse gennem et rum men 
snarere som bevægelse gennem et materiale. Tekstilets glatte overfl ade øger fornemmel-
sen af at miste orienteringen, idet de haptiske sanseindtryk vi får af tekstilet via huden 
ikke tydeligt fortæller os, om tekstilet er ved at glide om bagved os eller om vi fortsat er 
igang med at presse det fremad og opad. 
Dette kan forklares perceptionspsykologisk med teorier af James J. Gibson og Lawrence 
E. Marks. Når vi bevæger hånden over et materiale, vil materialets ujævnheder øve et 
vist tryk mod huden. På den måde kan vi føle dels materialets struktur, og dels at mate-
rialet og hånden bevæger sig ifht. hinanden (Gibson, 1966). Ifølge Marks sanses et tryk 
på huden mest i begyndelsen og aftager over tid (Marks, 1978). Hudens registrering af 
et materiale må derfor formodes at afhænge af, hvor ofte vi føler et nyt tryk, enten fra en 
ujævnhed i materialet eller fordi vi anvender et nyt stykke hud til berøringen. Dette kan 
illustreres sådan, se fi gur 122:

            

Figur 122. En fi ngers berøring af og bevægelse henover henholdsvist et ru og et forholds-
vist glat materiale.

Når vi prøver at forcere Vandfl yverhangarens tekstiler på tværs, kan vi opleve det sådan, 
at vi, for en tid, omsluttes af et materiale og blændes, og pga. tekstilets glatte overfl ade 
mærker vi kun utydeligt at tekstilet og huden bevæger sig ifht. hinanden. Kun af vores 
skridt ved vi derfor, at vi bevæger os fremad. Følelsen af at være omsluttet af et materiale 
på vej fra rummet på den ene side af tekstilet til rummet på den anden side af tekstilet, er 
derfor meget markant. 

Ifølge Ramsgaard Thomsen og Hicks skal det foranderlige rum tilpasse sig vores behov 
‘sømløst’ (Ramsgaard Thomsen & Hicks, 2008). Et forsøg på at udvide omfanget af min 
bevægelse og samtidig at udvide rummet, sådan at det umiddelbart stemmer overens 
med min bevægelse, lykkes kun delvist i Vandfl yverhangaren. Uanset om jeg forsøger 
at bevæge tekstilet i sin længderetning eller i tværgående retning for at udvide dét rum, 
jeg befi nder mig i, er der en overgang mellem det tænkte rum og det faktiske rum - det 
opleves ikke som en direkte forlængelse af tanken og som sådan heller ikke som et rum, 
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der opstår i direkte overensstemmelse med bevægelsen. 
Overgangen, når jeg forsøger at udvide rummet ved at trække tekstilet til side i sin læng-
deretning, består i at der skal en aktiv handling til - tekstilet skal skubbes til side - før pas-
sagen er fri. Overgangen, når jeg forsøger at udvide rummet ved at gå imod tekstilet uden 
at bruge andet end min bevægelse fremad, består i at jeg omsluttes af tekstilet og ikke får 
en fornemmelse af rum men derimod af materiale, se fi gur 123: 

                                                                                                                              

       

Overgang 
Overgang 

                    

Figur 123. Den rumudvidelse, der skabes af bevægelsen af tekstilet i langsgående retning, 
er umiddelbart tilgængeligt når tekstilet er trukket tilside, mens den rumudvidelse, der 
opnås ved at gå imod tekstilet, lader vente på sig, idet man først må forcere den overgang, 
hvor man omsluttes af tekstilet.

Hvilken form for bevægelse af tekstilet, der skaber den mest direkte overgang mellem 
handling og rumudvidelse afhænger derfor af, om den bevidste tanke (at bevæge tekstilet 
i langsgående retning) føles som en større eller mindre forhindring end følelsen af at blive 
omsluttet af materiale (at bevæge tekstilet i tværgående retning).

Ifølge Pallasmaa er den haptiske sans den visuelle sans’ underbevidsthed, idet vi, gennem 
erfaring, opbygger et stort register af sammenhænge mellem det mærkede og det sete - vi 
ved hvordan et materiale føles ud fra dets visuelle udtryk (Pallasmaa, 2005). Derfor ved 
vi også, af erfaring, at tekstilerne udgør en vis form for barriere for vores bevægelse. 
På den måde er også den visuelle sans involveret i vores oplevelse af det rum, der kan 
dannes med tekstilernes bevægelighed. Alene dét at se tekstilerne udgør derfor også en 
form for hindring mod den ‘sømløse’ overgang mellem faktisk og tænkt rum.

Potentiale
Ramsgaard Thomsen og Hicks knytter begrebet ‘potentiale’ til det foranderlige rum, både 
ifht. rummenes afgrænsninger, der potentielt kan forbinde ét rum med et andet, og ifht. 
de bevægelser, der potentielt kan udfolde sig i rummene (Ramsgaard Thomsen & Hicks, 
2008). 
Disse to former for potentiale kan afl æses visuelt af de ophængte tekstiler, idet deres skin-
nesystem afslører, at de til stadighed kan fl yttes ligesom placeringen af det øvrige inven-
tar og tekstilets varierende foldethed fortæller, at tekstilet er bevægeligt, se fi gur 124:  
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Figur 124. Skinnesystemet og placeringen af det øvrige inventar (til venstre) samt tekstil-
ernes varierende foldetheder og skrå linier (begge billeder) giver en visuel fornemmelse 
af tekstilernes potentiale for forandelighed. 

Giorgio Agamben kan bidrage til at forstå betydningen af det potentiale, der ligger i 
tekstilerne via deres bevægelighed (Agamben, 1999). Agamben gør opmærksom på, at et 
potentiale, f.eks. en evne, kan ‘udleves’, og at det derefter ikke længere er et potentiale 
men derimod en ‘aktualitet’. Men der fi ndes også en udvidet form for potentiale, hvor en 
aktualitet samtidig udgør et nyt potentiale (Agamben, 1999). Det er dén udvidede form 
for potentiale tekstilerne besidder. 
Tekstilernes potentiale kan aktualiseres, ligesom andre potentialer, men deres potentialitet 
ophører ikke dermed, idet et nyt potentiale opbygges samtidig med at det første aktuali-
seres. Og det er dét tekstilerne skinnesystem, placering og varierende folder fortæller - at 
fl ytte tekstilerne betyder at potentialet for blive fl yttet fra ét sted til et andet aktualiseres 
samtidig med at potentialet for at blive fl yttet tilbage eller videre endnu bygges op. At 
tekstilerne besidder dette potentiale betyder, at de til stadighed ser bevægelige ud, og at vi 
til stadighed opfatter rummet som foranderligt og potentielt.      
   

Opsamling
At tekstilerne i Vandfl yverhangaren er bevægelige afslører sig både haptisk og visuelt. 
Deres uens og asymmetriske placering ifht. hinanden og den omgivende struktur og 
inventar vidner om det, ligesom deres uens bredder og bølgeformationer. Skinnerne tek-
stilerne hænger i, giver et yderligere fi ngerpeg om, at tekstilerne kan skubbes rundt efter 
behov. Denne bevægelighed af disse forhold danner til dels den form for kontinuerlige og 
foranderlige rum Ramsgaard Thomsen og Hicks beskriver, se fi gur 125:
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Figur 125. Udvidelsen af rummet i Vandfl yverhangaren kræver en bevidst handling eller 
forceringen af en mængde materiale, før vi har den rumstørrelse og -form vi ønsker os.

Rummet udvider sig ikke ‘sømløst’ til de bevægelser vi udfører i rummet, idet det kræver 
en bevidst handling eller forceringen af en mængde materiale, før vi har den rumstørrelse 
og -form vi ønsker os. 

Følgende forhold understøtter Ramsgaard Thomsen og Hicks’ kontinuerlige og forander-
lige rum (og modvirkeret et statisk rum): 
1) Tekstilets ophængningssystem i skinner, som betyder at tekstilerne kan skubbes og 
trækkes i langsgående retning.
2) Tekstilernes fl eksibilitet, som betyder, at tekstilet kan folde sig sammen når det skub-
bes sammen.
3) Tekstilernes højde og fl eksibilitet, som tilsammen betyder, at de midlertidigt kan skub-
bes tilside uden at benytte skinnesystemet.
4) At rummet på den anden side af tekstilet kommer tilsyne umiddelbart efter at tekstilet 
er skubbet tilside i langsgående retning.
5) At tekstilerne ser bevægelige ud pga. sin placering, sit skinnesystem og sine folder. 

Følgende forhold understøtter et statisk rum (og modvirker Ramsgaard Thomsen og 
Hicks kontinuerlige og foranderlige rum): 
1) Tekstilernes fl eksibilitet i kombination med deres højde betyder at tekstilet skal skub-
bes længere end dét stykke man faktisk ønsker at fl ytte dem (se fi gur 120) før de er fl yttet 
permanent.
2) At det kræver en bevidst handling skubbe tekstilerne tilside på langs.
3) At vi omsluttes af materiale, hvis vi forsøger at krydse tekstilerne på tværs, hvilket 
skyldes tekstilernes glatte overfl ade samt dets højde og bredde.

Sættes dét rum, der dannes af tekstilernes bevægelighed i relation til den form for rum 
Gottfried Boehm og Alois Riegl beskriver (afsnit 10.1), er det oplagt at opfatte tekstiler-
nes bevægelighed som et forhold, der øger opmærksomheden på rummet fremfor på det 
rumafgrænsende materiale. I lighed med Blur Buildings overfl ade (se afsnit 10.1), er de 
bevægelige tekstilers afgrænsning af rummet vanskelig at afgøre præcist - for rører vi 
tekstilet fl ytter det sig. Tekstilet har dog visse trægheder mod denne bevægelse hvilket 
betyder, at fokuset på det afgrænsede rum fl yttes en smule over på det tekstile materiale. 
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13.5   Rumdannelse via tekstilets porøsitet 

I det to foregående afsnit (afsnit 13.3 og 13.4) fremgik det, at både tekstilets transparens 
og tekstilets bevægelighed kan skabe en fornemmelse af rum fremfor af materiale. I dette 
afsnit undersøges det om, og hvordan, tekstilet kan danne en fornemmelse af rum via sin 
porøsitet. 
Dette undersøges vha. Gilles Deleuzes tekst ‘Folden’ (Deleuze, 1993), som dog ikke re-
laterer sig direkte til tekstil, men beskriver en forståelse af verden, som er oplagt at koble 
til det tekstile materiale, idet ét af tekstilets helt særlige karakteristika netop er, at det kan 
folde.  
Deleuzes tekst anvendes som inspiration og anledning til at se tekstilets folder i en større 
og mere betydningdsfuld sammenhæng end i den daglige omgang med dem. Teksten ses 
ikke som et udtryk for faktuel viden om folder. 
 
I sin tekst Le pli [Folden] forklarer Gilles Deleuze hvordan verden kan forstås gen-
nem folden som fi gur (Deleuze, 1993). Le pli er udviklingen af en fi losofi  om, at verden 
grundlæggende består af en struktur af folder (Lærke, 2001). Med Le pli giver Deleuze et 
bud på, hvordan vi er forbundet med vores omgivelser, og af dette kan udledes en opfat-
telse af rummet. 
Filosofi en om folden er meget kompleks, og jeg vil her blot kort udlægge de dele jeg 
mener er relevante for at kunne sammenholde fi losofi en med tekstilerne i Vandfl yverhan-
garen. Trods denne begrænsede anvendelse af fi losofi en om folden, betyder fi losofi ens 
kompleksitet at dén kobling jeg etablerer mellem folden og tekstilerne, slet ikke er fuldt 
udviklet. Desuden skal det nævnes, at Deleuzes fi losofi  om folden kan siges at operere i 
et felt, der ligger langt fra en dagligdags måde at forstå verden på og derfor kan opfattes 
som en påstand, der ikke har meget hold i virkeligheden. Alligevel indeholder fi losofi en 
om folden idéer, som kan være frugtbare at koble med tekstil i undersøgelsen af, hvordan 
tekstilets porøsitet kan danne rum. Jeg vil derfor tage folden for pålydende i den følgende 
analyse, idet undersøgelsen ellers ikke giver mening. 

I den følgende tekst kursiveres ordet ‘fold’, når det refererer til Deleuzes beskrivelse af 
folden, mens referencer til tekstilernes folder vil være i regulær skrift.

13.5.1   Gilles Deleuze: Folden 
Gilles Deleuze beskriver folden som udtryk for en krummende kraft eller et princip, der 
fylder universet og som organiserer verdens materielle og sjælelige bestanddele. Det er 
således hverken de fysiske former eller sjælen i sig selv, der er foldede, men derimod den 
kraft, der gør det muligt for disse to at interagere (Deleuze, 1993; Lærke, 2001). 

Folden har to sider - en yderside (den konvekse) og en inderside (den konkave) og disse 
to sider mødes i selve folden. Deleuze tegner folden således, se fi gur 126 (mine indsatte 
forklaringer):
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Figur 126. Folden og sjælens 
placering. Tegning af Deleuze, 
1993, s. 20.

Foldens yderside former verdens materielle dele idet disse tangerer folden og følger dens 
bugtninger. På den måde organiserer folden kræfterne mellem materiens stoffer, som 
således er foldens udtryk (Lærke, 2001). 
Foldens inderside placerer sjælens sted, idet dette defi neres af mødet mellem de ‘vinkel-
ben’, der dannes af materiens tangenter på folden. Disse ‘vinkelben’ mødes ikke nødven-
digvis i samme punkt, og derfor er ‘sjælens sted’ udstrakt12. ‘Sjælens sted’ er det område 
hvorfra subjektet kan betragte verdens begivenheder - subjektets synsvinkel (Lærke, 
2001). Fra denne synsvinkel danner subjektet sin opfattelse af sandhed, uden hvilken kaos 
ville opstå (Deleuze, 1993). 

Afhængig af foldens krumning og ‘vinkelbenenes’ møde, vil sjælens sted få forskellige 
placeringer og udstrækninger. Folden krummes, ifølge Deleuze, altid i én af keglesnittets 
krumninger, dvs. cirklen, ellipsen, hyperblen eller parablen, og materiens tangenter samt 
‘sjælens sted’ organiseres i henhold til disse kurver via ‘vinkelbenenes’ møde13 (Deleuze, 
1993), se fi gur 127: 

                                        
                                        
                           

Figur 127. Keglesnittes kurver: Cirklen, ellipsen, hyperblen og parablen. Efter Karush, 
1991. Suppleret med tangenter, vinkelben og omridset af ‘sjælens sted’. 

Foldens foldning fremkommer af samspillet mellem materien, sjælen og den universelle 
kraft, Deleuze kalder det ‘infl ektionen’, hvilket kan forklares som begivenheder, eller 
interaktioner mellem sjæl og materie, der er så afgørende, at kraften ‘slår om’ og danner 
en foldning. Infl ektionen kan således lokaliseres til foldens ekstremer, dvs. kurvens top og 
bund. Og idet enhver begivenhed kan opdeles i mindre begivenheder, fortsætter foldens 
foldninger uendeligt (Lærke, 2001). På den måde opdeles verden i et uendeligt antal fold-
ninger og hulrum og bliver derved uendelig porøs. Deleuze skriver:  

“Matter thus offers an infi nitely porous, spongy, or cavernous texture without empti-

Note 12: ‘Vinkel-
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Note 13:
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længder afgøres. 
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ness, caverns endlessly contained in other caverns” 
                                    Deleuze, 1993, s. 5

At materiens hulrum er ‘uden tomhed’ (without emptiness) kan forklares af, at disse 
hulrum er opfyldt af sjæl, (se fi gur 126). Dét rum, der tegner sig med Deleuzes fi losofi , er 
således et besjælet rum, der strækker sig i det uendelige, både på tværs af skalatrin og af 
grænser for tilgængelighed: Hulrummene deler sig et uendeligt antal gange i mindre og 
mindre enheder eller modsat, det samler sig et uendeligt antal gange til større og større 
enheder, ligesom det strækker sig dybt ind i materialer og langt ud i universet. 

13.5.2   Vandfl yverhangarens tekstiler analyseret med teorien 
‘Folden’
Folden skal, som Deleuze eksplicit forklarer, ikke forstås som en fysisk form, men som 
udtryk for en grundlæggende kraft i universet (Deleuze, 1993). Folderne i tekstilerne i 
Vandfl yverhangaren er derfor ikke materialiseringer af folden i sig selv, idet materien, 
og dermed tekstilet, ifølge Deleuze formes ved at tangere folden. Tekstilernes folder og 
Deleuzes fold kan dermed umiddelbart afgøres som værende af vidt forskellig art - den 
ene håndgribelig, den anden virtuel. 

Sammenfaldet mellem Deleuzes fold og tekstilernes folder er imidlertid så slående, at det 
er oplagt at se en sammenhæng mellem de to. Ordet pli (fold) bruges også på fransk om 
folder i tøj o. lign.14 og Deleuzes tegning af folden er meget lig de kurver et tekstil kan 
danne. Deluze anvender desuden ofte tekstilet til beskrivelse af foldens natur (Deleuze, 
1993).
Deleuzes fi losofi  om folden bygger på G.W. Leibniz’ matematiske og fi losofi ske værk-
er og Leibniz formulerede i 1684 netop en samlet teori for beregning af bl.a. kurver 
(Guillaume-Francois-Antoine de L’Hospital, 1992). Idet fi losofi en om kurven således 
grundlæggende bygger på matematik, som beskrivelse af fysiske fænomener, kan folden, 
som fi gur, forstås som et fænomen, der kan betragtes både konkret, som i tekstilet, og 
abstrakt, som Deleuze gør.

Fordi det således antages, at Deleuzes fold udspringer af en fysisk virkelighed, vil jeg 
sætte den i relation til tekstilernes folder idet jeg tager forklaringerne af foldens natur helt 
bogstaveligt. På den måde kan jeg undersøge hvilken rumdannelse tekstilernes folder 
danner, hvis de betragtes som udtryk for en universel kraft. 
Tekstilerne har fl ere sammenfald med Deleuzes fold, men adskiller sig imidlertid også 
fra den med deres form, og vil på den måde, sandsynligvis, strække Deleuzes fi losofi  til 
grænsen af hvad den kan beskrive og muligvis også lede til fortolkninger, der kun falder 
naturligt, når folden kobles til specifi kke, materielle folder.
 

Tekstilernes porøsitet
Deleuze skriver, at verdens folder deler sig i det uendelige og gør materien uendelig porøs 
(Deleuze, 1993). Denne porøsitet kan forstås som udspændt mellem polariteterne mikro-
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skala - makroskala. Denne form for porøsitet kan også fi ndes i folderne i Vandfl yverhan-
garens tekstiler. 
Tekstilernes folder i makroskala, jeg kalder det ‘første skalatrin’, udgøres af deres op-
hæng i et system af skinner. Vi kan overskue dele af skinnesystemet, og vi involveres 
kropsligt i det, når vi skubber tekstilerne af sted i de baner, skinnerne danner. Her er det 
umiddelbare indtryk, at tekstilerne folder sig i store enkeltkrumme bugtninger rundt om 
plateauer og glasinddækninger og desuden rundt om ‘ingenting’, se fi gur 128:

Figur 128. Tekstilernes folder på første skalatrin, nemlig skinnesystemet.

Undersøges disse store tekstile folder imidlertid nøjere, bliver det klart, at tekstilerne 
faktisk ikke folder sig, dvs. glider rundt om plateauer og tomme rum i deres skinner, men 
faktisk hele tiden forbliver i samme rette stykke skinne. Skinnesystemet fortsætter nemlig 
ikke i et ubrudt forløb rundt om hjørnerne, men efterlader hjørnerne i de rum, tekstilerne 
danner, som sprækker, se fi gur 129:

 

 
Figur 129. Skinnesystemet fortsætter ikke i et ubrudt forløb rundt om hjørnerne, og efter-
lader hjørnerne som sprækker.
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Umiddelbart danner tekstilerne på første skalatrin altså folder, mens de, ved nærmere 
eftersyn, viser sig at være planer, der ‘kun’ kan glide frem og tilbage på samme skinne-
stykke.

På andet skalatrin er der imidlertid ikke tvivl: Her fi ndes de folder, vi almindeligvis for-
binder med begrebet ‘fold’, nemlig de folder, der relaterer sig direkte til kroppens skala, 
fordi vi kan mærke og overskue dem fra en enkelt position.  
Det er folderne i det tekstile materiales fl ade. Idéelt set er disse folder enkeltkrumme og 
udstrækker sig i nogenlunde lodret retning fra loft til gulv, se fi gur 130:

  

     
     

Figur 130. De folder, der opstår 
når tekstilerne skubbes sammen, 
udstrækker sig i nogenlunde 
lodret retning fra loft til gulv.

Disse foldninger af det tekstile materiale i sig selv, består også af en porøs struktur. 
Porøsiteten på tredje skalatrin består dog ikke af, hvad man normalt ville kalde ‘folder’; 
ikke desto mindre er den fyldt med hulrum mellem de enkelte tråde i tekstilet. Hulrummet 
og folden er, ifølge Deleuze, tæt forbundet, idet hulrummet er foldens inderside, og jeg vil 
derfor betragte tekstilernes hulrum som en form for folder og inkludere dem i analysen af, 
hvori tekstilernes porøsitet består. 

Tredje skalatrin i tekstilernes struktur af folder er det tekstile materiales konstruktion af 
tråde, som ligger over og under hinanden i et tredimensionelt grid. Tekstilerne i Vand-
fl yverhangaren er vævet i en lærredsbinding med ca. 40 tråde/cm i både kæde og skud, 
hvilket giver en meget homogen overfl ade bortset fra de tykkere tråde, der er indvævet for 
hver 4. mm på hver led. Mellem tekstilets tråde fi ndes en stor mængde hulrum, se fi gur 
131:
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Hulrum

Figur 131. Tekstilets konstruktion af tråde, sammenføjede i en lærredsbinding med ca. 40 
tråde/cm i både kæde og skud. Mellem tekstilets tråde fi ndes en mængde hulrum.

Pga. tekstilets homogene overfl ade, kan tekstilets fi bre ikke mærkes som adskilte dele, og 
derfor registreres der heller ikke et eventuelt hulrum mellem tekstilets tråde. Men trådene 
kan ses og deraf kan man slutte sig til tilstedeværelsen af et vist hulrum mellem trådene. 

Tekstilets tråde kunne, i princippet, også bestå af en struktur fyldt med hulrum, og således 
folder på et fjerde skalatrin, idet tråde ofte er konstrueret af fl ere tyndere tråde, som igen 
består af et antal tyndere fi bre. I dette tilfælde består trådene imidlertid af monofi lament. 
Det betyder at den tråd vi ser er den fi ber, tråden består af. Af det forhold at trådene ligger 
så tæt at tekstilet er helt lufttæt men samtidig gennemskinneligt, kan det sluttes, at fi brene 
derimod er gennemskinnelige, se fi gur 132:

   
Figur 132. Tekstilets tråde er 
gennemskinnelige.

Det mikroskopiske volumen, fi brens tykkelse udgør, må således blive gennemlyst og i 
det omfang lys fornemmes som rum, der trænger ind i trådens materiale, kan lyset inde i 
tråden opfattes som en form for rum indkapslet af trådens afgrænsning. 

Tekstilerne i Vandfl yverhangaren kan således siges at udgøre et materiale, der på to og 
måske fi re skalatrin opdeler sig i mindre hulrum, og disse hulrum kan siges at være tyde-
ligt tilstede i Vandfl yverhangaren.
Udover at hulrummene kan sanses direkte haptisk og visuelt, indgår dannelsen af hul-
rummene også i den daglige brug af tekstilerne når de trækkes afsted langs hangarens 
plateauer i deres skinner og etablerer rum og når de skubbes sammen og danner et væld af 
folder. Desuden udnyttes hulrummene i det tekstile materiale i sig selv når tekstilet bevæ-
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ges, idet bevægelse kun kan ske pga. tilstedeværelsen af hulrum, eller sagt med andre ord, 
fordi materialet ikke er massivt. 
På den måde konfronteres vi med tekstilernes porøsitet på fl ere forskellige planer - både 
gennem deres visuelle udtryk og i vores håndtering af dem, og porøsiteten, og de folder 
vi ser og skaber, kan på den måde siges at komme stærkt til udtryk i Vandfl yverhangarens 
rum. Og hvis porøsitet kan skabe fornemmelsen af et uendeligt rum, der strækker sig på 
tværs af skalatrin og grænser for tilgængelighed, vil tekstilernes hulrum måske, i kraft af 
deres stærke tilstedeværelse, give en fornemmelse af netop sådan et udstrakt rum.   

Deleuze skriver, at hulrummene i materien ikke er tomme (Deleuze, 1993) og af hans 
illustration af folden (fi gur 126) fremgår det, at disse hulrum er opfyldt af sjæl. Desuden 
skriver han, at fordi folderne opdeler sig i mindre folder i det uendelige, fl ettes rum og 
materiale sammen til en udelelig ‘masse’. 
Hvis tekstilernes folder danner fornemmelsen af et rum, der strækker sig på tværs af både 
skalatrin og grænser for tilgængelighed som beskrevet ovenfor, og dette rum samtidigt 
kan forstås som opfyldt af sjæl, kan rum og tekstil opfattes som udeleligt og besjælet.

Foldernes geometri
Deleuzes folder har keglesnittes kurver og geometri (Deleuze, 1993). Af disse kurver er 
cirklen og ellipsen ‘lukkede’, dvs. linierne slutter i sig selv, mens hyperblen og parablen 
er ‘åbne’, dvs. at deres ‘ben’ fortsætter i det uendelige. Ikke desto mindre tegner Deleuze 
kurven som ‘åben’, se fi gur 126, og det er da også svært at forstå den sluttede form 
(cirklen og ellipsen) som ‘en fold’, der, som beskrevet ovenfor, deler sig i mindre folder. 
‘Cirklen’ og ‘ellipsen’ må altså forstås som henholdvis en ‘halvcirkel’ og en ‘halv ellipse’. 
Deleuze skriver desuden at ‘sjælens sted’ fi ndes på indersiden af folden, hvorfra subjektet 
betragter verden, og kun fordi subjektet kan betragte verden og danne sin sandhed udfra 
denne betragtning, kan det undgås, at kaotiske tilstande opstår. 

Folderne i Vandfl yverhangarens tekstiler har andre geometrier end Deleuzes folder. Jeg 
vil i det følgende begrænse undersøgelsen til at omfatte de folder, vi almindeligvis vil 
opfatte som ‘folder’, nemlig folderne på andet skalatrin. Foldernes kurver er forskellige 
alt efter hvor på tekstilerne de fi ndes og hvad der har skabt dem.  
På billederne nedenfor er tekstilernes folder tegnet op oven på fotografi er af en række for-
skellige folder, sådan at det bliver tydeligt, at folderne har mange forskellige geometrier, 
se fi gur 133:
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Figur 133. Tegningerne oven på billederne viser hvor på tekstilet folden er fundet. 
Tegningerne af folderne under billederne er de samme folder blot isoleret.

Afhængig af hvor på tekstilet folderne er, og hvordan de er opstået, vil de være mere 
eller mindre ‘åbne’. På fi guren nedenfor, kategoriseres folderne ifht. deres geometri, 
nærmere betegnet deres åbenhed, idet graden af åbenhed relaterer sig til den geometri, der 
beskrives af Deleuze, se fi gur 134:
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Figur 134. Folderne kan inddeles i fi re kategorier afhængig af, hvor åbne de er.

Folderne kan inddeles i fi re kategorier, se markeringerne på folderne ovenfor (fi gur 134): 
1) folder, der lukker sig helt
2) folder, hvis vinkel mellem kurvens to ‘ben’ er mellem 180 og -50 
3) folder, hvis vinkel mellem kurvens to ‘ben’ er mellem -50 og 50

4) folder, hvis vinkel mellem kurvens to ‘ben’ er mellem 5 og 1800

Foldernes vinkler forklares yderligere på fi guren nedenfor, se fi gur 135:
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Figur 135. Vinklen mellem kurvens to ‘ben’ afgør hvordan den kategoriseres.

Deleuze skriver, at sjælens sted er dét sted hvorfra subjektet kan betragte verden og danne 
sig en mening om sandt og falskt samt at uden denne vurdering ville kaos opstå. 
Sjælens sted defi neres, som nævnt ovenfor, af kurvens tangenter og disses vinkelben.
Nedenfor indtegnes tangenter, vinkelben og sjæle-steder på de kurvetyper tekstilerne har 
dannet, se fi gur 136: 

         1           2           3           4                     

Figur 136. Sjæle-stedernes placering i tekstilernes fi re typer folder.
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Tangenterne kan kun tegnes hvor kurven danner en konveks linie, og med de tangenter, 
der er indtegnet på kurverne, er det tilstræbt, at også de mindst konvekse dele af kurven 
tangeres af en tangent. På den måde må det formodes at sjæle-stedets beliggenhed ind-
kredses mest præcist.
Hvis tangenterne for de fi re forskellige typer kurver, som kategoriseres ovenfor, på den 
måde indtegnes tillige med de tilhørende vinkelben og sjælesteder, kan man se, at i de tre 
mest lukkede kurver, kategori 1, 2 og 3, ligger sjælens sted langt inde i folden, mens det i 
den mest åbne kurve, kategori 4, ligger meget mere yderligt (se fi gur 136).

De tekstile folder ses, i denne sammenhæng, som udtryk for den universelle kraft, 
Deleuze beskriver. På den baggrund skulle sjælens sted, som er dét sted hvorfra verden 
betragtes, være sammenfaldende med dét sted hvorfra vi faktisk kan betragte den tekstile 
fold. Pga. foldernes skala kan vi ikke fysisk placere os dér hvor sjælens sted er, og som 
vist på fi gur 137 nedenfor, er foldernes indersider heller ikke visuelt tilgængelige i alle 
folderne eller fra alle synsvinkler: Indersiden af fold 1 er slet ikke synlig, indersiden af 
fold 2 er partielt synlig, indersiden af fold 3 er kun fuldt synlig når den ses direkte forfra 
mens indersiden af fold 4 er fuldt synlig fra fl ere synsvinkler, se fi gur 137: 

        1         2         3         4                      

Figur 137. Dét, der kan ses fra sjælens sted og dét, der kan ses når tekstilets konkrete 
folder betragtes udefra, er ikke sammenfaldende.

Se fi gur 137 ovenfor: Hvad et subjekt ville kunne se hvis hun befandt sig i det indtegnede 
sjæle-sted på fold 1 er således aldrig det samme som dét, betragteren af den konkrete 
tekstile fold kan se. På fold 2 kan betragteren af den tekstile fold se det samme som et 
subjekt stående i sjæle-stedet, men aldrig det hele på samme tid. På fold 3 er det sete fra 
sjæle-stedet og udefra kun sammenfaldende når betragteren af den tekstile fold ser direkte 
ind i folden og på fold 4 er det sete sammenfaldende, sålænge betragteren af den tekstile 
fold holder sig inden for de vinkler, der angives af foldens ‘ben’.       
Ifølge Deleuze skal foldens inderside kunne betragtes for at vi kan danne os en mening 
om sandt og falskt, i modsat fald opstår der kaotiske tilstande. Vi kan ikke, i alle tilfælde, 
se de tekstile folders inderside, og af tekstilernes folder opstår der følgeligt at vist mål af 
kaos. 
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Opsamling
Hvis Deleuzes forståelse af verden, som organiseret i en foldet struktur, konkretiseres og 
applikeres på tekstilet og den måde vi kan sanse tekstilet på, viser det sig, at porøsiteten 
kan give en fornemmelse af rum, som er afhængig af både tekstilernes placering, form 
og materialitet. Af porøsiteten dannes et rum, der er en blanding af rum og materiale og 
som desuden er besjælet. Afhængig af foldernes geometri kan disse give fornemmelsen af 
enten et overskueligt eller et kaotisk rum. Det modsatte af et porøst rum kan siges at være 
et enten massivt eller tomt rum, dvs. enten homogent og helt uden hulrum eller homogent 
og udelukkende bestående af hulrum.  

Forhold, der understøtter porøsitetens rum (og modvirker et massivt/tomt rum):
1) At ophænget i skinner ser ud til at danne hjørner
2) At tekstilerne, via deres fl eksibilitet, kan skubbes sammen og danne mindre folder.
3) At tekstilernes tråde kan registreres visuelt og på den måde danne små hulrum.
4) At der kan trænge lys ind i tekstilets monofi lament.
5) At vi håndterer tekstilerne og på den måde konfronteres kropsligt med deres porøsitet.
6) Vinkler mellem 5 og 1800  (‘åbne’ folder). Giver fornemmelsen af et overskueligt rum.
7) Vinkler mellem 180 og -50 (‘lukkede’ folder). Giver fornemmelsen af et kaotisk rum.

Forhold, der understøtter et massivt/tomt rum (og modvirker porøsitetens rum):
1) At tekstilerne på første skalatrin faktisk ikke danner folder/hjørner, men planer.
2) At tekstilets tråde ikke kan registreres haptisk.
3) At tekstilets tråde består af monofi lament fremfor af fl ere tyndere fi bre.

Nogle af de hulrum, der, ifølge Deleuze, fi ndes overalt må nødvendigvis være på et 
skalatrin, der ikke kan betragtes af en beskuer, idet de også fi ndes f.eks. inde i materialer. 
Idet disse hulrum ikke kan betragtes, må verden altid være i en tilstand af kaos. De to 
rumformer skal imidlertid forstås i den sammenhæng Delueze beskriver dem i, nemlig på 
et abstrakt fi losofi sk plan, hvor sjælens stof fi ndes allevegne og betragter den abstrakte 
fold herfra (fra alle-vegne). Hvis vi alligevel, som beskrevet i afsnittets indledning, ser 
disse to rum som dannet af konkrete tekstile folder, må det rum, der dannes, forstås som 
kaotisk i de tilfælde vi ikke kan se ind i folderne, og overskueligt i de tilfælde vi kan se 
ind i folderne.  

Til trods for at Deleuzes fi losofi  er abstrakt, og at dens logik umiddelbart ligger langt fra 
en hverdagslig måde at forstå verden på, og applikationen af denne fi losofi  på tekstilerne 
i Vandfl yverhangaren derfor kan være meningsløs, mener jeg, at analysens resultater er 
rimelige. At tekstilerne skulle være porøse på fl ere skalatrin stemmer godt overens med 
den måde vi faktisk bruger tekstilerne på netop i hverdagen, idet porøsiteten både er dét, 
der gør at vi kan omslutte os med tekstilerne (skalatrin 1) og dét, der gør at vi overho-
vedet kan bevæge tekstilerne (skaltrin 2 og 3). Og at graden af visuel tilgængelighed i 
foldernes indre danner forskellige grader af kaos stemmer ligeledes godt overens med en 
hverdagslig måde at håndtere det uvisse på. De dele af folderne vi ikke kan se vækker 
måske en uvished eller frygt, ligesom en mørk krog kan gøre det.     
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Sættes dét rum tekstilernes folder danner i relation til dét rum Boehm og Riegl beskriver 
(afsnit 10.1), er det som om, der er noget andet på spil. Boehm og Riegl beskriver rum-
met som noget i sig selv, og Riegl mener at fornemmelsen af dette rums tilstedeværelse 
afhænger af den afgrænsende masse. En afgrænsende masse, der manifesterer sig stærkt 
fordi dens materialitet, form og placering er tydelig afl æselig, giver en svag fornemmelse 
af det afgrænsede rum mens en mere diffus masse giver fornemmelsen af det afgrænsede 
rum som noget i sig selv. Med Deleuzes fi losofi  om folden er der imidlertid ikke tale om 
hverken en stærkt manifesteret eller en diffus masse som danner enten en svag eller en 
stærk fornemmelse af det afgrænsede rum. Deleuzes fi losofi  om folden er snarere en slags 
indhold til dét rum, en afgrænsende masse kan danne, den betydning, et ellers neutralt 
rum kan lades med. Deleuzes fi losofi  giver mulighed for at forstå rummet og massen som 
ét og på samme tid subjekt og objekt som ét.          

13.6   Diskussion af metode

Undersøgelsens metode, at analysere et konkret tekstilt eksempel med teorier om rum-
dannelse, valgte jeg ud fra den betragtning, at både teorier og konkrete, tekstile, rumlige 
installationer er et udtryk for viden. For at få adgang til denne viden, satte jeg teorier og 
eksempel op mod hinanden i tre analyser. 
Analyserne gav bud på hvordan de valgte teorier kunne antage konkret form og udpegede 
og formulerede hvordan forskellige aspekter af det tekstile eksempel kunne danne rum. 

Analyserne var imidlertid begrænset af de elementer, teorierne og eksemplet indeholdt. 
Derfor er det også muligt, at undersøgelserne ville have givet indblik i mere viden, hvis 
jeg havde valgt at analysere fl ere forskellige eksempler fremfor kun ét. 
På den anden side viste det sig, at det samme tekstile værk kan anskues fra forskellig 
synsvinkel og deraf danne rum på fl ere forskellige måder.  

Jeg kunne også have anvendt enten kun teorierne eller kun eksemplet. Teorierne kunne 
jeg have udfoldet gennem praktiske formgivningsforsøg, og dette ville nok være muligt, 
idet jeg er praktiker med lang erfaring med tekstilformgiving. Omvendt kunne jeg have 
teoretiseret over eksemplet, men det ville kræve en viden om rumdannelse, som jeg ikke 
har. Eller jeg kunne have udført begge dele selv, dvs. både lavet konkrete formgivnings-
forsøg og teoretiseret over dem; det største problem ved dén metode ville nok være at der 
kun implicit, via min egen viden og erfaring, ville inddrages og bygges videre på eksister-
ende viden.  

De metoder, der er beskrevet ovenfor, repræsenterer to forskellige indfaldsvinkler, nemlig 
enten at skabe ny viden ved at bygge videre på eksisterende viden eller at skabe ny viden 
ved at hente den i sig selv. Jeg valgte det første dels fordi jeg så teorierne og eksemplet 
som viden, der, gennem deres udbredelse (teorierne) og anvendelse gennem lang tid 
(eksemplet) er anderkendt af en bred gruppe af forskellige mennesker. Og dels fordi jeg 
frygtede at den viden, jeg kunne hente i mig, selv ikke nødvendigvis ville være ny.
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13.7   Opsamling

Til undersøgelsen af hvordan tekstil kan danne rum, er der anvendt et enkelt studieobjekt, 
nemlig tekstilerne i Vandfl yverhangaren. Ved disse tekstiler er udpeget tre rumdannende 
karakteristika, nemlig deres transparens, deres bevægelighed og deres porøsitet. Disse 
aspekter af tekstilerne analyseres med tre forskellige teorier, nemlig Colin Rowe og 
Robert Slutzkys ‘Transparancy: Litteral and phenomenal’ (Rowe & Slutzky, 1971), Mette 
Ramsgaard Thomsen og Toni Hicks’ tekst ‘To Knit a Wall, knit as matrix for composite 
materials for architecture’ (Ramsgaard Thomsen & Hicks, 2008) og Gilles Deleuzes tekst 
‘The fold’ (Deleuze, 1993).

Fordi studieobjektet er det samme til alle tre analyser, viser det sig, at det samme forhold 
ved tekstilerne, kan skabe rum på forskellig måde. Gennem analyserne viser det sig, 
at både transparensen, bevægeligheden og porøsiteten er afgørende for rumdannelsen, 
både når rumdannelsen analyseres specifi kt ifht. det givne aspekt, men også når rumdan-
nelsen analyseres ifht. ét af de andre aspekter. Således viste det sig f.eks. at tekstilernes 
transparens danner rum i sig selv men også er afgørende for rumdannelsen med tekstil-
ernes porøsitet. Tekstilernes bevægelighed danner ligeledes rum i sig selv men er også 
afgørende for rumdannelsen med tekstilernes transparens. Tekstilernes porøsitet dan-
ner snarere betydning til rummet end egentligt rum, men i forbindelse med tekstilenes 
transparens og bevægelighed danner porøsiteten, forstået som en foldet struktur, rum. 
Sammenhængen mellem de rumdannende aspekter ved Vandfl yverhangarens tekstiler kan 
samles i følgende oversigt af retningslinier for rumdannelse, parantesen efter hvert punkt 
angiver hvilket afsnit retningslinien er hentet fra:

Tekstilernes visuelle, haptiske og auditive transparens
- danner et reelt og klart rum (Transparens)
- danner et optisk og tvetydigt rum (Transparens)
- danner fornemmelsen af et porøst rum (den visuelle transparens) (Porøsitet)

Tekstilernes foldede struktur
- danner et optisk og tvetydigt rum (Transparens)
- danner forestillingen om et kontinuerligt og foranderligt rum (Bevægelighed)
- danner fornemmelsen af et porøst rum (Porøsitet)
- danner fornemmelsen af et kaotisk rum (Porøsitet)

Tekstilernes plane eller bølgede fl ade
- danner fornemmelsen af et overskueligt rum (Porøsitet)

Tekstilernes konstruktion af overlappende tråde
- danner et reelt og klart rum (Transparens)
- danner et optisk og tvetydigt rum (Transparens)
- danner fornemmelsen af et porøst rum (Porøsitet)
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Tekstilernes glatte overfl ade
- danner et statisk rum (Bevægelighed)
- danner fornemmelsen af et massivt/tomt rum (Porøsitet)

Tekstilernes indhold af monofi lament
- danner fornemmelsen af et massivt/tomt rum (Porøsitet)

Berøringen af tekstilerne 
- danner fornemmelsen af et porøst rum (Porøsitet)

Tekstilernes bevægelighed
- forbinder det reelle og klare rum med det optiske og tvetydige rum (Transparens)
- danner et kontinuerligt og foranderligt rum (Bevægelighed)

Tekstilernes højde
- danner midlertidigt et kontinuerligt og foranderligt rum (Bevægelighed)
- danner et statisk rum (Bevægelighed)

Tekstilernes bredde
- danner et statisk rum (Bevægelighed)

Tekstilernes placering i rummet
- danner et optisk og tvetydigt rum (Transparens)
- danner fornemmelsen af et porøst rum (Porøsitet)
- danner fornemmelsen af et massivt/tomt rum (Porøsitet)

Tekstilernes ophæng i skinner
- forbinder det reelle og klare rum med det optiske og tvetydige rum (Transparens)
- danner et kontinuerligt og foranderligt rum (Bevægelighed)
- danner forestillingen om et kontinuerligt og foranderligt rum (Bevægelighed)

Som det ses af ovenstående retningslinier for rumdannelse med tekstil, kan fl ere aspekter 
af tekstilets form og placering danne forskellige former for rum samtidigt ligesom nogle 
af aspekterne både danner og modvirker den samme form for rum, f.eks. det transparen-
te rum, hvor tekstilernes visuelle, haptiske og auditive transparens danner et reelt og 
klart rum og samtidig danner et optisk og tvetydigt rum. For nærmere forklaring på dette 
fænomen er det nødvendigt at gå tilbage til analyserne og opsamlingerne på disse.

Ses analyserne ifht. Riegls beskrivelse af rummets opståen, viser analysen med teorien 
om transparens og analysen med teorien om bevægelighed, at afgrænsningen med tek-
stil danner et rum hvor det afgrænsede rum vægtes højt og det afgrænsende materiale 
lavt. Analysen med teorien om tekstilernes folder (Deleuze, 1993) peger derimod på, 
at tekstilerne skaber betydning til rummet og samler det snarere end at vægte enten det 
afgrænsende materiale eller det afgrænsede rum. 
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14   Delkonklusion: Hvordan tekstil kan 
formgives og placeres for at danne rum

I undersøgelsen af hvordan lydabsorption kan danne rum, blev det konkluderet, at lydab-
sorption kan danne et ‘halvt’ rum og at oplevelsen af dette rum sandsynligvis kan styrkes, 
hvis også det lydabsorberende materiales visuelle og haptiske udtryk fortæller os, at det 
lydabsorberende er et rum. 
I undersøgelsen af hvordan tekstil kan danne rum, blev det konkluderet, at tekstil kan 
danne rum via sin transparens, bevægelighed og porøsitet, og at disse rum eksisterer pa-
rallelt idet næsten alle tekstilets materielle aspekter kan ses som rumdannende på forskel-
lige måde samtidigt. 
Rumdannelsen med lydabsorption, i sig selv, er sandsynligvis afhængig af tekstilets 
visuelle og haptiske rumdannelse. Tekstilet kan faktisk danne rum via disse udtryk, og 
det virker derfor sandsynligt, at tekstilet kan formgives og placeres sådan, at tekstilets 
iboende ‘halve rum’ og de visuelle og haptiske rum kan forenes og tilsammen danne en 
forholdsvis stærk fornemmelse af rum.
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15   Formgivning af tekstil 

I Undersøgelse 3 undersøges det, hvordan tekstil kan formgives. I de foregående to under-
søgelser blev det undersøgt, hvordan tekstil skal formgives og placeres for at absorbere 
lyd og derefter hvordan tekstil skal formgives og placeres for at danne rum. Besvarelsen 
af projektets hovedspørgsmål ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for sam-
tidigt at absorbere lyd og danner rum?’ er imidlertid også afhængig af, hvordan tekstil 
overhovedet kan formgives.

Hvordan tekstil kan formgives består af fl ere problemstillinger. I spørgsmålet om hvordan 
tekstil kan formgives ligger implicit en undersøgelse af hvilken form - fl ader, krumninger, 
vinkler, voluminer osv. - tekstil kan få og en undersøgelse af hvilke teknikker - at folde, 
klippe, strække osv. - der kan forme tekstilet. Både form og teknik viser imidlertid tilbage 
til tekstilets materialitet, idet det antages at materialiteten er afgørende for, hvilket form-
mæssigt udfald en given teknik kan få.

Undersøgelsens formål er at fi nde og fomulere viden til designere og arkitekter om hvor-
dan tekstil kan formgives, idet designere og arkitekter, projektets målgruppe, ikke nød-
vendigvis er i besiddelse af erfaring med formgivning af tekstil.
Sammenhængen mellem materialitet, teknik og form er udbredt viden blandt tekstilfag-
folk, dog, i vid udstrækning, som en tavs viden, opbygget gennem håndtering af tekstiler. 
For at give designere og arkitekter mulighed for at formgive tekstil på trods af en eventuel 
manglende erfaring på feltet, formuleres det, i denne undersøgelse, hvori tekstilform-
givningen består, med fokus på sammenhængen mellem tekstilernes materialitet, den 
anvendte teknik og den dannede form.  
Undersøgelsens formuleringer af en del af den tavse viden om formgivningen af tekstil 
kan dog kun karakteriseres som en spæd begyndelse, idet feltet af formgivning med tek-
stil er enormt og de foretagede undersøgelser så få. Om det er muligt at videregive viden 
om hvordan tekstil kan formgives i diagramform, som undersøgelsen gør, er desuden 
usikkert.

Undersøgelsernes resultater består i en række diagrammer over sammenhænge mellem 
tekstils materialitet, den anvendte teknik og den resulterende form. F.eks. at et spændstigt 
tekstil (materialitet) kan bøjes (teknik) og derved danne hulrum (form) eller omvendt, at 
et slapt (materialitet) tekstil kan foldes (teknik) og danne massiver (form). 

Undersøgelse 3 konkluderer helt overordnet, at tekstiler med relativt ekstreme materiale-
egenskaber kan danne relativt ekstreme former. Desuden at der er en form for overens-
stemmelse mellem materiale og færdig form mens teknikken snarere udgør en katalysator 
mellem disse.
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15.1   Undersøgelse 3’s opbygning

Undersøgelse 3 undersøger hvordan tekstil kan formgives, hvilket nærmere beskrevet 
består i sammenhængen mellem materialitet, teknik og form. Denne sammenhæng er 
overordentlig kompleks, idet det er vanskeligt at afgøre, både hvilken af de tre, materi-
alitet, teknik og form, der danner afsæt for formgivningen, og præcist hvordan de spiller 
sammen. F.eks. kunne både idéen om en form eller lysten til at afprøve en bestemt teknik 
eller tekstilt materiale lige vel danne afsæt for en formgivningsproces.

I undersøgelserne i Undersøgelse 3 antages det at:
- MATERIALET danner afsættet i formgivningsprocessen og derfor er udvælgelsen af 
tekstiler afgørende.
- TEKNIKKEN er et analyseredskab, hvorigennem tekstilets materilitet afsløres via 
sanserne og tekstilernes materialeegenskaber identificeres. Samtidig forandres tekstilets 
form som følge af et samspil mellem teknik og materialeegenskaber.  
- FORMEN er det målbare resultatet af tekstilets forandring. En opmåling af formen 
understøtter sanseregistreringerne af de fundne materialeegenskaber. Samtidig afgøres det 
hvilken form (rund, flad, stor...) en given teknik kan danne.

Skematisk kan denne forståelse af sammenhængen mellem materiale, teknik og form 
vises som på figur 138:

                                       
       Fase 1, MATERIALE:                                Fase 2, TEKNIK:                                  Fase 3, FORM:  

         Tekstiler udvælges             Sanseregistrering og formforandring                Opmåling af form

Figur 138. Materialet med dets iboende materialitet er det grundlæggende i formgivnin-
gen. Med teknikken registreres materialiteten og tekstilets form forandres. Formen er det 
målbare resultat af formforandringen og et visuelt udtryk for registreringen af materi-
aliteten.

At undersøge hvordan tekstil kan formgives kan således deles op i tre faser:

Fase 1 består i udvælgelsen af tre tekstiler og indsamling af information om de valgte 
tekstiler. 
Fase 2 består i udpegningen af en række teknikker til sanseregistrering og formforandring 
af tekstilerne. Desuden af den egentlige sanseregistrering og formforandring.
Fase 3 består i opmålingen af de færdige former og i at sammenholde disse med sansere-
gistrering og teknik.
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Fase 1 beskrives i afsnit 15.3, ‘Tekstiler’. Men fordi fase 2 og 3 har mange overlap ifht. 
de undersøgelser der foretages, beskrives de i det samme afsnit nemlig afsnit 15.4, ‘Tek-
stil formgivning’.

Formgivningsprocessen er således delt op i forskellige faser, selvom denne opdeling er 
forceret. I praksis var faserne integreret i hinanden, men for overskuelighedens skyld, er 
de beskrevet i to afsnit. Fasernes specifi kke undersøgelsesmetoder beskrives i tilknytning 
til hver fase.

15.2   Teori og metode

Undersøgelse 3’s overordnede undersøgelsesmetode er umiddelbart simpel, idet metodens 
handlinger, i princippet, er dagligdags: Vi vælger ud fra kriterier, vi gør os bekendte med 
det valgte og vi anvender det (f.eks. grøntsager til aftensmaden). 
I undersøgelsen udvælges tre tekstiler, deres materialiteter afgøres ved at udsætte dem 
for en række formgivningsteknikker og det afgøres hvilke former de kan danne. Disse 
almindelige handlinger er, i denne undersøgelse, systematiseret og formuleret eksplicit, 
sådan at den viden, der opnås gennem handlingerne, forhåbentlig kan anvendes af andre. 
Systematiseringen og formuleringen har desuden dét formål at gøre det transparent, hvor-
dan der indsamles viden i undersøgelserne og at udfolde feltet så vidt muligt.      

Systematiseringen består, i at hver undersøgelse går frem efter samme procedure og det 
er den samme type resultater, der trækkes frem. Den eksplicitte formulering består i, at 
undersøgelsesresultaterne forholdes til hinanden på skalaer.

Med systematiseringen og den eksplicitte formulering får undersøgelsesmetoden karaktér  
af naturvidenskabelig metode, men metoden er i ligeså høj grad hermeneutisk, idet under-
søgelsens resultater opstår gennem egne sansninger, som fortolkes og formuleres af mig. 
Jeg er, som forsker, dermed i høj grad tilstede i undersøgelserne. 
Undersøgelserne kan således siges at være lige så fænomenologiske som naturvidenska-
belige og min præcise rolle i kombinationen af disse tilgange er rollen som måleapparat 
og desuden rollen som afl æser af måleapparatet (for nærmere beskrivelser af fænomeno-
logi, se afsnit 13.1). 

Yvonna S. Lincoln og Egon G. Guba argumenterer for muligheden af menneskelige in-
strumenter (Lincoln & Guba, 1985). Lincoln og Guba mener, at det menneskelige instru-
ment er mindst lige så pålideligt som maskinelle instrumenter, idet mennesket kan trænes 
til at registrere selv fi ne nuancer i et empirisk materiale og gengive det i forskellig form. 
Der eksisterer maskinelle apparater, der kan måle tekstilers materialiteter, f.eks. teksti-
lernes elasticitet og friktion, og som videregiver deres registreringer i talværdier. Flere af 
undersøgelserne kunne således være foretaget med maskinelle apparater, alligevel anven-
der jeg mig selv som måleapparat. Begrundelsen for dét er, at de maskinelle apparater 
ikke kan koble fl ere materialiteter på samme tid, hvilket bliver nødvendigt i en formgiv-
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ningsproces. Desuden antages det, at det ville kræve uforholdsmæssigt store ressourcer at 
afprøve takstilernes materialiteter med maskinelle apparater, når en afprøvning med mit 
eget sanseapparat kan gøre det tilstrækkeligt præcist. 
  
Undersøgelserne i Undersøgelse 3 danner resultater bestående af talværdier afl æselige for 
andre, som var undersøgelserne foretaget med et maskinelt apparat. 

15.2.1   Udvælgelseskriterier for valg af tekstiler
Materialitet antages, i dette projekt, at være dét, der danner afsæt for formgivningen. Men 
materialitet er relativ, dvs. et tekstil er kun f.eks. stift i relation til andre, mindre stive tek-
stiler. For at kunne sammenligne og derved udpege forskellige materialiteter ved tekstil, 
udvælges tre tekstiler som udgangspunkt for undersøgelserne.
Afsnittet beskriver fase 1 i formgivningen af tekstil, se afsnit 15.1, ‘Undersøgelse 3’s 
opbygning’.

På baggrund af to kriterier for tekstilernes materialiteter, udvalgte jeg tre tekstiler, som 
repræsentanter for lydabsorberende tekstil generelt. Målet med kriterierne var at danne et 
bredt grundlag for formgivningen af lydregulerende tekstiler. For at begrænse og fokusere 
udvalget, valgte jeg tekstiler indenfor feltet af vævede tekstiler. Strik er generelt for åbent 
til at være lydabsorberende og nonwovens har generelt ret ens materialeegensskaber ifht. 
til formgivning.  

Første kriterie var, at tekstilerne skulle være éns mht. deres lydabsorberende egenskaber. 
Feltet af mulige tekstiler indsnævres kraftigt af dette kriterie, idet tekstils absorberen-
de egenskaber afhænger af dets strømningsmodstand, som igen afhænger af tekstilets 
fi bertykkelse, vægt pr. arealenhed, konstruktion, efterbehandling mm. (se evt. Kapitel 
5). Og idet tekstil oftest fremstilles med et andet formål for øje end absorptionen af lyd, 
f.eks. beklædning, møbelpolstring, rumdannelse (f.eks. gardiner) eller andet, er de nævnte 
faktorer tilrettet dette andet formål. Derfor har kun relativt få tekstiler den rette strøm-
ningsmodstand.

Andet kriterie var, at tekstilerne, hvad angår deres materialiteter, skulle være enten meget 
éns eller meget forskellige. Hensigten med dette var at gøre det tydeligt hvilke aspekter 
af tekstilernes materialitet, der afgjorde deres formmuligheder. Ved at vælge tekstiler med 
forskellige materialiteter skulle tekstilerne desuden repræsentere tekstilers egenskaber 
generelt, og desuden muliggøre et bredt spektrum af forskellige teknikker, sådan at mange 
forskellige tekstiler vil kunne relateres til undersøgelserne. 
Tekstils materialitet udgøres af dets fi bertype, trådtype, bindingstype, efterbehandling og 
vægt (Hatch, 1993). Det er således indenfor disse parametre tekstilerne skulle være enten 
ens eller meget forskellige. 
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16   Tekstiler

Indenfor de nævnte kategorier valgte jeg tre tekstiler. Tekstilernes materialiteter blev vur-
deret gennem producentens tekniske specifi kationer og desuden ved at se på, røre ved og 
bevæge tekstilerne15. Tekstilernes lydabsorberende egenskaber blev desuden vurderet vha. 
“pustemetoden” (se Kapitel 5, indledningen). 

De valgte tekstiler er kunststoffet SEFAR Architecture IA-80-CL, uldstoffet Divina fra 
tekstilvirksomheden Kvadrat og et bomuldsstof kaldet “Indisk bomuld”. 
Tekstilerne adskiller sig vidt fra hinanden ved deres materialiteter, som samtidig ud-
spænder det spektrum tekstil udgør generelt. Desuden giver tekstilernes forskelligheder 
mulighed for at anvende et bredt spektrum af teknikker. Tekstilernes strømningsmodstand 
er forholdsvis éns, både ifl g. de tekniske data og de praktiske tests. Strømningsmodstand-
en beror på et samspil mellem vægt, fi ber- og trådtykkelse, binding, tråde pr. centimeter, 
efterbehandling mm. men selvom disse er forskellige for hvert tekstil, opstår der af den 
givne kombination af faktorer nogenlunde ens strømningsmodstande.     

16.1   Sefar - tefl oncoated monofi lament

Tekstilet SEFAR Architecture IA-80-CL (herefter Sefar) er fremstillet af 100% PVDF 
(polyvinylidene fl uoride), vejer 440g/m2 (SEFAR, 2010) og har ca. 75 tråde/cm i kæden 
og ca. 25 tråde/cm i skuddet. Kæde og skud består tilsyneladende af samme type tråd. 
PVDF er en syntetisk fi ber indenfor gruppen af polyesterfi bre. PVDF fi bren er særlig 
fordi den er fl oureret og har en høj lysbetandighed og lav brændbarhed. 
Polyesterfi bre karakteriseres ved at være glatte og ensartede i diameteren (se fi gur 139). 
Polyesterfi bre er har stor styrke og lav elasticitet i længderetningen, men en høj spænd-
stighed ifht. at vende tilbage til sin oprindelige form efter bøjning (Hatch, 1993). 

    

Fibre med 
en ensartet 
diameter

Fibren er 
glat og lige

Figur 139. Monofi lamentens ensartethed. Foto: Hatch, 2006.

Tekstilet Sefar er vævet af monofi lament tråde i både kæde og skud. Monofi lament vil 
sige at trådene ikke er tvundet af fl ere tyndere fi bre, men består af én fi ber. Denne tråd-
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Tefl oncoating

Uldfi bren

type bevirker at tekstilet er meget stift og uden megen sammenhængskraft. Trådene er 
translucente og glatte med en lystransmission på mindst 80%, en lysrefl ektion på 19% og 
en lysabsorption på 1% (SEFAR, 2010). Sefaren kan varmefi kseres ved temperaturer mel-
lem 160 og 1700C (Vink, 2010). Se fi gur 140:

Trævler

Monofi lament

Kipperens diagonale 
riller (kippergrader) 
er ikke særlig 
tydelige

Figur 140. Sefaren består af 100% PVDF (polyvinylidene fl uoride), som er en polyeste-
fi ber. Den har glatte, lige fi bre, monofi lament tråde og er vævet i en kipperbinding.

Vævningen er en kipper 1/3, hvilket betyder at kædetråden går under én skudtråd og over 
tre. Denne binding skaber et tekstil med diagonale riller (kippergrader) på den ene side og 
en tendens til at rulle (Hatch, 1993). Efter vævningen har tekstilet fået en tefl oncoating
med mikroskopiske huller, hvilket medvirker til at øge dets strømningsmodstand og 
forhindre at tekstilet trækker skævt pga. kipperbindingen (Boutrup, personlig kommu-
nikation, forår 2010 og maj 2012).   

16.2   Divina - valket uld

Tekstilet Divina er fremstillet af 100% ny uld, vejer 540g/m2 (Kvadrat, 2010) og har ca. 
14 tråde/cm af samme type i begge retninger. 
Uld er en animalsk fi ber, hvilket har betydning for tekstilets formmæssige egenskaber. På 
makroplan har uldfi bren en let spiralstruktur, hvilket gør fi bren elastisk i længderetningen 
og fjedrende ifht. at vende tilbage til sin oprindelige facon når den bøjes eller trykkes. På 
mikroplan er fi bren beklædt med skæl, som er lagt ind over hinanden ‘som tagsten’. Fi-
bren er ca. 14 - 50 mikrometer tyk, se fi gur 141 nedenfor. Fibrens skælbeklædte overfl ade 
og spiralstruktur betyder at fi brene hænger godt fast i hinanden, når de fi ltres sammen 
(Hatch, 1993).        
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Sammenhængskraft
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Tværsnit af fi bre

Fibren er 
beklædt med 
skæl

Figur 141. Uldfi brens skællede struktur. Foto: Hatch, 2006.
          
Efter vævningen er tekstilet valket, hvilket vil sige at tekstilet bearbejdes sådan, at 
trådenes fi bre fi ltres ind i hinanden. Resultatet er et meget ensartet tekstil, med en over-
fl ade af kaotisk sammenfi ltrede fi bre, næsten uden spor af den grundlæggende vævebin-
ding. Også tekstilets tykkelse, på ca. 1,45mm., er jævn. Se fi gur 142:

Trævler ikke

Stor sammen-
hængskraftDen valkede over-

fl ade er ensartet og 
næsten uden spor af 
vævningen  

Figur 142. Tekstilet Divina er vævet og derefter valket.

Det er imidlertid ikke blot tekstilets udseende, men også dets mekaniske egenskaber, der 
ændres gennem valkningen. Den elasticitet, der oftest fi ndes i vævede tekstilers diagonale 
retning, ifht. trådretningen, modvirkes næsten fuldstændig af de mange sammenfi ltrede 
fi bre, sådan at tekstilet er næsten lige elastisk i den diagonale retning og i trådretningen. 
Valkningnen betyder desuden at tekstilet har en stor sammenhængskraft, som bevirker at 
det ikke trævler, når kanterne klippes og selv ikke når kanterne bevæges og slides.
Ved at skille tekstilets tråde fra hinanden, afslørede det sig at Divina er vævet i en kipper 
1/2, hvilket vil sige at kædetråden går under én og over to skudtråde. En kipperbinding 
har en indbygget tendens til at rulle sig sammen, men ikke når det er valket. 



185

Bomuldsfi bren

Den vævede 

bomuld

16.3   Indisk bomuld - grov repsbinding 

Den Indiske bomuld består af 100% bomuld. Tekstilet vejer 361g/m2 og har 14 tråde/pr. 
cm i kæden og 8 tråde/cm i skuddet. Skudtråden er væsentlig kraftigere end kædetråden, 
og desuden løst og uens tvundet mens kædetråden er tvundet til en tynd, jævn og relativt 
stærk tråd. De uens tykkelser af kæde- og skudtråd er kendetegnende for en repsbinding. 
Forskellen mellem kæde- og skudtråd giver tekstilet en rifl et overfl ade.
Bomuld er en plantefi ber bestående af én celle af cellulose pr. fi ber. Fibrene er ca. 16 - 20 
mikrometer tykke, deres tværsnit har form som en bønne og fi brene snor sig om sig selv, 
se fi gur 143 nendenfor. Bomuldsfi bren er forholdsvis stærk, men men en relativ lav elas-
ticitet, dvs. dets evne til at trække sig tilbage til sin oprindelige facon efter et træk er lille, 
ligesom fi bren også knækker lettere end de fl este andre fi bre (Hatch, 1993).

      

bønne-
formede
fi bre

Fibrene er 
glatte og 
snor sig om 
sig selv

Figur 143. Den Indiske bomulds fi ber. Foto: Hatch, 2006.

Den Indiske bomulds blanding af egenskaber giver et føjeligt men hverken særlig ela-
stisk eller spændstigt tekstil. Tekstilets sammenhængskraft er ikke særlig stor, hvilket er 
kendetegnende for repsbindingen (Hatch, 2006) og den Indiske bomuld trævler derfor 
meget - skudtrådene mere end kædetrådene, se fi gur 144:   

   

Trævler af 

skudtråd

Lille sammen-

hængskraftDe uens kæde- og 

skudtråd danner 

en rifl et overfl ade

Figur 144. Den Indiske bomuld er vævet i en repsbinding med en tynd tråd i kæden og en 
meget tykkere tråd i skuddet. 
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Elasticitet

På trods af at bomuldsfi bren ikke, i sig selv, er særlig elastisk er tekstilet, samlet set, 
ganske elastisk - dog kun i kæderetningen. Når kæden, som består af en relativt stærk og 
tynd tråd, udsættes for træk, presser den den tykkere og blødere skudtråd sammen, hvor-
ved kædetråden strækkes ud og bliver længere. Vævede tekstiler har ofte, hvis de ikke er 
vævet for tæt, en elasticitet i den diagonale retning, og pga. den indiske bomulds elastic-
itet i kæderetningen, bliver bomulden også ekstra elastisk i den diagonale retning.    
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17   Tekstil formgivning

I dette kapitel undersøges sammenhængen mellem tekstilernes materialiteter, en række 
teknikker og de former, de udførte teknikker resulterer i.
Kapitlet beskriver undersøgelserne af hvilke teknikker, der danner hvilke former, dvs. 
fase 2 og 3 i formgivningen af tekstil, se afsnit 15.1, ‘Kapitlets opbygning’.

17.1   Kapitlets metode

Tekstilernes materialiteter registreres ved at udsætte tekstilerne for en række basale 
teknikker såsom at folde og strække tekstilerne og ved at sammenligne de sanseindtryk 
bearbejdningne giver. De færdige former registreres gennem en analyse med tegning, som 
afslører formens formelle træk, som derefter sammenholdes med de sanseindtryk, bear-
bejdningerne giver.

Anvendte teknikker
Hvilke aspekter af empirien, der afslører sig, afhænger af af prøvningernes natur (Vall-
gårda & Bendixen, 2009) (beskrevet nærmere i afsnit 2.2.3). Afhængig af hvilken teknik 
et tekstil udsættes for, afsløres således forskellige aspekter af tekstilernes materialitet. For 
at fi nde frem til så basale materialiteter som muligt, udføres en række basale formgiv-
ningsteknikker på tekstilerne. For at gøre undersøgelserne så klart afl æselige som muligt 
tilsigtes det desuden at teknikkerne afslører så få materialiteter ad gangen som muligt. 
For fl ere af de valgte teknikker gælder det imidlertid, at den afslører fl ere materialiteter 
samtidigt, hvilket komplicerer afl æsningen af tekstilets materialitet. Dog viser de samti-
dige afsløringer hvordan én materialitet kan spille sammen med en anden. F.eks. afslører 
foldninger af tekstilet hvor stive og spændstige tekstilerne er og udstrækningerne afslører 
hvor elastiske eller forlængelige tekstilerne er.
For at afdække så bredt et spektrum af tekstilernes materialitet som muligt, tages der 
udgangspunkt i den eksisterende mængde af teknikker til formgivning af tekstil til rum-
lige konstruktioner, idet det antages at disse teknikker, stort set, udgør spektret af mulige 
rumlige formgivningsteknikker af det tekstile materiale. Adgangen til den eksisterende 
mængde af teknikker fi ndes gennem Colette Wolff (Wolff, 1996), Kathryn L. Hatch 
(Hatch, 2006) og Sylvie Krüger (Krüger, 2009). Desuden gennem egen erfaring (se afsnit 
2.1).
På baggrund af disse kilder kan en liste af basale formgivningsteknikker ekstraheres som 
udgangspunkt for undersøgelsen af, hvilke materialiteter de tre valgte tekstiler har: At 
klippe, folde, bøje, kramme, drapere, strække og rulle. 

Sammenligninger
Tekstilernes materialeegenskaber er udpeget på følgende måde: Gennem bearbejdningen 

Basale form-

givningsteknikker

Udgangspunkt i 

eksisterende 

teknikker

Klippe, folde, bøje, 

kramme, drapere, 

strække, rulle
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Udpegning af 

ligheder og 

forskelle

Skala fra 1 til 5 over 

materialiteter

‘Repertory Grid’

To materialiteter 

udpeges

Afstande, antal, 

geometrier...

Skala fra 1 til 5 over 

former

af de tre tekstiler med de udvalgte teknikker, opbyggede jeg en intuitiv fornemmelse af 
hvert af tekstilernes særlige natur og deres indbyrdes ligheder og forskelle. Efterhånden 
markerede særlige karakteristiska ved det enkelte tekstil sig som en anderledeshed ifht. de 
to andre tekstiler, f.eks. at tekstilet trævlede eller at det sprang tilbage til sin oprindelige 
form når jeg bøjede det. Ved erkendelsen af ét karakteristikum ved et tekstil kunne det 
formuleres og det kunne vurderes i hvilken grad de to andre tekstiler også havde dette 
karakteristikum, selvom det ikke nødvendigvis var iøjnefaldende.    
Det viste sig ofte, at et karakteristiskum ved ét tekstil havde sin modsætning i et karakter-
istikum ved et andet tekstil. F.eks. var ét tekstil elasitisk mens et andet var uelastisk. På 
den måde tegnede tekstilernes karakteristika tilsammen et felt af polære materialeegen-
skaber knyttet sammen via skalaer, spændende fra lav til høj under samme overordnede 
begreb, f.eks. ‘elasticitet’. Feltets spænd over karakteristiska og ekstremer begrænsedes 
selvsagt af de materialeegenskaber, de tre tekstiler tilsammen fremviste. 
For at kunne nuancere vurderingerne, placeres tekstilerne på en skala fra 1 til 5. Tekstiler-
ne blev placeret ifht. hinanden, enten ved erkendelsen at ét tekstils særlige karateristikum, 
f.eks. ‘elasticitet’, eller ved samtidig erkendelsen af to tekstilers karakteristika, f.eks. 
‘elastisk’ - ’ikke elastisk’. Det sidste tekstil blev derefter placeret på skalaen ved at vur-
dere det ifht. de to andre tekstiler. Placeringen baserede sig på fornemmelse.

Metoden til sammenligning af tekstilerne ligner til forveksling metoden ‘Repertory Grid’ 
sådan som den beskrives af Fay Fransella, Richard Bell og Don Bannister. I metoden 
‘repertory grid’ sammenlignes minimum tre elementer ved at fi nde enten et lighedstræk 
eller en forskel mellem to af elementerne. Lighedstrækket eller forskellen betyder, at det 
resterende element adskiller sig fra disse (Fransella et al., 2004)

Af hensyn til undersøgelsens overskuelighed, udpeges højst to materialiteter med teknik-
kerne. Tekstilernes materialiteter beskrives med variationer over udtryk hentet i tekstil-
videnskaben, som den beskrives af Hatch (Hatch, 2006). 

Tegningsanalyse
For at kunne fokusere på den færdige forms formelle elementer, tegnes formens hovedli-
nier op med udgangspunkt i fotografi erne af de bearbejdede tekstiler. Der fokuseres på dé 
formparametre ved de tekstile former, der vurderes som indeholdende mest information, 
f.eks. afstande, antal, geometrier. Kun de mest karakterisktiske formparametre analyseres. 

Tegningerne analyseres løsrevet fra fotografi erne ved at opmåle formen. Dette gøres f.eks. 
ved at måle afstande, ved at tælle eller ved at optegne veldefi nerede geometrier ved siden 
af formen, hvorved en sammenligning kan foretages. 
Opmålingernes resultater angives ikke i det specifi kke antal centimeter, antal eller lighed 
med en given geometri, men placeres på en skala fra 1 til 5, idet det vurderes, at former-
nes relation til hinanden er mere væsentlig end den specifi kke f.eks. afstand. Den største, 
f.eks. afstand, placeres derfor på skalatrinnet 5 og den mindste på skalatrinnet 1.
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Diagrammer over 

tekstilernes 

materialiteter 

og former

Sammenholdning af materialiteter og former
Resultaterne af sanseregistreringerne, dvs. tekstilernes materialiteter, sammenholdes med 
resultaterne af tegningsanalysen, dvs. tekstilernes former, ved at indsætte begge typer 
resultater i diagrammer. Af disse diagrammer kan sammenhængen mellem tekstilernes 
materialiteter og former afl æses ligesom det kan afl æses hvilken effekt en given teknik 
har på en given materialitet.  

I det følgende er billederne forsynet med bogstaver for at indikere hvilke former, der er 
dannet af Sefar (S), Divina (D) og Indisk bomuld (Ib).    

17.2   Teknikken ‘at rulle’

I dette afsnit afdækkes og formgives de tre tekstiler Sefar, Divina og Indisk bomuld med 
teknikken ‘at rulle’. 

Den anvendte teknik
Tekstiler på ca. 32 x 32cm blev rullet så stramt det lod sig gøre, tværs over tekstilet, fra 
den ene kant til den anden. Herefter blev rullen placeret så den hvilede på den løse kant, 
se fi gur 145: 

   

  S

 

 D

 

Ib

                                                       

        
                                                                                  

      

  S
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Rulning af Sefaren

Rulning af Divinaen

Rulning af Den i

indiske bomuld

Spændstighed

                  

 D

 

Ib

Figur 145. Tekstilernes forskellige former når de udsættes for teknikken ‘at rulle’.
Rullerne set skråt fra oven og rullerne set fra enden, har indbyrdes samme størrelsesfor-
hold.

Sanseregistreringer af tekstilernes materialiteter
Se fi gur 145. Sefaren kunne kun rulles i kæderetningen, i skudretningen rullede den 
sig konsekvent ud - denne totale udrulning er udeladt fra undersøgelsen for overskue-
lighedens skyld. Heller ikke i kæderetningen kunne det styres helt hvordan Sefaren skulle 
rulle, fordi den ‘sprang tilbage’ mod sin oprindelige tilstand, ved at lagene af tekstil gled 
forholdsvist frit mod hinanden. Denne måde at rulle op på, skete i løbet af mindre end et 
sekund og bevirkede at rullen rullede sig ud nogenlunde på stedet (fi gur 145, S).

Divinaen havde også en vis modstand mod at blive rullet - lige meget på begge leder - 
og ved det mindste skub rullede tekstilet sig op til plan tilstand i løbet af 1-2 sekunder. 
Denne totale udrulning er udeladt fra undersøgelsen for overskuelighedens skyld. Selv 
uden et skub rullede Divinaen sig en smule op; denne delvise oprulning skete ved at tek-
stilet rullede henover underlaget. Divinaen kunne ikke rulle sig op på stedet som Sefaren, 
idet tekstilets overfl ade forhindrede at lagene af tekstil gled mod hinanden (fi gur 145, D). 

Den indiske bomuld rullede sig føjeligt på begge ledder, dog lettere i kæderetningen end 
i skudretningen. Rullet i kæderetningen blev den liggende præcis som den blev lagt (fi gur 
145, Ib), rullet i skudretningen rullede den sig lidt op ved at rulle henover underlaget idet 
overfl adens ruhed forhindrede de tekstile lag at glide mod hinanden. Rulningen i skudret-
ningen er udeladt for overskuelighedens skyld. 

Tekstilerne måde at kunne rulles på synes at afhænge primært af deres spændstighed og af 
deres overfl adefriktion. Afhængig af det enkelte tekstils sammensætning af disse materia-
liteter, opstod variationerne over den rullede form.

Sammenligning
Sammenlignes rullerne på baggrund af sanseregistreringerne, kan følgende to skalaer over 
de tre tekstilers spændstighed og overfl adefriktion opstilles:

‘Spændstighed’ er tekstilets evne til at springe tilbage til sin opringelige form efter 
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Overfl adefriktion

Diameter

Cirkulært tværsnit

rulning. Hatch (Hatch, 2006) kalder den tilsvarende materialitet ‘elastic recovery’, dvs. 
gendannelse via elasticitet, men udtrykket refererer primært til gendannelse efter et træk i 
længderetningen.    

      

SPÆNDSTIGHED

Ib                                                                       D                      S

1                      2                       3                       4                      5

Sefaren var dét tekstil der initierede til at få øje på spændstigheden, idet den tydeligst 
havde denne materialeegenskab. Straks, da denne egenskab var udpeget, sprang den 
Indiske bomulds udprægede slaphed i øjnene. Divinaens modstand mod at rulle placerede 
sig lidt under Sefaren.    

‘Overfl adefriktionen’ er den overfl adekaraktér vi kan mærke med huden, eller som vi 
fornemmer, f.eks. når tekstilet bevæges mod sin egen overfalde. Hatch kalder den tilsva-
rende materialegenskab ‘roughness’, men refererer hermed primært til den måde tekstilet 
opleves på med huden og ikke dens friktion ifht. f.eks. sig selv.

      

OVERFLADEFRIKTION

 S                                                                                          Ib+D

1                      2                       3                       4                      5

‘Overfl adefriktionen’ blev udpeget gennem Divinaen idet det var tydeligt, at dens høje 
spændstigheds tendens til at rulle sig ud blev modvirket af en anden, ligeså stærk, mate-
rialitet. Sefaren havde tydeligvis ikke denne overfl adefriktion idet den rullede sig ud, 
liggende på sammen sted, mens Den indiske bomulds overfl ade synes at have den samme 
friktion ved berøring som ved bevægelse tekstil mod tekstil.    

På begge skalaer placerer Sefaren sig i den ene ekstrem, mens Den indiske bomuld sig 
placerer sig i den anden. Divinaen placerer sig i den høje ende af begge skalaer.

Tegningsanalyse af rullernes former
I tegningsanalysen fokuseres, for overskuelighedens skyld, på de rulninger, der faktisk 
resulterede i en rullet form og altså ikke på de rulninger, der rullede sig ud og resulterede 
i et plant tekstil.
Når formerne sammenlignes gennem en tegningsanalyse springer især rullens diameter og 
mere eller mindre cirkulære tværsnit i øjnene som karakteristika ved den rullede form. 
En analyse af rullerne foretages ved at opmåle rullernes diametre med centimetermål og 
rullernes tilnærmelsesvise cylinderform og cirkulære tværsnit analyseres ved at indsætte 
liniestykker og cirkler, hvorved det afgøres hvor tæt rullens former ligger på disse veldefi -
nerede geometrier, se fi gur 146:
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Figur 146. Den rullede form kan karakteriseres ved rullens diameter samt ved tværsnittet 
og cylingerformens cirkellighed. Tegningernes placering på siden stemmer overens med 
fotografi ernes placering på fi gur 145.

De rullede formers diametre og cirkelligheder kan formuleres med følgende skalaer:

  

DIAMETER

Ib---------------Ib                     D                                               S

1                      2                       3                       4                      5

‘Diameteren’ er længden af rullens tværsnit. Dette formparameter er tæt knyttet til geo-
metrien ‘cirkellighed’ idet ‘cirkelligheden’ afhænger af, om rullen har samme diameter i 
alle retninger, se fi gur 146. 
Sefaren har den største diameter, Den indiske bomuld den mindste men også den næst-
mindste, fordi diameteren er forskellig alt efter hvilken retning den måles. Divinaens 
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Cirkellighed

Diagram over 
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overfl adefriktion, 

diameter og 
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diameter placerer sig midt på skalaen.  

                
  

CIRKELLIGHED

Ib                                             D                                               S

1                      2                       3                       4                      5

‘Cirkelligheden’ er rullens tværsnits lighed med en cirkel. Jo mere lig hinanden længderne 
af rullens tværsnit er, jo højere lighed har tværsnittet med en cirkel, se fi gur 146. ‘Cirkel-
ligheden’ indikerer desuden i hvor høj grad rullens cylinderform er enkeltkrum eller om 
den er bulet.
Sefaren har den største lighed med en cirkel, både mht. rullen set fra enden og rullens 
cylinderform. Den indiske bomuld har den laveste lighed med en cirkel fordi den, når den 
ses fra enden, har fl ere meget forskellige diametre og fordi dens cylinderform har mindst 
to buler. Divinaen placerer sig midt mellem disse fordi den, set fra enden, har lige så stor 
lighed med en cirkel som Sefaren men når dens cylinderform vurderes, er den lige så 
bulet som Den indiske bomuld.

Sammenholdning af sanseregistreringer og tegningsanalyser
Teknikken ‘at rulle’ afslører materialiteterne ‘spændstighed’ og ‘overfl adefriktion’ og dan-
ner af disse materialiteter variationer over ‘diametre’ og ‘cirkler’. 
I det følgende sættes diameteren og cirkelligheden i relation til materialiteterne ‘spænd-
stighed’ og ‘overfl adefriktion’, se fi gur 147:
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Figur 147. Materialiteterne ‘spændstighed’ og ‘overfl adefriktion’ i relation til henholdsvis 
‘diameter’ og ‘cirkellighed’.

Tabellen til venstre, fi gur 147, viser, at et tekstil med en overfl adefriktion på 1 og en 
spændstighed på 5 danner ruller med en diameter på 5 (Sefar). Et tekstil med en over-
fl adefriktion på 5 og en spændstighed på 4 danner ruller med en diameter på 4 (Divina). 
Et tekstil med en overfl adefriktion på 5 og en spændstighed på 1 danner ruller med en 
diameter på 1/2 (Indisk bomuld).
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Tabellen til højre, fi gur 147, viser, at et tekstil med en overfl adefriktion på 1 og en spænd-
stighed på 5 danner ruller med en cirkellighed på 5 (Sefar). Et tekstil med en overfl ade-
friktion på 5 og en spændstighed på 4 danner ruller med en cirkellighed på 3 (Divina). 
Et tekstil med en overfl adefriktion på 5 og en spændstighed på 1 danner ruller med en 
cirkellighed på 1 (Indisk bomuld).

Opsamling på teknikken ‘at rulle’
Teknikken ‘at rulle’ afdækker forskellige grader af tekstilernes materialiteter ‘spænd-
stighed’ og ‘overfl adefriktion’. Samtidig afdækker rulleteknikken hvilke former der kan 
dannes med disse materialiteter, nemlig forskellige diametre og cirkelligheder.
Tabellerne, fi gur 147, udgør en kobling mellem tekstilernes materialiteter og kan derfor 
bruges som en opsamling på afsnittet ‘Teknikken ‘at rulle’’:  
 
Af tabellerne, fi gur 147, kan det udledes at
1) Jo højere spændstighed og jo lavere overfl adefriktion, jo større diameter og jo større 
cirkellighed.
2) Jo lavere spændstighed og jo højere overfl adefriktion, jo mindre diameter og jo mindre 
cirkellighed.
3) En blanding af høj spændstighed og høj overfl adefriktion giver en medium diameter og 
en medium cirkellighed.

 

17.3   Teknikken ‘at strække’

I dette afsnit afdækkes og formgives de tre tekstiler Sefar, Divina og Indisk bomuld med 
teknikken ‘at strække’. 

Den anvendte teknik
Et stykke på ca. 32 x 32cm af hvert tekstil blev strukket ud, både i trådretningerne og dia-
gonalt. Kun den form der opstod af strækket i den diagonale retning analyseres her, idet 
denne form tydeligst viste et resultat, se fi gur 148:   
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Tekstilerne strækkes 

diagonalt

Overskud af stof

Strækbarhed

S

D

Ib
   

       

Figur 148. Tekstilerne Sefar (S), 
Divina (D) og Indisk bomuld 
(Ib) udstrækkes diagonalt af 
kæde- og skudretningen.

Sanseregistreringer af tekstilernes materialiteter
Hverken Sefar, Divina eller Indisk bomuld kan strækkes væsentligt på langs af fi brene. 
Den indiske bomuld dog en smule i kæderetningen idet kædetrådene kan strække sig ved 
at klemme de tykkere skudtråde fl ade. I diagonal retning kan tekstilerne derimod strække 
sig en del, Sefar mindst, Divina mere og Den indiske bomuld mest. 
Den måde tekstilerne strækkes på - frit i luften i to diagonalt modsatte hjørner - danner en 
fold idet de to løsthængende hjørner hænger ned (se fi gur 148). 

Når Sefaren strækkes i diagonal retning, påvirker det hele tekstilet idet den øverste ‘ryg’ 
eller fold krummer sig opad, og lige under denne fold bevæger tekstilet sig indad og de 
nedhængende hjørner bevæger sig opad. Strækket oparbejder således et vist overskud af 
stof i træklinien, dvs. i ‘ryggens’ linie og lige under ‘ryggen’.
Det samme sker når Divianen strækkes diagonalt, blot i endnu højere grad. Dvs. at ‘ryg-
gen’ er mere krum, tekstilerne bevæger sig længere indad og de nedhængende hjørner 
bevæger sig mere opad. Der oparbejdes derved et større overskud af stof omkring træk-
linien. 
Den indiske bomuld strækker sig mest af de tre - så meget at det overskud af stof, der 
opstår i træklinien, først danner en kraftig indbulning under ‘ryggen’ og, når der strækkes 
yderligere, en fordybning midt ned i ‘ryggen’. Til gengæld buler tekstilet sig da ikke så 
meget indad under ‘ryggen’. 

Sammenligning af materialiteter
Udstrækningen af tekstilerne afslører, at tekstilerne besidder forskellige grader af dét 
Hatch kalder ‘shear resistance’, hvilket er tekstilets interne friktion mellem tråde og fi bre. 
Denne friktion har indfl ydelse på, i hvor høj grad tekstilet kan strækkes diagonalt i kæde- 
og skudretningen (Hatch, 2006). På dansk vil jeg kalde denne materialeegenskab ‘stræk-
barhed’.
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Stivhed

  

STRÆKBARHED

S                                               D                                              Ib

1                      2                       3                       4                      5

Den indiske bomuld strækker sig mest, Sefaren strækker sig mindst og Divinaen placerer 
sig midt mellem disse to. 

Den form, der dannes af udstrækningen synes desuden afhængig af hvor let tekstilet 
falder, dvs. af tekstilets stivhed. ‘Stivheden’ er tekstilets modstand mod at bøje sig og 
denne materialeegenskab synes at udmønte sig i forskellige grader af krumning på tværs 
af det udstrakte tekstils ‘ryg’.

               

STIVHED

Ib                                             D                                               S

1                      2                       3                       4                      5

Sefaren er mest stiv, Den indiske bomuld mindst stiv og Divinaens stivhed placerer sig 
midt mellem disse to. Tekstilernes materialeegenskaber ‘strækbarhed’ og ‘stivhed’ er 
således omvendt proportionale; hvor den ene egenskab er høj er den anden lav.

Tegningsanalyse af de udstrakte tekstilers former
Tegningerne af den udstrakte form er tegnet med afsæt i fotografi erne af de udstrakte 
tekstiler. Opstalten, dvs. den trekantede form set ind fra siden, er tegnet direkte ovenpå 
fotografi erne mens snittet er skønnet udfra betragtninger af de tekstile former samt af 
skyggerne, der tegner formen, se fi gur 149:
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Konveksitet i 

                      
              

        

 
                 
            

     

                    

Figur 149. Tekstilernes forskellige former når de udsættes for teknikken ‘at strække’. 
Korte pile refererer til en lille krumning, længere pile refererer til en større krumning.

Se fi gur 149. Ses de udstrakte tekstiler fra siden, ind på den trekantede fl ade, viser det sig, 
at tekstilernes øverste kanter, ‘ryggen’ er konveks i varierende grad og at tekstilernes ne-
derste kanter konkave - Sefaren kun lidt, Divinaen mere og Den indiske bomuld så meget, 
at det overskud af stof, der opstår omkring ‘ryggen’, danner en nedbulning i midten. 

Den lodrette række tegninger til højre på fi gur 149 viser et skønnet snit gennem de ud-
strakte formationer. Her er det tydeligt at afl æse, hvis snittet sammenholdes med en lodret 
linie, hvordan foldens form ændrer sig nærmest glidende fra den stive Sefars simple fold 
over den faste Divinas lidt mere udviklede fold med to begyndende konkaviteter til den 
føjelige Indiske bomulds komplicerede fold med tre konkaviteter.

Den udstrakte form kan således karakteriseres ved den samlede grad af konveksitet i 
opstalten, samt ved konkaviteten i snittet. 

‘Konveksiteten i opstalten’ består af graden af krumning i formens ‘ryg’ når denne ses ind 
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fra siden som på fi gur 149 til venstre. Tekstilernes ‘konveksiteten i opstalten’ fordeler sig 
sådan på skalaen:

  

KONVEKSITET I OPSTALTEN

S                                               D                                              Ib

1                      2                       3                       4                      5

Den indiske bomuld har den største konveksitet i opstalten, Sefaren den mindste konvek-
sitet og Divinaen en konveksitet midt mellem disse.

‘Konkaviteten i snittet’ består af den samlede ind- og nedbulning, dvs. indbulningen 
under ‘ryggen’ og nedbulningen midt ned i ‘ryggen’. Tekstilernes konkavitet i snittet 
fordeler sig sådan på skalaen:

  

KONKAVITET I SNITTET

S                                                D                                             Ib

1                      2                       3                       4                      5

Den indiske bomuld har den største konkavitet i snittet, Sefaren den mindste og Divinaen 
en medium konkavitet i snittet.

Sammenholdning af sanseregistreringer og tegningsanalyser
Teknikken ‘at strække’ afslører materialiteterne ‘strækbarhed’ og ‘stivhed’ og danner af 
disse materialiteter variationer over ‘konveksitet i opstalten’ og ‘konkavitet i snittet’. 
I det følgende sættes ‘konveksitet i opstalten’ og ‘konkavitet i snittet’ i relation til materi-
aliteterne ‘strækbarhed’ og ‘stivhed’, se fi gur 150:
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Figur 150. Materialiteterne ‘spændstighed’ og ‘overfl adefriktion’ i relation til henholdsvis 
‘diameter’ og ‘cirkellighed’.
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Dobbeltkrum flade

Tabellen til venstre, figur 150, viser, at et tekstil med en strækbarhed på 1 og en stivhed 
på 5 danner en konveksitet i opstalten på 1 (Sefar). Et tekstil med en strækbarhed på 3 og 
en stivhed på 3 danner en konveksitet i opstalten på 3 (Divina). Et tekstil med en stræk-
barhed på 5 og en stivhed på 1 danner en konveksitet i opstalten på 5 (Indisk bomuld).
Det samme kan ses af tabellen til højre, figur 150, blot med konkavitet i snittet som form-
parameter.

Opsamling på teknikken ‘at strække’
Teknikken ‘at strække’ afdækker forskellige grader af tekstilernes materialiteter ‘stræk-
barhed’ og ‘stivhed’. Samtidig afdækker udstrækningen hvilke former, der kan dannes 
med disse materialiteter, nemlig forskellige konveksiteter og konkaviteter.
Tabellerne, figur 150, udgør en kobling mellem tekstilernes materialiteter og kan derfor 
bruges som en opsamling på afsnittet ‘Teknikken ‘at strække’’:  
 
Af tabellerne, figur 150, kan det udledes at
1) Jo højere strækbarhed og jo lavere stivhed, jo større konveksitet i opstalten og 
konkavitet i snittet.
2) Jo lavere strækbarhed og jo højere stivhed, jo mindre konveksitet i opstalten og 
konkavitet i snittet.
3) En blanding af høj strækbarhed og lav stivhed giver en høj konveksitet i opstalten og 
konkavitet i snittet.

Generelt om teknikken ‘at strække’ og om den form teknikken danner gælder det, at der 
dannes en dobbeltkrum flade (i overkanten af den udstrakte form), hvilket er ret usædvan-
ligt for tekstil, hvis geometri oftest er enkeltkrum, dvs. et snit gennem en tredimensionel 
tekstil form, f.eks. en fold i et gardin, vil oftest afsløre hele foldens krumhed.  

17.4   Teknikken ‘at drapere’

I dette afsnit afdækkes og formgives de tre tekstiler Sefar, Divina og Indisk bomuld vha.
teknikken ‘at drapere’. 

Den anvendte teknik
At drapere vil sige at danne folder i et tekstil ved kun at understøtte dele af tekstilet, 
sådan at tyngdekraften deformerer de ikke understøttede dele til en foldet struktur (Hatch, 
2006). Med draperingen var det hensigten at anvende de ‘U-formede’ folder som ud-
gangspunkt for en formanalyse.

Tekstiler på ca. 90 x 90cm blev hængt op i to punkter, som blev skubbet sammen, sådan 
at afstanden mellem punkterne blev kortere end tekstilets kantstykke. For herved at danne 
U-formede folder i den tekstile flade, blev tekstilet, i nogen tilfælde, skubbet og puffet 
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midt på fl aden, for at danne denne type folder, se fi gur 151: 

S  D  Ib

Figur 151. Tekstilerne Sefar (S), Divina (D) og Indisk bomuld (Ib) ophængt i to punkter.

Sanseregistreringer af tekstilernes materialiteter
Sefaren ville nødigt danne U-formede folder i de ikke understøttede områder, dvs. i 
de dele af tekstilet, der ikke direkte sad fast i ophængningspunktet faldt det ikke af sig 
selv i U-folder. Som udgangspunkt dannede Sefaren én stor fold, som et skråthængende 
tønde-hvælv, men ved at give folden et skub midt på, opstod en U-fold. Hvor denne folds 
nederste punkt placerede sig, afhang helt af, hvordan jeg skubbede til tekstilet og foldens 
nederste punkt kunne bevæges både op og ned og til siderne ved at ‘knække’ over en 
fl ytbar men præcis foldelinie. 
Divinaen dannede af sig selv de tre folder, der ses på fi gur 151, D. Hvor disse folders 
nederste punkter placerede sig afhang tildels af, hvordan jeg skubbede til tekstilet og den 
foldelinie Divinaen ‘knækkede’ over, var mere upræcis end Sefarens. 
Den indiske bomulds folder opstod helt af sig selv og foldernes nederste punkter kunne 
ikke fl yttes hverken op eller ned med undtagelse af den skarpest knækkede fold (den 
næstøverste).

Den måde tekstilerne draperede sig på, afhang indlysende af deres ‘drapabilitet’, hvilket 
af Hatch (Hatch, 2006) defi neres som tekstilets evne til at folde. Drapabiliteten afhænger, 
skriver hun, primært af tekstilets vægt og stivhed. Tekstilets vægt trækker det mod jorden 
og stivheden modsætter sig dette træk. Drapabiliteten afhænger sekundært af tekstilets 
strækbarhed (shear resistance) (Hatch, 2006).
Tekstilernes vægt er nogenlunde ens, hvilket blev tilstræbt i udvælgelsen af dem. Teksti-
lernes strækbarhed er derimod forskellig, hvilket fremgik af foregående undersøgelse, 
afsnit 17.3, ‘Teknikken ‘at strække’’. Derfor sammenlignes, i de følgende to skalaer, iste-
det tekstilernes strækbarhed, selvom denne, ifølge Hatch (Hatch, 2006), er af sekundær 
betydning. Desuden sammenlignes tekstilerne ifht. deres stivhed: 

U-folder

Drapabilitet
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Stivhed

Note 16: Denne 

skalering af 

stivheden stem-

mer godt overens 

med de enekelte 

tekstilers tykkelse 

idet Sefarens fiber 

er tykkest af de tre, 

hvilket kan afgøres 

med øjet og Den 

indiske bomulds 

fiber er tyndere en 

uldfibren.  

Strækbarhed

Parabelkurver

Hængelinier

  

  

STIVHED

Ib                                             D                                               S

1                      2                       3                       4                      5
     

Stivheden er tekstilets modstand mod at blive bøjet og denne modstand opstår primært 
som følge af tykkelsen og formen af den fibertype tekstilet består af, men også af hvilket 
materiale fiberen består af og af vævebindingen (Hatch, 2006). 
Idet Sefaren skulle manipuleres for overhovedet at folde sig, placerede den sig øverst på 
skalaen og Den indiske bomuld placerede sig nederst på skalaen fordi den ikke kunne 
forhindres i at folde sig. Divinaens folder kunne tildels styres, hvilket placerede den midt 
på skalaen16. 

  

STRÆKBARHED

S                                               D                                              Ib

1                      2                       3                       4                      5

Strækbarheden (shear resistance) afgøres af tekstilets interne friktion mellem tråde og 
fibre. Denne friktion har indflydelse på i hvor høj grad tekstilet kan strækkes diagonalt og 
i kæde- og skudretningen (Hatch, 2006).
I foregående undersøgelse, afsnit 17.3, ‘Teknikken ‘at strække’’, blev det registreret, at 
Den indiske bomuld er mest strækbar, Sefaren mindst strækbar og at Divinaens stræk-
barhed lå midt mellem disse to. Denne skala anvendes her til kobling med materialiten 
stivhed og de draperede former.    
      

Tegningsanalyse af de draperede former
Ved de draperede former springer især foldernes kurver i øjnene. Foldernes kurver analy-
seres ved at sammenligne dem med parabelkurver, idet det er parabelkurven, der tegner 
sig, når en linie hænger frit, uden anden belastning end sig selv eller en jævnt fordelt vægt 
(Mathiasen & Reitzel, 1997) . 
Ved at sætte tekstilernes foldekurver i relation til parabelkurver, er det hensigten at 
afdække hvorvidt tekstilernes folder hænger frit eller om de påvirkes af andre kræfter, 
f.eks. tekstilets stivhed eller strækbarhed, se figur 152:
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Parabellighed

                               

        

Figur 152. Den draperede form kan karakteriseres ved foldernes kurver og antal. Teksti-
lernes foldekurver er tegnet med en kraftig streg mens de mest tilsvarende parabelkurver 
er indtegnet med en tyndere streg. Tegningernes placering ifht. hinanden stemmer overens 
med fotografi ernes placering på den foregående side, blot er de en smule forstørrede.

Figur 152 viser tekstilernes foldekurver optegnet med kraftige streger, mens parablernes 
kurver er indtegnet med tyndere streger. Af tegningen kan det afl æses, at Sefaren, fi gur 
152, til venstre, synes mest sammenfaldende med parablernes forløb, idet kun den midter-
ste foldekurve afviger lidt fra parablens kurve, både mht. placering og form, men denne 
afvigelse skyldes sandsynligvis, at foldekurvens placering på den tekstile fl ade, og mu-
ligvis også tildels dens form, er bestemt af mig (se ovenfor), idet den kunne fl yttes både i 
lodret og vandret retning.  
Divinaens folder, fi gur 152, i midten, stemmer nogenlunde overens med parablens kurver. 
Den nederste foldekurve er fuldstændig sammenfaldende, de midterste to afvigende ifht. 
palcering, men ikke ifht. form, mens den øverste foldekurve er afvigende både ifht. place-
ring og form.
Den indiske bomulds foldekurver er ikke sammenfaldende med parabelkurverne, hverken 
ifht. placering eller form.

Den draperede form kan sammenlignes gennem dens ‘parabel-lighed’:

 
  

PARABELLIGHED

Ib                                              D                                              S

1                      2                       3                       4                      5

‘Parabelligheden’ er de tekstile folderes lighed med en parabelkurve.
Sefarens foldekurver har størst lighed med parabelkurverne, Den indiske bomulds 
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Diagram over 

stivhed, 

strækbarhed og 

parabellighed

foldekurver har mindst lighed og parablens lighed med Divinaens foldekurver placerer sig 
midt mellem disse.

Sammenholdning af sanseregistreringer og tegningsanalyser
Teknikken ‘at drapere’ afslører materialiteten ‘stivhed’ og danner, i samspil med tekstiler-
nes strækbarhed fundet i afsnit 17.3 (‘Teknikken ‘at strække’’), variationer over parabel-
ligheden. I det følgende sættes parabelligheden i relation til materialiteterne ‘stivhed’ og 
‘strækbarhed’, se fi gur 153:
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Figur 153. Materialiteterne ‘stivhed’ og ‘strækbarhed’ i relation til parabelligheden.

Tabellen, fi gur 153, viser, at et tekstil med en strækbarhed på 1 og en stivhed på 5 dan-
ner foldekurver med en parabellighed på 5 (Sefar). Et tekstil med en strækbarhed på 3 og 
en stivhed på 3 danner foldekurver med en parabellighed på 3 (Divina). Et tekstil med 
en strækbarhed på 5 og en stivhed på 1 danner foldekurver med en parabellighed på 1 
(Indisk bomuld).

Opsamling på teknikken ‘at drapere’
Teknikken ‘at drapere’ afdækker forskellige grader af tekstilernes materialiteter ‘stivhed’ 
og ‘strækbarhed’. Samtidig afdækker draperingen hvilke former, der kan dannes med 
disse materialiteter, nemlig forskellige grader af parabellighed.
Tabellen, fi gur 153, udgør en kobling mellem tekstilernes materialiteter og kan derfor bru-
ges som en opsamling på afsnittet ‘Teknikken ‘at drapere’’:  
 
Af tabellerne, fi gur 153, kan det udledes at
1) Jo højere stivhed og jo lavere strækbarhed, jo større parabellighed.
2) Jo lavere stivhed og jo højere strækbarhed, jo mindre parabellighed.
3) En medium stivhed og en medium strækbarhed giver en medium parabellighed.
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Foldens skarphed 

dannes af tekstilets 

egenvægt

1. foldelinie

2. foldelinie

17.5   Teknikken ‘at folde’

At folde kan betyde mange ting, f.eks. at presse eller at bøje. ‘At presse’ betyder at folden 
presses skarpere end den af sig selv ville være og ‘at bøje’ betyder at folden påvirkes 
minimalt af noget tryk. I modsætning hertil betyder begrebet ‘at folde’ dét at lægge et 
tekstil dobbelt, sådan at foldens skarphed dannes af tekstilets egenvægt. 

Den anvendte teknik
De tre tekstiler Sefar, Divina og Indisk bomuld blev foldet først over den ene midterlinie 
(1. foldelinie) og derefter over den anden (2. foldelinie) og til sidst lagt på græsset, se 
fi gur 154:

                                                                         

D

S

 

            

Ib

Figur 154. Tekstilerne Sefar (S), Divina (D) og Indisk bomuld (Ib) i foldet tilstand.

Sanseregistreringer af tekstilernes materialiteter
De tre tekstiler kunne foldes i varierende grad, men også det enkelte tekstil havde varie-
rende ‘foldeegenskaber’. I det følgende har jeg medtaget de foldinger, der foldede sig 
mest, dvs. både Sefaren og Den indiske bomuld foldet med første foldelinie i skudretnin-
gen. For Divinaen var foldeliniernes rækkefølge ligegyldig. 

Se fi gur 154. Sefaren kunne sagtens foldes - den gjorde det nærmest af sig selv men 
dannede snarere en stor krumning. I 2. foldning, på den anden led, blev denne 1. foldelini-
es krumning mast fl ad. Denne 2. foldning besværliggjordes af Sefarens glatte overfl ade, 
hvilket fi k de to lag tekstil til at glide mod hinanden. Da den foldede Sefar blev lagt på 
græsset forsøgte det yderste lag tekstil at springe tilbage mod sin oprindelige udfoldede 
tilstand idet tekstilets spænstighed langt overgik tekstilets egenvægt.  
Divinaen foldede sig let men dannede også, til en vis grad, en krum fold i 1. foldning, 
som blev mast fl ad i 2. foldning. 2. foldning forløb uden modstand fra Divinaens side, 
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Spændstighed

Vægt

både pga. de to lag tekstils store friktionsmodstand og pga. at tekstilets arbejde for at 
‘springe tilbage’ mod sin udfoldede tilstand tildels blev opvejet af dens vægt, som tyn-
gede de tekstile lag nedad.
Den indiske bomuld foldede sig let og dannede kun en meget lille krumning i 1. folde-
linie, og tekstilet øvede således heller ikke modstand mod at blive foldet 2. gang, idet 
spændstigheden langt blev overgået af tekstilets egenvægt.   

Den måde tekstilerne foldede sig på synes at afhænge primært af deres spændstighed men 
i lige så grad af deres vægt. Desuden synes deres overfl adefriktion at have en vis indfl y-
delse, om ikke på formen, så på dannelsen af den. 

Sammenligning af sanseregistrering og data
Tekstilernes vægt er nogenlunde éns, hvilket var ét af de kriterier, der afgjorde udvæl-
gelsen af dem. Deres vægt er dog ikke helt éns og derfor anvendes den her som ét af de 
formgivende parametre, sådan at det kan belyses hvordan spændstighed og vægt spiller 
sammen via teknikken ‘at folde’. Sammenlignes tekstilerne således på baggrund af deres 
spændstighed og deres vægt kan følgende to skalaer opstilles:

  

  

SPÆNDSTIGHED

Ib                                             D                                               S

1                      2                       3                       4                      5

‘Spændstigheden’ er tekstilernes evne til at springe tilbage mod deres udfoldede tilstand.
Sefaren sprang i høj grad tilbage mod sin udfoldede tilstand og har derfor en høj spænd-
stighed, Den indiske bomuld forsøgte slet ikke at springe tilbage og har derfor en lav 
spændstighed mens Divinaens spændstighed ligger sig midt mellem de to, idet det lod til, 
at tekstilets spændstighed og vægt opvejede hinanden i Divinaens materialitet.

  

  

VÆGT

Ib                                              S                                               D

1                      2                       3                       4                      5

‘Vægten’ er tekstilernes vægt pr. arealenhed og afgøres ved simpel vejning, hvilket blev 
gjort i Kapitel 16
Divinaen placerer sig øverst på skalaen med sine 540g/m2. Den indiske bomuld  ligger 
lavest på skalaen med sine 361g/m2 og Sefaren placerer sig midt mellem disse med sine 
440g/m2.

Tegningsanalyse af de foldede tekstilers former
De foldede former kan sammenlignes gennem diameteren i den krumning, der opstår af 
den 1. foldning og gennem vinklen mellem lagene i den 2. foldning, se fi gur 155: 
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Diameter, 1. fold

Vinkel, 2. fold

Vinklen mellem lagene i 2. foldning

Krumningen dannet af 1. foldning

S

D

Ib

Figur 155: Stregerne viser vinklen mellem lagene i den 2. foldning. Tegningernes placer-
ing ifht. hinanden svarer til tekstilernes placering på fotografi erne.

Tegningsanalysen af de foldede former viser, for det første, en tydelig forskel på størrel-
sen af den krumning, der dannes af første foldning, hvilket kan skaleres sådan:

  

DIAMETER, 1. FOLD

Ib                     D                                                                       S

1                      2                       3                       4                      5

‘Diameter, 1. fold’ er den krumning, der opstår af den 1. foldning. Størrelsen af 
krumningerne afgøres ved at sammenligne dem med cirkelslag og måle disse cirkelslags 
diameter. 
Sefaren har tydeligvis den største krumning (ca. 55mm) Den indiske bomuld den mindste 
krumning (ca. 7mm) og Divinaens krumning ligger nær bomuldens (med en diameter på 
ca. 15mm). 

Tegningsanalysen af de foldede former viser, for det andet, en tydelig forskel på vinklen 
mellem 2. foldnings lag, hvilket kan skaleres sådan:

  

VINKEL, 2. FOLD

Ib                     D                                                                       S

1                      2                       3                       4                      5

‘Vinkel, 2. fold’ er den vinkel, der opstår af den 2. foldning. 
Sefarens vinkel er entydigt den største (ca. 290), Den indiske bomulds den mindste (ca. 
00) mens vinklen mellem Divinaens først foldede lag placerer sig nærmest Den indiske 
bomulds (med ca. 70).  
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Diagram over 

spændstighed, vægt, 

diameter, 1. fold, 

vinkel, 2. fold

Sammenholdning af sanseregistreringer og tegningsanalyser
Teknikken ‘at folde’ afslører materialiteterne ‘spændstighed’ og ‘vægt’. I det følgende 
sættes formparametrene ‘Diameter, 1. fold’ og ‘Vinkel, 2. fold’ i relation til disse materi-
aliteter, se fi gur 156:
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Tabel 156. Materialiteterne spændstighed og vægt i relation til henholdsvis diameteren i 
1. fold og vinklen i 2. fold.

Tabellerne, fi gur 156, viser, at et tekstil med en spændighed på 1 og en vægt på 1 får 
en dimater på 1 når den foldes én gang og en vinkel på 1 når den foldes 2. gang (Indisk 
bomuld). 
Et tekstil med en spændstighed på 3 og en vægt på 5 får en diameter på 2 når den foldes 
én gang og en vinkel 2 når den foldes 2. gang (Divina).
Et tekstil med en spændstighed på 5 og en vægt på 3 får en diameter på 5 når den foldes 
én gang og en vinkel på 5 når den foldes 2. gang (Sefar). 

Opsamling på teknikken ‘at folde’
Teknikken ‘at folde’ afdækker forskellige grader af tekstilernes materialitet ‘spændstig-
hed’. Den form, der dannes med teknikken ‘at folde’, afgøres også af tekstilets vægt pr. 
arealenhed idet vægten tynger tekstilet ned, mens spændstigheden løfter tekstilet op. 
Vægten udgør således en modpol til tekstilets spændstighed. 
Tabellerne, fi gur 156, udgør en kobling mellem tekstilernes materialiteter og kan derfor 
bruges som en opsamling på afsnittet ‘Teknikken ‘at folde’’:  
 
Af tabellerne, fi gur 156, kan det udledes, at spændstigheden har den langt overvejende 
betydning for den foldede form, idet mindste når vægtforskellen er lille:
1) Jo højere spændstighed, jo større diameter og vinkel.
2) En kombination af medium spændstighed og høj vægt giver lille diameter og vinkel.
3) En kombination af lille spændstighed og lav vægt giver meget lille diameter og vinkel.
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Figur 157. 
De tre tekstiler 
bøjet og holdt 
op mod lyset.

17.6   Teknikken ‘at bøje’

Selvom teknikken ‘at bøje’ kan afsløre fl ere forskellige materialeegenskaber f.eks. 
sandsynligvis spændstighed og vægt, fokuseres i dette afsnit på materialiteten translucens. 
Vha. teknikken ‘at bøje’ undersøges det, hvordan tekstilernes translucens kan medvirke til 
afl æsningen af den bøjede form.

Den anvendte teknik
Et stykke på ca. 32 x 32cm af hvert tekstil blev bøjet en enkelt gang diagonalt sådan at de 
to hjørner lå lidt forskudt af hinanden. Formålet med forskydningen var at gøre effekten 
af tekstilets translucens tydelig, idet den bagvedliggende kant derved blev synlig gennem 
det forreste lag tekstil. Til slut blev formen løftet op i de to forskudte hjørner, se fi gur 157:

S
 

S

 

D

 

D

   

Ib  Ib
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Trådtransparens 

og mellemrums-

transparens

Trådtransparens

Sanseregistreringer af tekstilernes materialiteter
Se fi gur 157. Selvom Sefaren umiddelbart virker meget translucent og man derfor kunne 
forvente at den bøjede form let kunne afl æses gennem tekstilet, dannede bøjningen af Se-
faren en række uventede lyseffekter, som umiddelbart forvirrede afl æsningen. Den skygge 
det bagvedliggende tekstil dannede på det forreste, var ikke homogen men indeholdt både 
områder der var mørkere og områder, der var lysere end det enkelte lag tekstil. Desuden 
blev den bøjede form meget hvid i dét område hvor tekstilet lå i to lag men ikke i skygge.  

Divinaens bagvedliggende lag kastede en tydelig og homogen skygge og dannede også, 
til en vis grad, et lysere felt hvor tekstilerne lå dobbelt men ikke i skygge.

Den indiske bomulds tydelige struktur af skudtråde er tydeligt synlig i kanten af den 
bøjede form, når den holdes op mod lyset. Men hvor det bagvedliggende tekstil kaster 
skygge, forsvinder denne struktur i en homogen, mørk fl ade. Til gengæld træder tekstilets 
løse ender af skudtråde tydeligt frem. Det dobbelte lag af tekstil danner, ligesom Sefaren 
og Divinaen, et lidt lysere felt dér hvor tekstilet ligger dobbelt men ikke i skygge. 

Afl æsningen af formen synes at afhænge af forskellige aspekter af tekstilernes translu-
cens, nemlig trådtransparens og mellemrumstransparens. 

Sammenligning af sanseregistrering
Sammenlignes tekstilernes translucens på baggrund af sanseregistreringerne, kan føl-
gende karakteristika udpeges:
Sefarens tråde er transparente og bryder tilsyneladende lyset og skaber uventede 
virkninger af lys og skygge i det område hvor tekstilet ligger dobbelt.
Divinaens tråde er ikke transparente men fi ltrerer lyset så fi nt at felterne af lys og skygge 
danner homogent tranlucente fl ader.
Den indiske bomulds tråde er ikke transparente men den fi ltrerer lyset ret groft i bittesmå 
transparente og opake felter, hvilket gør slagskyggen homogen men det enkelte lag tekstil 
‘pixeleret’.  

Tekstilernes translucens kan skaleres ifht. hinanden på følgende skalaer:

  

  

TRÅDTRANSPARENS

Ib                                              D                                               S

1                      2                       3                       4                      5

‘Trådtransparencen’ er graden af den enkelte tråds transparens. 
Sefarens tråd er transparent i sig selv og placerer derfor tekstilet i toppen af skalaen. Divi-
naens tråde er ikke transparente i sig selv men så fi ne at de danner homogent translucent 
fl ader. 
Den indiske bomulds tråde er ikke transparente i sig selv.
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Mellemrums-

transparens

  

  

MELLEMRUMSTRANSPARENS

S                                               D                                              Ib

1                      2                       3                       4                      5

‘Mellemrumstransparensen’ er graden af transparens mellem de enkelte tråde. 
Den indiske bomuld er vævet så løst at der er synlige mellemrum mellem trådene og 
bomulden placerer sig derfor højt på skalaen. Divinaens mellemrum mellem trådene er så 
fi ne at de ikke umiddelbart er synlige og den placerer sig derfor midt på skalaen. Sefarens 
tråde ligger så tæt at der ikke er noget synligt mellemrum mellem trådene.

Tegningsanalyse af de bøjede tekstilers former
Afl æsningen af de bøjede former via tekstilernes translucens kan karakteriseres ved 
tydeligheden af det lyse dråbeformede felt - en tydelighed, der opstår af graden af lysind-
hold. Desuden kan afl æsningen karakteriseres ved graden af formlighed mellem det lyse 
dråbeformede felt og tværsnittet af den bøjede form, se fi gur 158:

D

S

Ib

S

D

Ib
                    

Figur 158. Afl æsningen 
af den bøjede form via 
tekstilernes translucens 
kan karakteriseres ved 
tydeligheden af det 
lyse, dråbeformede felt 
(se fi gur 157).  
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Se fi gur 158. Tegningerne viser tydeligheden af det lyse, dråbeformede felt idet kontur-
stregen angiver hvor meget feltet adskiller sig fra det omgivende. 
På baggrund af disse tegningsanalysen kan følgende skala opstilles:

  

  

TYDELIGHED

Ib                                              D                                               S

1                      2                       3                       4                      5

‘Tydeligheden’ angiver hvor tydeligt det lyse, dråbeformede felt adskiller sig fra det om-
givende. Dette beror dels på feltets lysindhold og dels på afgrænsningen af feltet.
Det lyse, dråbeformede felt på den bøjede form af Sefar adskiller sig tydeligt fra det om-
givende ved sit høje lysindhold og forholdsvis skarpe afgrænsninger til både venstre og 
højre.
Det lyse, dråbeformede felt på den bøjede form af Divina adskiller sig mindre tydeligt 
fra det omgivende ved sit lysindhold. Afgrænsningerne mod venstre er skarp, mod højre 
mindre skarp. Samlet kan lysindholdet siges at være mindre end Sefarens og afgrænsning-
en den samme.
Det lyse, dråbeformede felt på den bøjede form af Indisk bomuld adskiller sig kun meget 
svagt fra det omgivende i kraft af sit lysindhold. Afgrænsningen til venstre er skarp, til 
højre meget uskarp. Samlet kan både lysindholdet og afgrænsningen siges at være endnu 
mindre end Divinaens.  

  

  

FORMLIGHED

Ib                                            D                                               S

1                      2                       3                       4                      5

‘Formligheden’ angiver hvor lig det lyse, dråbeformede felt er med tværsnittet af den 
bøjede form.
Sefarens formlighed er størst fordi det lyse, dråbeformede felt træder tydeligst frem og 
det kan derfor overhovedet sammenlignes. 
Den indiske bomulds formlighed er mindst fordi det lyse, dråbeformede felt ikke træder 
tydeligt nok frem til at afgøre ligheden.
Divinaens formlighed er en lidt større ens bomuldens, fordi det lyse, dråbeformede felt 
træder lidt tydeligere frem, hvilket placerer Divinaen midt på skalaen.

Sammenholdning af sanseregistreringer og tegningsanalyser
Teknikken ‘at bøje’ afslører materialiteterne ‘trådtransparens’ og ‘mellemrumstranspa-
rens’. Sættes disse materialiteter i relation til formparametrene ‘tydelighed’ og ‘form-
lighed’, giver det et billede af sammenhængen mellem materialitet og form når teknikken 
er ‘at bøje’. Parametrene kan relateres i følgende skemaer, se fi gur 159:

Tydelighed

Formlighed

Diagram over 

trådtransparens, 

mellemrumstrans-

parens, tydelighed 

og formlighed
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Figur 159. Materialiteterne ‘spændstighed’ og ‘translucenstyper’ i relation til form-
parametren translucens kompleksitet.

Tabellen til venstre, fi gur 159, viser, at et tekstil med en trådtransparens på 1 og en 
mellemrumstransparens på 5 danner en tydelighed på 1 (Indisk bomuld). Et tekstil med 
en trådtransparens på 3 og en mellemrumstransparens på 3 danner en tydelighed på 3 
(Divina). Et tekstil med en trådtransparens på 5 og en mellemrumstransparens på 1 dan-
ner en tydelighed på 5 (Sefar).

Tabellen til højre, fi gur 159, viser, at et tekstil med en trådtransparens på 1 og en mel-
lemrumstransparens på 5 danner en formlighed på 1 (Indisk bomuld). Et tekstil med 
en trådtransparens på 3 og en mellemrumstransparens på 3 danner en formlighed på 3 
(Divina). Et tekstil med en trådtransparens på 5 og en mellemrumstransparens på 1 dan-
ner en formlighed på 5 (Sefar).

Opsamling på teknikken ‘at bøje’
Teknikken ‘at bøje’ afdækker forskellige grader af tekstilernes materialiteter ‘trådtranspa-
rens’ og ‘mellemrumstransparens’. Samtidig afdækker bøjningen hvorvidt disse materia-
liteter medvirker til afl æsningen af den bøjede form gennem parametrene ‘tydelighed’ og 
‘formlighed’. 

Tabellerne, fi gur 159, udgør en kobling mellem tekstilernes materialiteter og parametre 
for afl æsningen og kan derfor bruges som en opsamling på afsnittet ‘Teknikken‘at bøje’’:  
 
Af tabellerne, fi gur 159, kan det udledes at
1) Jo højere trådtransparens og jo lavere mellemrumstransparens, jo tydeligere træder 
formerne bag det forreste lag tekstil frem.  
2) Jo højere trådtransparens og jo lavere mellemrumstransparens, jo større formlighed er 
der mellem den form, der formidles gennem tekstilet, og den faktiske fysiske form.  
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Geometrisk 

uoverskuelig form

17.7   Teknikken ‘at kramme’

Teknikken ‘at kramme’ giver tekstilerne en svært beskrivelig form fordi både måden 
teknikken udføres på er forskellig fra gang til gang, og fordi udfaldet er geometrisk 
uoverskueligt. Denne måde at formgive tekstil på er derfor muligvis svær at generalisere. 
Alligevel kan en registrering af tekstilernes materialiteter og formforandring med teknik-
ken ‘at kramme’ bidrage til at øge mængden af viden om sammenhængen mellem materi-
alitet, teknik og form.  

Den anvendte teknik
Et stykke på ca. 32 x 32cm af hvert tekstil blev krammet. Den krammede form opstod ved 
at jeg bearbejde tekstilet på såvidt muligt samme måde som når man krammer sne til en 
snebold, dvs. ved at løfte det ene hjørne med den ene hånd og holde den anden hånd un-
der det modsatte hjørne og derefter føre det øverste hjørne ned mod det nederste og tage 
fat om hele denne bunke med den nederste hånd. Derefter blev de resterende to hjørner 
presset ind mod midten. Det krammede tekstil blev derefter lagt på græsset. 
Denne procedure dannede vidt forskellige former, som endda kunne have have set ud på 
et utal af andre måder, krammet på samme måde. Se fi gur 160:

                  

S

 

D

 

Ib

Figur 160. De tre tekstiler udsat for teknikken ‘at kramme’.

Sanseregistreringer af tekstilernes materialiteter
Sefaren var relativt vanskelig at kramme, idet den gled i hænderne og desuden var så stiv 
at den skulle skubbes med fi ngrene for at få den til at folde sig - ellers ville den hellere 
rulle eller bule ud i én stor bule. Desuden så spændstig at den hele tiden ‘sprang tilbage’ 
mod sin oprindelige form. Når den endelig var helt krammet til ‘sneboldform’ og derefter 
lagt på græsset foldede den sig ud sådan at den færdige, krammede form højst bestod af to 
lag som på fi gur 160, S.
Divinaen havde også en vis modstand mod at blive krammet, idet den også er forholds-
vis stiv og den skulle presses for at komme helt ind i en tæt ‘sneboldform’. Når den blev 
placeret på græsset sprang den delvist tilbage men dens høje overfl adefriktion holdt den 
formodentlig delvist på plads i den krammede form.
Den indiske bomuld var slap og lod sig let kramme, sprang kun meget lidt tilbage mod 
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Spændistighed

Overfladefriktion

plan tilstand og blev desuden holdt på plads af sin overfladefriktion.
Hvorvidt tekstilerne lod sig kramme synes at afhænge dels af deres spændstighed og dels 
af deres overfladefriktion. 

Sammenligning
Sættes tekstilernes materialiteter i relation til hinanden på baggrund af sanseregistrering-
erne, kan følgende to skalaer over de tre tekstilers spændstighed og overfladefriktion 
opstilles:

  

  

SPÆNDSTIGHED

Ib                                                                      D                      S

1                      2                       3                       4                      5

‘Spændstigheden’ er tekstilets evne til at ‘springe tilbage’ mod sin oprindelige udfoldede 
form efter f.eks. en bøjning. 
Sefaren er mest spændstig, Den indiske bomuld mindst spændstig og Divinaen vurderes 
som over medium spændstig. 

  

OVERFLADEFRIKTION

S                                                                                         Ib+D

1                      2                       3                       4                      5

‘Overfladefriktionen’ er tekstilets friktion mod huden, sig selv eller andet.
Sefaren havde tydeligt den mindste overfladefriktion. Divinaen og Den indiske bomuld 
synes, i lige høj grad, at blive holdt på plads af deres overfladefriktion, selvom Divaens 
sprang mere tilbage mod sin oprindelige form end bomulden, hvilket dog, sandsynligvis, 
skyldes dens højere spændstighed.  

Tegningsanalyse af de udstrakte tekstilers former
De krammede former kan karakteriseres både ved antallet af synlige foldelinier hvor 
vinklen er mindre end 900, ved foldeliniernes gennemsnitlige vinkel, ved synlige flader 
adskilt af folder med spidse vinkler, ved afstanden mellem synlige hjørner på tekstilstyk-
kerne eller andet. Alle disse formparametre synes dog at fortælle om det samme, nemlig 
om graden af krammethed. De krammede former analyseres her vha. foldelinier med 
vinkler mindre end 900, se figur 161:  



215

Skarpe foldelinier

Diagram over 

spændstighed, 

overfladefriktion og 

skarpe foldelinier

          

Figur 161. Antallet af synlige foldelinier med vinkler under 900 fortæller om graden af 
krammethed. Foldeliniernes placering følger billederne i figur 160.

En optælling af foldelinier med vinkler mindre end 900 viser tydeligt, at Sefaren har 
færrest foldeliner med spidse vinkler - nemlig én, Divinaen har flere - nemlig 6 og Den 
indiske bomuld har flest - nemlig 8.
På baggrund af optællingen af foldelinier med skarpe vinkler, kan følgende skala op-
stilles:

  

SKARPE FOLDELINIER

S                                                                        D                    Ib

1                      2                       3                       4                      5

‘Skarpe foldelinier’ er foldelinier med vinkler mindre end 900. Skalaen angiver, ligesom 
de øvrige skalaer, ikke det nøjagtige antal af foldeliner med skarpe vinkler, men derimod 
det relative antal foldelinier.
Sefaren placerer sig helt i bunden af skalaen, Den indiske bomuld helt i top og Divinaen 
nærmer sig bomuldens høje placering. 

Sammenholdning af sanseregistreringer og tegningsanalyser
Teknikken ‘at kramme’ afslører materialiteten ‘spændstighed’ og ‘overfladefriktion’ ved 
tekstilerne og danner, vha. disse to materialiteter, variationer over graden af krammethed, 
defineret ved antallet af skarpe foldelinier. 

På baggrund af sanseregistreringerne og tegningsanalysens skalaer, kan følgende skema 
over sammenhængen mellem materialitet, teknik og form opstilles, se figur 162:
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Klipning og 

laserskæring
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Figur 162. Materialiteterne ‘spændstighed’ og ‘overfl adefriktion’ i relation til formpa-
rameteren ‘skarpe foldelinier’.

Tabellen, fi gur 162, viser at et tekstil med en spændstighed på 1 og en overfl adefriktion 
på 5 danner et meget højt antal skarpe foldelinier (Indisk bomuld). Et tekstil med en 
spændstighed på 4 og en overfl adefriktion på 5 danner et rimelig højt antal skarpe folde-
linier (Divina). Et tekstil med en spændstighed på 5 og en overfl adefriktion på 1 danner et 
meget lavt antal skarpe foldelinier (Sefar)

Opsamling på teknikken ‘at kramme’
Teknikken ‘at kramme’ afdækker forskellige grader af tekstilernes materialiteter ‘spænd-
stighed’ og ‘overfl adefriktion’. Samtidig afdækker kramningen hvilke former, der kan 
dannes med disse materialiteter, nemlig et forskellige antal skarpe foldelinier.
Tabellen, fi gur 162, udgør en kobling mellem tekstilernes materialiteter, den anvendte 
teknik og de færdige former og kan derfor bruges som en opsamling på afsnittet ‘Teknik-
ken ‘at kramme’’:  
 
Af tabellerne, fi gur 162, kan det udledes at:
1) Jo lavere spændstighed og jo højere overfl adefriktion, jo større antal skarpe foldelinier.
2) Jo højere spændstighed og jo lavere overfl adefriktion, jo mindre antal skarpe folde-
linier.
3) En rimelig høj spændstighed kombineret med en meget høj overfl adefriktion danner et 
rimelig højt antal skarpe foldelinier. 

17.8   Teknikken ‘at klippe’

At klippe, eller i hvertfald at afgrænse tekstilets udstrækning på én eller anden måde, 
er næsten uundgåelig i formgivningen af tekstil. I det følgende er dét at klippe bredt ud 
til også at omfatte laserskæring, idet det viste sig, at polyestertypen PVDF (Sefar) kan 
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laserskæres og derved opnå en mere præcis kant, end hvis den blot klippes med en saks. 
Teknikken ‘at klippe’ betegner således den måde at skære tekstilerne på, der viste sig at 
være bedst, når målet var at danne en så præcis kant som muligt.       

Den anvendte teknik
Tekstilerne blev skåret over i forskellige retninger og former. Divinaen og Den indiske 
bomuld blev klippet med en saks og Sefaren blev desuden laserskåret. Både PVDF 
(Sefar), uld (Divina) og bomuld kan laserskæres men i modsætning til de to andre 
smelter PVDF’en ved laserskæringen og binder fi brene sammen. Efter klipningen blev de 
klippede kanter påvirket med forskellige former for bevægelse og slid, se fi gur 163:  

 

S

 

D

Ib

Figur 163. Sefaren (S) blev laserskåret, mens Divinaen (D) og Den indiske bomuld (Ib) 
blev klippet med en saks i forskellige retninger og former.
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‘Bursting strenght’

Smeltbarhed

Sanseregistreringer af tekstilernes materialiteter og form
Sanseregistreringerne af de klippede tekstiler retter sig mod oplevelsen af den klippede 
flade og kant og ikke imod selve processen med at klippe, idet det ikke giver mening 
at tale om sansning af laserskæring. Sanseregistreringen er derfor, i modsætning til de 
foregående undersøgelser, afsnit 17.2 og 17.7, samtidig en registrering af den færdige 
form, hvilket overflødiggør en tegningsanalyse.  

Ved klipning var Sefarens kant ustabil, dvs. at ved bevægelse og slid rev trådene sig løs 
fra hinanden. Ved laserskæringen dannede Sefaren derimod en fast og præcis kant, som 
skulle bevæges og slides en del før den ‘gik op’ og trådene blev revet løs fra hinanden. 
Med ‘en præcis kant’ menes en kant, som ser ud som om tekstilet pludselig stopper, og at 
der ikke er nogen forandringer af den tekstile flade omkring kanten.
Divinaens klippede kant var lige så præcis og næsten lige så fast som Sefarens idet den 
også skulle påvirkes en del før kæde- og skudtråde løsnede sig.
Den indiske bomuld dannede lige så præcis en kant som Sefaren og Divinaen lige efter 
den var blevet klippet, men ved selv en meget let påvirkning - et træk eller en bevægelse - 
rev både kæde- og skudtråde sig løs fra hinanden og strittede ud og dannede en flosset og 
lodden kant.  

Den måde, hvorpå tekstilets flade og kant reagerede på klippet og den efterfølgende 
påvirkning, synes mere end noget andet at afhænge at, hvor godt tekstilets kæde- og 
skudtråde hang sammen, dvs. af tekstilernes sammenhængskraft. Hatch kalder en 
lignende egenskab for ‘bursting strenght’ (Hatch, 2006) men refererer dog med dette 
begreb til tekstilets evne til at hænge sammen og ikke blive revet i stykker trods påvirk-
ningnen af en kraft vinkelret ned på den tekstile flade. ‘Bursting strenght’ relaterer sig 
ikke til kanten af tekstilet, men til midten af tekstilet.  ‘Sammenhængskraften’ i denne 
sammenhæng synes at kunne beskrives med materialeegenskaberne ‘smeltbarhed’ og 
‘grad af filtning’.

Sammenligning af tekstilernes materialiteter og form
Sættes tekstilernes materialiteter og form i relation til hinanden på baggrund af sanseregi-
streringerne, kan følgende skalaer over de tre tekstilers smeltbarhed og grad af filtning 
opstilles:

  

SMELTBARHED

Ib+D                                                                                           S

1                      2                       3                       4                      5

‘Smeltbarheden’ angiver om tekstilerne smelter ved laserskæring. 
Sefarens fibre/tråde smelter sammen ved laserskæringen og placerer sig derfor højest på 
skalaen. Hverken Divinaen eller Den indiske bomuld smelter ved laseskæring, hvilket 
placerer dem lavest på skalaen.
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Grad af fi lting

Kantskarphed

Diagram over 

smeltbarhed, grad af 

fi ltning og 

kantskarphed

  

GRAD AF FILTNING

Ib+S                                                                                           D

1                      2                       3                       4                      5

‘Graden af fi ltning’ angiver hvor meget tekstilernes fi bre er fi ltret ind i hinanden. 
Divinaens fi bre er meget fi ltret ind i hinanden som følge af den valkning tekstilet er blevet 
efterbehandlet med. Desuden har uldfi bre i sig selv tendens til at fi ltre sig sammen på et 
mikroskopisk plan som følge af deres spiralstruktur (se evt. afsnit 16.2). Divinaen place-
rer sig derfor højest på skalaen. 
Hverken den klippede Sefar eller Den indiske bomulds kanter vidnede om nogen høj grad 
af fi ltning, idet det formodedes at Sefaren kun hang sammen i kraft af de smeltede fi bre/
tråde og bomuldens tråde rev sig løs ved let berøring. Dette placerer tekstilerne lavest på 
skalaen ‘Grad af fi ltning’.

  

KANTSKARPHED

Ib                                                                                           S+D

1                      2                       3                       4                      5

‘Kantskarpheden’ angiver hvor skarp en kant tekstilerne danner når de klippes eller 
skæres og derefter bevæges og slides. Sefaren og Divinaen danner de skarpeste kanter og 
Den indiske bomuld den mest fl ossede.

Sammenholdning af sanseregistreringer af materialiteter og form
Teknikken ‘at klippe’ afslører materialiteterne ‘smeltbarhed’ og ‘grad af fi ltning’. Afhæn-
gig af tekstilernes besiddelse af disse materialiteter, dannes en mere eller mindre skarp 
kant ved klipningen. I det følgende sættes kantskarpheden i relation til materialiteterne 
‘smeltbarhed’ og ‘grad af fi ltning’, se fi gur :
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Figur 164. Materialiteterne smeltbarhed og grad af fi ltning i relation til formparameteren 
kantskarphed.
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Tabellen, figur 164, viser, at et tekstil med en smeltbarhed på 5 og en grad af filtning på 
1 giver en kantskarphed på 5 (Sefar). Et tekstil med en smeltbarhed på 1 og en grad af 
filtning på 5 giver en kantskarphed på 5 (Divina). Et tekstil med en smeltbarhed på 1 og 
en grad af filtning på 1 giver en kantskarphed på 1 (Indisk Bomuld).

Opsamling på teknikken ‘at klippe’
Teknikken ‘at klippe’ afdækker forskellige grader af tekstilernes materialiteter ‘smeltbar-
hed’ og ‘grad af filtning’. Samtidig afdækker klipningen, at forskellige materialiteter kan 
give forskellige grader af ‘kantskarphed’.
Tabellen, figur 164, udgør en kobling mellem tekstilernes materialiteter, den anvendte 
teknik og den færdige form og kan derfor bruges som en opsamling på afsnittet ‘Teknik-
ken ‘at klippe’’:  
 
Af tabellen, figur 164, kan det udledes at
1) For at opnå en skarp kant, skal tekstilet enten have en høj grad af smeltbarhed eller en 
høj grad af filtning.

17.9   Diskussion af metoden

Diskussionen af undersøgelsesmetoden fokuserer på, hvorvidt systematiseringen af de 
praktiske undersøgelser understøtter kapitlets undersøgelse af sammenhængen mellem 
materialitet, teknik og færdig form. 
Desuden fokuserer diskusionen på, hvorvidt en generel viden kan genereres ud fra så 
specifikke undersøgelser som rulningerne, strækningerne osv. var.

 
Systematisering
At give sig i kast med praktiske undersøgelser af, hvordan tekstil kan formgives, er at 
bevæge sig ud i et kaotisk felt. Der er et utal af mulige parametre at forholde sig til, og det 
kan være svært at overskue hvilke af disse, der faktisk indgår i undersøgelsen. En vigtig 
del af kapitlets undersøgelsesmetode har derfor været at systematisere disse parametre, 
sådan at det bliver tydeligt, hvilke parametre der har betydning i undersøgelserne og 
hvilken betydning de har. Det er imidlertid min oplevelse, at systematiseringen muligvis 
har domineret de praktiske undersøgelser for meget og delvist forhindret en åbenhed 
overfor uforudsete forhold. 

Systematiseringen sker ved opdelingen af formgivningsprocessen i flere dele med hver sit 
indhold. F.eks. postulerer jeg at tekstilernes materialiteter sanses i udførelsen af en given 
teknik (i underafsnittene ‘Sanseregistrering af tekstilernes materialiteter’) mens formen 
registreres efterfølgende (i underafsnittene ‘Tegningsanalyse’). Dette er naturligvis kun 
delvist rigtigt. Sansningen af tekstilernes materiliteter finder sted både under udførelsen 
af teknikken og under betragtningen af den færdige form. Processen er delt op på denne 
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måde for at gøre den overskuelig og tilgængelig. 

Systematiseringen sker også ved at koble sansningen af tekstilerne til syv forskellige 
teknikker (‘at rulle, ‘at strække’ osv.). Sansningen af tekstilerne sker ved at foretage en 
lang række mere eller mindre formulerede teknikker, som dog snarere kan betegnes bevæ-
gelser og berøringer. Denne basale undersøgelse af tekstilerne skete allerede under udvæl-
gelsen af dem, men for at tilgængeliggøre og operationalisere sansningen af tekstilerne 
foretog jeg en ‘ekstra omgang sansning’ vha. de beskrevne teknikker (afsnit 17.2 - 17.8).   

Desuden sker systematiseringen af formgivningsprocessen ved at den viden, der genere-
res af undersøgelserne, sættes i diagrammer - skalaer med én eller tre parametre. Denne 
form for systematisering har udelukkende bidraget til at overskueliggøre og operationa-
lisere en ellers tavs viden. 

Systematiseringen har, efter min vurdering, medvirket til at overskue og formidle proces-
sen men også til at udfolde og operationalisere den viden undersøgelserne genererer.
Samtidig har systematiseringen bevirket at dén proces, der beskrives, ikke er helt hverken 
rigtig eller troværdig - fordi alt ikke kan beskrives samtidigt i overensstemmelse med den 
proces, der forløber i praksis.  
 

Specifi kke undersøgelser til generel viden
Kapitlets undersøgelser baserer sig på en række formgivninger af tre udvalgte tekstiler 
med syv udvalgte teknikker. Af disse processer sprang 21 forskellige former. 
Både hvad angår tekstiler og teknikker, er udvalget foretaget med henblik på at spænde 
over så bredt og samtidig så basalt et felt som muligt. Det er imidlertid klart, at der fi ndes 
et væld af andre måder at rulle, strække, drapere, folde, bøje, kramme og klippe tekstil-
erne på, og der undersøges kun en lille bitte del af disse måder her. Desuden kunne de 
formgivne tekstiler have antaget andre formationer end de gjorde, selv hvis teknikkerne 
blev udført på samme måde, dvs. de kunne måske have rullet, strukket og foldet (mv.) sig 
lidt anderledes end det var tilfældet. 
Et rimeligt spørgsmål må da være, om der kan genereres en generel viden af disse speci-
fi kke undersøgelser. 
Gennem den erfaring jeg efterhånden opbyggede omkring tekstilernes materialiteter 
og formsprog, blev det klart, at de materialiteter, der afsløredes med teknikkerne og de 
færdige former, teknikkerne kastede af sig, faktisk stort set var de samme, uanset hvordan 
teknikkerne blev udført. De specifi kke undersøgelser må derfor siges at indeholde en vis 
mængde generel viden. 
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18   Delkonklusion: Hvordan tekstil kan 
formgives

Undersøgelserne i Undersøgelse 3, afsnit 17.2 - 17.8 afslører en række sammenhænge 
mellem de udvalgte tekstilers materialiteter, den anvendte teknik og den færdige form. 
Selvom hver undersøgelse anvender forskellige teknikker som analyseredskab til afslø-
ring af tekstilernes materialiteter, afsløres fl ere gange den samme materialitet, f.eks. 
aktiveres materialiteten ‘spændstighed’ af fl ere forskellige teknikker. Dette overlap fi ndes 
ikke ifht. de former, teknikkerne afslører; her er alle formerne forskellige og de afl æses på 
forskellig måde. 
For at danne et overblik over hvilke materialiteter teknikkerne samlet set afslører, opsum-
meres de nedenfor:

  

  

SPÆNDSTIGHED

Ib                                              D                      D                      S

1                      2                       3                       4                      5

Materialiteten ‘spændstighed’ afsløres af teknikkerne ‘at kramme’, ‘at rulle’ og ‘at folde’. 
Af teknikken ‘at folde’ placeres Divinaens ‘spændstighed’ på skalatrin 3; dette er mulig-
vis et resultat af påvirkningen af Divinaens høje vægt.

  

OVERFLADEFRIKTION

S                                                                                         Ib+D

1                      2                       3                       4                      5

Materialiteten ‘overfl adefriktion’ afsløres af teknikkerne ‘at kramme’ og ‘at rulle’. 

  

STIVHED

Ib                                             D                                               S

1                      2                       3                       4                      5

Materialiteten ‘stivhed’ afsløres af teknikkerne ‘at strække’ og ‘at drapere’. 

  

STRÆKBARHED

S                                               D                                              Ib

1                      2                       3                       4                      5

Materialiteten ‘strækbarhed’ afsløres af teknikken ‘at strække’. 

  

  

TRÅDTRANSPARENS

Ib                                              D                                               S

1                      2                       3                       4                      5
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MELLEMRUMSTRANSPARENS

S                                               D                                              Ib

1                      2                       3                       4                      5

Materialiteterne ‘trådtransparens’ og ‘mellemrumstransparens’ afsløres af teknikken ‘at 
bøje’. 

  

SMELTBARHED

Ib+D                                                                                           S

1                      2                       3                       4                      5

  

GRAD AF FILTNING

Ib+S                                                                                           D

1                      2                       3                       4                      5

Materialiteterne ‘smeltbarhed’ og ‘grad af fi ltning’ afsløres af teknikken ‘at klippe’. 

Som det ses af denne oversigt over de afslørede materialiteter, placerer Sefaren og Den 
indiske bomuld sig altid i skalaernes ekstremer mens Divinaen oftest placerer sig midt på 
skalaerne.

Sefaren kan således samlet set karateriseres ved en høj spændstighed, stivhed, trådtrans-
parens og smeltbarhed og ved en lav overfl adefriktion, strækbarhed, mellemrumstranspar-
ens og grad af fi ltning.
Den indiske bomuld kan karateriseres ved en høj overfl adefriktion, strækbarhed og mel-
lemrumstransparens og ved en lav spændstighed, stivhed, trådtransparens, smeltbarhed og 
grad af fi ltning.
Divinaen kan karakteriseres ved høj overfl adefriktion og grad af fi ltning, ved en medium 
spændstighed, stivhed, strækbarhed, trådtransparens og mellemrumstransparens og ved en 
lav smeltbarhed.

Pga. disse forskellige materialiteter reagerer tekstilerne forskelligt på de anvendte teknik-
ker og danner forskellige former. Generelt om de former de tre tekstiler danner kan det 
siges, at de er lige ekstreme eller neutrale som deres materialiteter, hvilket kan afl æses af 
skalaerne over formparametre:

  

DIAMETER ved rulning

Ib---------------Ib                     D                                               S

1                      2                       3                       4                      5

                
  

CIRKELLIGHED ved rulning

Ib                                             D                                               S

1                      2                       3                       4                      5



224

  

KONVEKSITET I OPSTALTEN ved udstrækning

S                                               D                                              Ib

1                      2                       3                       4                      5

  

KONKAVITET I SNITTET ved udstrækning

S                                                D                                             Ib

1                      2                       3                       4                      5

 
  

PARABELLIGHED ved drapering

Ib                                              D                                              S

1                      2                       3                       4                      5

 

  

DIAMETER, 1. FOLD ved foldning

Ib                     D                                                                       S

1                      2                       3                       4                      5

  

VINKEL, 2. FOLD ved foldning

Ib                     D                                                                       S

1                      2                       3                       4                      5

 
 

  

TYDELIGHED ved bøjning

Ib                                              D                                               S

1                      2                       3                       4                      5

  

  

FORMLIGHED ved bøjning

Ib                                            D                                               S

1                      2                       3                       4                      5

  

SKARPE FOLDELINIER ved kramning

S                                                                        D                    Ib

1                      2                       3                       4                      5

  

KANTSKARPHED ved klipning

Ib                                                                                           S+D

1                      2                       3                       4                      5
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Også her placerer Sefaren og Den indiske bomuld sig i skalaernes top og bund, mens Di-
vinaen overvejende placerer sig midt på skalaerne, kun på skalaen ‘Kantskarphed’ place-
rer Divinaen sig i toppen. Placeringen i top på denne skala afspejler Divinaens tilsvarende 
placering i top på skalaen ‘Grad af filtning’ (ovenfor). 

Det kan således konkluderes, at ekstreme tekstiler danner ekstreme former, næsten uanset 
hvilken teknik der anvendes. Og den sammenhæng mellem tekstilernes materialitet, den 
anvendte teknik og den færdige form Undersøgelse 3 undersøger, kan derfor formuleres 
som en form for overensstemmelse mellem materiale og færdig form mens teknikken 
snarere udgør en katalysator mellem disse.  
De anvendte teknikker er basale i den forstand, at de udgør de grundlæggende greb i 
mange traditionelle måder at formgive tekstil på, og ved at kombinere dem kan et stort 
antal komplekse formgivninger udføres. Det kan derfor forsigtigt antages, at de under-
søgelser, der er foretaget her, tegner et billede af, hvilke grundlæggende former, der kan 
dannes med tekstil indenfor grænserne af de former, de tre udvalgte tekstiler kan danne.    
Teknikkerne er dog tilsyneladende ikke afgørende for karaktéren af den form der dannes, 
dvs. om den er relativt ekstrem eller relativt neutral; på dette punkt er tekstilernes ma-
terialitet afgørende. De former, der er dannet i Undersøgelse 3 er således kun udtryk for 
hvilke karaktérer, der kan opstå med tekstilerne Sefar, Divina og Indisk bomuld.

Ekstreme tekstiler 

danner ekstreme 

former

Overensstemmelse 

mellem materiale 

og form, teknikken 

er en katalysator
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19   Afprøvning af retningslinierne i praksis

Afprøvningen af retningslinierne i praksis er sidste trin i besvarelsen af projektets hoved-
spørgsmål ‘Hvordan kan tekstil formgives og placeres sådan at det samtidigt absorberer 
lyd og danne rum?’ idet afprøvningen undersøger hvordan de fundne retningslinier fra 
Undersøgelse 1, 2 og 3 kan anvendes i praksis. I hovedspørgsmålets ‘hvordan’ ligger 
nemlig både spørgsmålet om hvilke former og placeringer tekstil kan/skal antage for at 
absorbere lyd og danne rum - dette fremgår af de tre undersøgelsers (Undersøgelse 1, 2, 
og 3) fundne retningslinier - men også spørgsmålet om hvordan disse formgivninger og 
placeringer kan udføres.
 
Afprøvningen samler retningslinierne som er dannet i de tre foregående undersøgelser og 
afprøver hvordan disse kan danne udgangspunkt for en formgivning af tekstile konstruk-
tioner, der både er lydabsorberende og rumdannende. I afprøvningerne anvendes ikke alle 
retningslinierne fra de tre undersøgelser men der foretages et udvalg, som kombineres til 
tre tekstile konstruktioner, og af denne fremgangsmåde antydes det, at der findes en lang 
række andre mulige kombinationer.
Til afprøvningerne af retningsliniernes anvendelighed anvendes de samme tre tekstiler, 
Sefar, Divina og Indisk bomuld, som blev brugt i undersøgelsen af, hvordan tekstil kan 
formgives (Undersøgelse 3).
Afprøvningerne udføres til en udstilling i Rundetårns Bibliotekssal i perioden 24. marts 
til 13. maj 2012. Udstillingens titel er ‘Under en sort sol’ og viser værker af kunstnere 
fra Vadehavsområdet17. Gennem deltagelsen i denne udstilling sættes afprøvningerne ind 
i en konkret kontekst, hvilket tilføjer både praktiske forhold og æstetiske krav til form-
givningerne.

Af afprøvningen konkluderes det, at de fundne retningslinier egner sig godt som udgangs-
punkt for en cyklisk og reflekterende designproces fordi de består af korte sætninger med 
et stort indhold af viden. 
Retningsliniernes formuleringer fungerer imidlertid i varierende grad, tilsyneladende som 
følge af den varierende faktualitet i de tre undersøgelser. Den faktuelle viden fra ‘Under-
søgelse 1’ (lydabsorption med tekstil) kan tilsyneladende formidles i kort form mens den 
mere diffuse viden fra ‘Undersøgelse 2’ (Rumdannelse med lydabsorption og tekstil) er 
svær at forstå af den korte form retningslinierne har. Retningslinierne fra Undersøgelse 3 
(formgivning af tekstil) placerer sig mellem disse, ifht. hvor let de kan forstås og anven-
des. 
Det viste sig desuden, at retningslinierne tilsammen kunne danne konstruktioner, der var 
både lydabsorberende og, om ikke rumdannende, så ihvertfald æstetiske.

19.1   Undersøgelsesmetode

Henri Bergson skriver, at det ikke er muligt at forestille sig hvordan virkeligheden vil 

Note 17: Jeg bor i 

Vadehavsområdet
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forløbe i praksis fordi vi umuligt kan forestille os alle detaljer i den virkelige og konkre-
te verden (Bergson, 1946). Denne tanke stemmer godt overens med Donald A. Schöns 
teori om hvordan vi formgiver materiale i en designproces. Schön mener, at materialerne 
formgives i en tæt dialog med det konkrete materiale (Schön, 2001). Da retningslinierne 
er rettet til brug i en praktisk kontekst er det denne dialog med det konkrete materiale 
jeg vil udføre i praksis for, på den måde, at få klarlagt hvori virkeligheden består ifbm. 
retningsliniernes praktiske anvendelighed. 

Der udføres tre praktiske afprøvninger af retningslinierne med en cyklisk og reflektiv 
designmetode, sådan som den beskrives af Kees Dorst, Nigel Cross og Katie Bunnel m.fl. 
(Dorst & Cross, 2001; Bunnel, 2001), se afsnit nedenfor. 
Afprøvningerne tager afsæt i de fundne retningsliner fra Undersøgelse 1, 2 og 3 men fordi 
afprøvningerne laves til en konkret kontekst - en udstilling - tilføjes også en række andre 
parametre for formgivningen, nemlig tre grundlæggende dogmer, en motivkreds og en 
æstetisk fordring, se Kapitel 20, indledningen.  

19.2   Præmisserne for formgivning

I dette afsnit listes de retningslinier, der blev formuleret som resultat af undersøgelserne 
‘Lydabsorption med tekstil’ (Undersøgelse 1), ‘Rumdannelse med tekstil’ (Undersøgelse 
2) og ‘Formgivning med tekstil’ (Undersøgelse 3), sådan at de kan danne afsæt for form-
givningen af tekstil til samtidig lydabsorption og rumdannelse.

De akustiske undersøgelser (Undersøgelse 1) synes at være nogenlunde dækkende for 
feltet, idet de foretagede undersøgelser peger i samme retning; det er tilsyneladende ret 
simple forhold i form og placering, der afgør tekstilets lydabsorberende egenskaber. Det 
er derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i mindst én af de fundne retningslinier, idet der 
sandsynligvis ikke findes andre, der adskiller sig væsentligt fra de listede. 

Undersøgelserne af hvordan lydabsorption kan danne rum (Undersøgelse 2), dannede 
ikke et sæt af retningslinier, men snarere en anledning til at undersøge hvordan tekstil kan 
danne rum og gengives derfor ikke her.  

Undersøgelserne af hvordan tekstil kan danne rum (Undersøgelse 2) synes, i modsætning 
til undersøgelserne af de akustiske undersøgelser, slet ikke at være dækkende for feltet, 
idet de tre foretagede undersøgelser peger på forskellige og også modsatrettede forhold 
som rumdannende. Der er således al mulig grund til at tro, at andre undersøgelser ville 
give helt andre resultater og til formgivningen af et tekstil kan der således vælges ét af de 
listede retningslinier, men det vil sandsynligvis også være muligt at opstille andre ret-
ningslinier at tage udgangspunkt i. 

Undersøgelserne af hvordan tekstil kan formgives (Undersøgelse 3) giver et resultat, der 
er så simpelt i sin generalitet, at det næsten ikke kan betvivles, nemlig at tekstiler med ek-
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streme materialeegenskaber danner ekstreme former. Ser man derimod på undersøgelsens 
detaljer, nemlig hvilke konkrete former det enkelte tekstil kan danne, er det klart, at andre 
tekstiler ville danne andre konkrete former. Det generelle resultat vil antageligvis gælde 
for alle tekstiler, mens det sandsynligvis vil være muligt at fi nde utallige andre detaljerede 
formgivninger ved at anvende andre tekstiler. Dog vil tekstiler, der ligner de undersøgte, 
sandsynligvis danne nogenlunde samme former som de fundne. Hvis man arbejder med 
ét af de undersøgte tekstiler eller et lignende, vil man derfor kunne anvende de fundne 
retningslinier i en formgivningsproces eller man kan fi nde andre retningslinier på egen 
hånd med andre tekstiler. 
Selvom afprøvningens designproces tager afsæt i de fundne retningslinier for formgiving, 
viste det sig, i løbet afprøvningernes designproces, at disse undersøgelser ikke var dæk-
kende for de formgivninger, der faktisk opstod, og designprocesserne indeholder derfor 
små, lokale formgivningsundersøgelser eller formregistreringer. 

De fundne retningslinier for Undersøgelse 1, 2 og 3 kan opstilles i følgende tre lister, se 
fi gur 165:
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RETNINGSLINIER FOR LYDABSORPTION
Maksimal absoptionskoeffi cient i alle frekvenser opnås ved place-
ring min. 50cm fra væggen.

Stigende absoptionskoeffi cient i takt med stigende afstand indtil 
50cm fra væg.

Absorptionen stiger proportionalt i takt med mængden af tekstil, 
når det placeres i ét lag.

Absoptionskoeffi cienten pr. arealenhed tekstil falder i takt med 
antallet af tekstile lag men stiger pr. arealenhed projiceret tekstil.

Tekstilerne absorberer ikke mere af den frekvens hvis bølgelængde 
deres placering korresponderer med.

Det har ikke nogen betydning om tekstilet spændes op, uanset om 
det er meget eller lidt.

Absoptionskoeffi cient pr. arealenhed tekstil falder i takt med at 
tekstilet draperes til et mindre areal men stiger pr. arealenhed 
projiceret tekstil.

Absoptionskoeffi cienten pr. arealenhed tekstil falder i takt med at 
tekstilet foldes til et mindre areal men stiger pr. arealenhed pro-
jiceret tekstil.

Det har ikke nogen betydning om tekstilet er placeret ud for et 
hjørne, en mur eller midt i rummet.

Det har ikke nogen betydning om tekstilet er placeret ud for gulv 
eller væg.

Det har ikke nogen betydning om tekstilet er placeret ud for mur, 
vindue eller trædør (med den specifi kke konstruktion og materi-
alitet der fi ndes i forsøgsrummet).

Spredning af tekstilet kan forringe absorptionskoeffi cienten, hvis 
spredningen er meget stor.

Det har ikke nogen betydning om tekstilet placeres parallelt med 
den nærmeste væg

Jo mere vinkelret tekstilets plan er på lydbølgerne, jo mere lyd 
absorberer tekstilet.

Jo friere passage, der er til væggen bag tekstilet, jo mindre lyd 
absorberes der. 

Størrelsen af den frie passage har større betydning for absorptionen 
end vinklingen af tekstilet.

Tekstilets absorptionskoeffi cient falder når tekstilet gennemhulles 
på en måde, som danner et åbent område i tekstilets fl ade (med de 
testede dimensioner).

Det har ikke nogen betydning, om tekstilet syes med ‘stikninger’ 
eller om det ligger i to lag - blot de indeholder samme mængde 
tekstil.

Tekstilernes visuelle, haptiske og auditive transparens
- danner et reelt og klart rum (Transparens)
- danner et optisk og tvetydigt rum (Transparens)
- danner fornemmelsen af et porøst rum (via den visuelle 
  transparens) (Porøsitet)

Tekstilernes foldede struktur
- danner et optisk og tvetydigt rum (Transparens)
- danner forestillingen om et kontinuerligt og foranderligt 
  rum (Bevægelighed)
- danner fornemmelsen af et porøst rum (Porøsitet)
- danner fornemmelsen af et kaotisk rum (Porøsitet)

Tekstilernes plane eller let bølgede fl ade
- danner fornemmelsen af et overskueligt rum (Porøsitet)

Tekstilernes konstruktion af overlappende tråde
- danner et reelt og klart rum (Transparens)
- danner et optisk og tvetydigt rum (Transparens)
- danner fornemmelsen af et porøst rum (Porøsitet)

Tekstilernes glatte overfl ade
- danner et statisk rum (Bevægelighed)
- danner fornemmelsen af et massivt/tomt rum (Porøsitet)

Tekstilernes opbygning af monofi lament
- danner fornemmelsen af et massivt/tomt rum (Porøsitet)

Berøringen af tekstilerne 
- danner fornemmelsen af et porøst rum (Porøsitet)

Tekstilernes bevægelighed
- forbinder det reelle og klare rum med det optiske og 
  tvetydige rum (Transparens)
- danner et kontinuerligt og foranderligt rum (Bevægelighed)

Tekstilernes højde
- danner midlertidigt et kontinuerligt og foranderligt rum 
  (Bevægelighed)
- danner et statisk rum (Bevægelighed)

Tekstilernes bredde
- danner et statisk rum (Bevægelighed)

Tekstilernes placering i rummet
- danner et optisk og tvetydigt rum (Transparens)
- danner fornemmelsen af et porøst rum (Porøsitet)
- danner fornemmelsen af et massivt/tomt rum (Porøsitet)

Tekstilernes ophæng i skinner
- forbinder det reelle og klare rum med det optiske og tvety-
dige rum (Transparens)
- danner et kontinuerligt og foranderligt rum (Bevægelighed)
- danner forestillingen om et kontinuerligt og foranderligt 
rum (Bevægelighed)

RETNINGSLINIER FOR RUMDANNELSE
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Figur 165. Retningslinierne fundet i 
projektets tre undersøgelseskapitler 
‘Lydabsorption med tekstil’, 
‘Rumdannelse med lydabsorption 
og tekstil’ og ‘Formgivning med 
tekstil’.
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19.3   Designproces

Den proces, der fi nder sted i de praktiske afprøvninger, kan beskrives ved at tage ud-
gangspunkt i Kees Dorst og Nigel Cross’ udlægning af forløbet i en designproces (Dorst 
og Cross, 2001).
Dorst og Cross beskriver designprocessen som et samspil mellem et projekts ‘problem-
felt’ og dets ‘løsningsfelt’, dette kalder de ‘co-evolution’. Designarbejdet består i at 
tilpasse disse to felter til hinanden, sådan at de tilsidst bliver overensstemmende, dvs. at 
løsningen løser problemet. Erkendelsen af hvordan dette kan lade sig gøre kalder Dorst 
og Cross ‘a creative event’ (Dorst og Cross, 2001; Cross, 2006), se fi gur 166: 

 
Figur 166. Dorst og Cross’ model for en designproces. Processen forløber som en sam-
tidig udvikling af problemfelt og løsningsfelt, den såkaldte ‘co-evolution’  indtil disse er 
samstemmende. Diagram: Dorst og Cross, 2001.

‘Problemfeltet’ i designprocessen består af de mangeartede problemer, der kan opstå i 
designarbejdet, f.eks. problemer omkring hvordan et materiales egenskaber kan udnyttes 
udtryksmæssigt eller konstruktivt eller hvordan udtryk og funktion kan forenes i én form. 
‘Løsningsfeltet’ i designprocessen består af f.eks. abstrakte principper eller konkrete bud 
og kan fi ndes i mere eller mindre tæt tilknytning til problemfeltets emne.  

Flere undersøgelser (bl.a. Roozenburg og Eekels, 1995; Kruger og Cross, 2006, Brandt 
og Binder, 2007; Bunnel, 2001) peger på at designprocesser forløber efter en form for 
cyklisk struktur. Designprocessens enkelte dele, såsom analyse, syntesedannelse, evalue-
ring og refl eksion gentages fl ere gange i løbet af designarbejdet indtil alle problemets dele 
er enten løst eller nedprioriteret. Cyklen eksemplifi ceres med Bunnels diagram:

Co-evolution

Designprocessens 

cykliske struktur
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Afprøvningens 

problemfelt

Afprøvningens

løsningsfelt

Afprøvningens 

refl eksion

Designprocessens 

parametre

Retningslinierne

     

Figur 167. ‘Visual 
model of creative 
practice’. Bunnels 
diagram over design-
processens cykliske 
natur. Bunnel, 2001.

Denne cykliske struktur ligger implicit i Dorst og Cross’ diagram (fi gur 166) idet både 
‘problemfelt‘ og ‘løsningsfelt’ udvikler sig i løbet af designprocessen. Bunnels diagram 
viser at det er refl ektionen, der udvikler problem- og løsningsfelterne. 

I de praktiske afprøvningers design af lydabsorberende og rumdannende, tekstile kon-
struktioner ud fra de fundne retningslinier opstår problemfeltets specifi kke problemer 
både i spørgsmålet om, hvordan en given retningslinie kan efterleves og i hvordan fl ere 
modstridende retningslinier kan efterleves samtidigt.
Problemer med at efterleve en enkel retningslinie søges løst med én af de andre retnings-
linier og problemer med at efterleve fl ere modstridende retningslinier samtidigt søges løst 
ved at tilpasse retningslinierne til hinanden, dvs. prøve at forstå dem på en ny måde sådan 
at de ikke længere er modstridende, hvilket svarer til Kees og Dorsts co-evolution. 
Denne proces kræver en gentagen refl eksion over retningslinierne og heri ligger design-
processens cykliske struktur. Denne gentagne refl eksion kan beskrives som en hermeneu-
tisk cirklende læsning: Hver læsning bidrager med en øget forståelse af retingslinierne i 
sig selv og ifht. hinanden, indtil det bliver klart, hvordan disse kan samstemmes. 
Uanset hvordan problemerne løses, er det centralt at de løses vha. samme formgivning, 
sådan at designprocessens problemfelt og løsningsfelt holder sig indenfor samme ramme, 
tegnet af de fundne retningslinier for lydabsorption, rumdannelse og formgivning. Hen-
sigten med dette er at bringe så få parametre som muligt i spil, sådan at designprocessen 
bliver overskuelig og beskrivelig, og desuden at udnytte aspekterne af de involverede 
parametre så vidt som muligt.

Designprocessen i de praktiske afprøvninger tager udgangspunkt i fl ere forskellige typer 
parametre: Både i de fundne retningslinier men også i den konkrete kontekst, nemlig 
udstillingen i Rundetårn, hvilket inkluderer temaet ‘Vadehav’ og et ønske om et æstetisk 
udtryk.
Retningslinierne udgør de grundlæggende greb i formgivningen af tekstilet fordi tekstilet 
skal formgives sådan at retningslinierne efterleves. Men præcis hvordan grebene skal 
udføres og hvordan de skal sammensættes defi neres faktisk ikke af retningslinierne. 
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De tekstile konstruktioner formgives til udstilling i Rundetårn under det overordnede 
tema ‘Vadehavet’ og som et redskab til at artikulere retningslinierne - give dem konkret 
form, skala, kontekst og betydning - anvendes motiver fra Vadehavet som en narration. 
Konstruktionens æstetiske udtryk udgør en form for tjekliste til det forudgående arbejde 
med at sammenkoble retningslinier og motiver, idet det æstetiske, som det forstås her, 
kun opstår hvis alle aspekter af den tekstile konstruktion understøtter hinanden, sådan 
at retningslinierne for lydabsorption, rumdannelse og formgivning er fuldt efterlevet og 
desuden sådan, at konstruktionen fungerer associativt som vadehavsmotiv. 
Udover at alle de involverede parametre skulle understøtte hinanden, så jeg det som en 
nødvendighed, at der blev overladt et vist frirum til det helt konkrete formgivningsarbej-
de, sådan at arbejdet med materialet krævede nærvær og ikke kunne udføres mekanisk og 
uden omtanke. Denne fordring udspringer af den antagelse, at det umuligt at forudsige 
alle faktorer i arbejdet med materiale, uanset det forudgående model- og tankearbejde 
(Bergson, 1946).

Vadehavstemaet

Et æstetisk udtryk
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20   Tre afprøvninger

Med udgangspunkt i retningslinierne for lydabsorption, rumdannelse og formgivning 
samt i vadehavstemaet og den æstetiske fordring udføres tre afprøvninger af, hvordan 
tekstil kan formgives og placeres sådan at det både absorberer lyd og danner rum. Teksti-
lerne formgives ud fra tre grundlæggende dogmer: 

1) Så få og enkle bearbejdninger som muligt, sådan at de kan foretages af designeren eller 
arkitekten med en færdig metervare eller fremstilles industrielt.
2) Stoffet skal udnyttes optimalt, sådan at intet klippes væk, desuden må det ikke klippes i 
småstykker. Dette af hensyn til ressourceudnyttelse som generelt krav.
3) Tekstilernes lydregulerende effekt skal være min. så god som et stykke plant tekstil 
med samme projicerede areal. Tekstilernes strømningsmodstand undersøges løbende i 
formgivningsprocessen vha. ‘pustemetoden’ (se Kapitel 5, indledningen), sådan at en 
optimal strømningsmodstand sikres.

Designprocessen i de praktiske afprøvninger består således af følgende parametre, se 
figur 168:

   

Æstetik

Motiv

Retningslinier

Grundlæggende dogmer      
Figur 168: Parametrene i af-
prøvningernes designproces.

Parametrenes lagdelte orden er ikke et udtryk for deres vigtighed, men derimod for 
deres selvfølgelighed. De ‘grundlæggende dogmer’ er helt selvfølgelige og kræver ingen 
undersøgelser. ‘Retningslinierne’ er fremkommet gennem grundige undersøgelser (Under-
søgelse 1, 2 og 3). Dannelsen og applikationen af et ‘motiv’ kræver ingen undersøgelser 
men hæver formen over det helt banale niveau og den æstetiske fordring gør den tekstile 
form poetisk, dvs. til en åbning mod noget nyt18.

I afprøvningerne beskrives designprocessen, sådan at det kan undersøges, om retnings-
linierne kan anvendes som grundlag for en designproces, som er en vekslen mellem pro-
blemfelt og løsningsfelt i en cyklisk udviklingsstruktur. Designprocessen beskrives i en 
meget forsimplet form, idet jeg, i den reelle proces reflekterer over retningslinierne flere 
gange end det fremgår af procesbeskrivelserne. Beskrivelsen er også forsimplet derved at 
de fleste mislykkede udkast til formgivninger ikke medtages.
Da jeg har udført de undersøgelser, der ledte til de listede retningslinier, er jeg i besid-
delse af en langt mere indgående viden end dén, der kommer til udtryk i retningslinierne.
For, så vidt muligt, at undersøge retningsliniernernes anvendelighed for en person, der 
ikke har samme indgående viden til de undersøgte emner, som jeg har, vil jeg forsøge 
at tage retningslinierne for pålydende og ikke indlæse yderligere viden i dem. For at 

Note 18: I begrebet 

‘poesi’ ligger idéen 

om ‘det nye’ fordi 

poesis er dét at 

skabe 

(Vesely, 2004)
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Foldningen af 

tekstil er 

gennemgående i 

alle tre typer 

retningslinier

Retningslinier for 

lydabsorption

afdække hvor forskellige udtryk retningslinierne kan give, når denne ‘interne’ viden ikke 
anvendes og desuden når der anvendes tre forskellige tekstiler, vil jeg tage afsæt i de 
samme retningslinier for lydabsorption og de samme retningslinier for rumdannelse i alle 
tre afprøvninger.   

Et hurtig blik på de listede retningslinier (fi gur 165) viser, at dét at folde tekstilerne går 
igen i alle tre typer retningslinier:
Af Retningslinierne for lydabsorption fremgår det, at jo mere et tekstil foldes eller drape-
res, jo mere lyd absorberer det pr. projiceret arealenhed. Desuden fremgår det at tekstilet 
skal en vis afstand fra væggen for at absorbere optimalt, og med en foldning af tekstilet 
kan der let etableres ‘fl ere forsider’. 
Af Retningslinierne for rumdannelse fremgår det, at en foldning af tekstilerne kan danne 
rum både via transparens, via bevægelighed og via porøsitet.
Retningslinierne for formgivning viser, at de tre tekstiler, Sefar, Divina og Indisk bomuld, 
kan foldes på vidt forskellige måder, idet de har varierende grad af stivhed. 
Da de fundne retningslinier således umiddelbart kan forenes via foldning, vil dét at folde 
danne udgangspunkt for de praktiske afprøvninger.

I det følgende gennemgås de tre afprøvninger af retningslinierne. Gennemgangene er 
struktureret ved at markere hvornår en ny fase i co-evolution’en indtræder eller en ny 
cyklus begynder. For hver ny fase opremses de retningslinier, motiver, grundlæggende 
dogmer eller andre parametre, der tilføjes i denne fase.
Derefter forklares det, hvordan de tilføjede parametre har indvirkning på formgivningen 
og hvilke problemer, der giver anledning til en ny fase i designprocessen og fl ere tilføjede 
parametre.

 

20.1   Afprøvning 1: Sefar

Co-evolution 1 / Cyklus 1 

Anvendte formgivningsparametre:

Stigende absoptionskoeffi cient i takt med stigende afstand indtil 
50cm fra væg.

Absoptionskoeffi cient pr. arealenhed tekstil falder i takt med at 
tekstilet draperes til et mindre areal men stiger pr. arealenhed 
projiceret tekstil.

Absoptionskoeffi cienten pr. arealenhed tekstil falder i takt med 
at tekstilet foldes til et mindre areal men stiger pr. arealenhed 
projiceret tekstil.
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Retningslinierne for 

rumdannelse

Retningslinierne for 

formgivning

Retningslinie for 

formgivning

Tekstilernes foldede struktur
- danner et optisk og tvetydigt rum (Transparens)
- danner forestillingen om et kontinuerligt og foranderligt 
   rum (Bevægelighed)
- danner fornemmelsen af et porøst rum (Porøsitet)
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Sefaren er så stiv, at når den foldes, dannes der store, udspændte, enkeltkrumme fl ader. 
Denne måde at folde på var umiddelbart forenelig med retningslinierne for rumdannelse, 
som blot siger, at et foldet tekstil danner rum på fl ere måder - ikke noget om hvordan 
folderne skal være. Sefarens folder stemte desuden fi nt overens med retningslinierne for 
lydabsorption, som siger at en fortætning (eks. foldning eller drapering) af tekstilet øger 
absorptionen, desuden dannede folderne umiddelbart to forsider, hvilket gjorde den egnet 
til at hænge frit i rummet. En foldning af Sefaren øgede desuden ikke dens strømnings-
modstand.

Co-evolution 2 / Cyklus 2

Tilføjet formgivningsparameter:
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Når Sefaren foldes, kommer tekstilets transparens i spil, både fordi der kan opstå et moi-
rémønster af to overlappende lag tekstil og fordi et bagvedliggende lag tekstil står skar-
pere frem jo tættere det er på det forreste lag tekstil. Sefarens transparens spiller desuden 
sammen med dens lysrefl ekterende overfl ade. Se fi gur 169:
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Figur 169. Tv. Moiré-virkning ved to overlappende lag. Th. Jo tættere lagene er på hinan-
den, jo skarpere træder det bagvedliggende lag frem. Lysrefl ektion på begge billeder. 

Ved at folde Sefaren som vist på fi gur 170, kunne alle disse egenskaber spille sammen:

      

Figur 170. Den foldede konstruk-
tion af Sefar. Tv. en plan af fi guren 
med markeringer af, hvilke punkter 
syningerne forbinder.  

Ved at sy folderne sammen som vist på fi gur 170, kunne foldernes form fi kseres sådan, at 
mødet mellem lagene blev synligt, dannede moirémønstre og desuden varierende grader 
af skarphed. 

Tekstilets form var imidlertid ikke givet med denne formgivning. Stadig skulle tekstilets 
opstalt, placering og størrelse bestemmes. Konstruktionen kunne muligvis, afhængig af 
Sefarens stivhed, stå på gulvet, eller den kunne hænge fra loftet, se fi gur 171:

  
Figur 171. Afhængig af Sefarens stivhed kunne konstruktionen af Sefar enten stå på gul-
vet (tv.) eller hænge fra loftet (th.).
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Retningslinie for 

formgivning

Motiv

En meget stiv konstruktion ville sandsynligvis kunne stå på gulvet mens en mindre stiv 
konstruktion bedre ville kunne hænge ned fra loftet.

Co-evolution 3 / Cyklus 3

Tilføjede formgivningsparametre:
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Vand

I tillæg til de anvendte retningslinier for lydabsorption, rumdannelse og formgivning, 
skulle tekstilet formgives i relation til Vadehavsområdet. Ifht. at danne et transparent rum 
ledte jeg i min erindring efter motiver knyttet til Vadehavet med associationer til transpa-
rens. Det mest indlysende motiv forekom mig at være vandet. Vandets form så jeg som 
bølget. 

Vandet som motiv stemte godt overens med de udpegede retningslinier og den allerede 
delvist dannede form. Tekstilets transparens og konstruktionens bølgede struktur kunne 
understreges ved at skære tekstilets over- og underkant i en bølget form. Herved udnyt-
tedes også Sefarens evne til at kunne laserskæres uden at trævle, se fi gur 172:
  

Figur 172. Snitmønster til den foldede konstruktion af Sefar.
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Grundlæggende 

dogme

Æstetisk fordring

  
Figur 173. Modeller af papir af den foldede konstruktion.

Modellerne af papir viste, at i kombinationen af en bølget afskæring af tekstilet i top og 
bund, det transparente tekstil og den foldede struktur opstod endnu en bølget fi gur, nemlig 
‘differencen’ mellem de to lag (de lyse kanter i top og bund, fi gur 173, th.).

Co-evolution 4 / Cyklus 4

Tilføjede formgivningsparametre:

Ressourceudnyttelse

Æstetik

Ved denne formgivning blev hele tekstilet imidlertid ikke udnyttet fordi en stribe stof blev 
skåret af foroven og forneden (se snitmønsteret, fi gur 172). Ved derimod at forskyde de 
tekstile lag ifht. hinanden, kunne konstruktionen få en over- og underkant, der var bølget 
som vand uden at klippe noget af stoffet, se fi gur 174:

     
          
Figur 174. To lag tekstil foldet og forskudt ifht. hinanden.

Det lod til, at alle involverede grundlæggende dogmer, retningslinier og det anvendte mo-
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tiv endelig stemte overens, dvs. at de understøttede hinanden. Der var desuden overladt 
et vist frirum til det helt konkrete formgivningsarbejde. Formgivningen kunne dermed 
godtages som æstetisk og blev derfor udført i fuld skala, se fi gur 175 og 176:

   
Figur 175. Konstruktionen ‘Bølget 
Brydning’ under opbygning.

     
Figur 176. Konstruktionen ‘Bølget Brydning’. Højde 280cm, bredde 200cm, dybde 40cm.
Til venstre detaljer, til højre konstruktionen i fuld fi gur. Fotos: Ole Akhøj.
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Retningslinier for 

lydabsorption

Retningslinier for 

rumdannelse

Retningslinie for 

formgivning

Hængelinier

Ved at variere de enkelte folders diameter foroven og forneden, kunne de to overlap-
pende, tekstile baner forskydes ifht. hinanden. Det viste sig, at tekstilet var så stift og 
umedgørligt i den bearbejdede størrelse, at det ikke kunne styres fuldstændig i overens-
stemmelse med hensigten. Frirummet i det helt konkrete formgivningsarbejde udmøntede 
sig derfor i de diagonale folder, der ses nederst på billederne, fi gur 176, især nederst på 
konstruktionen. Disse skæve folder var imidlertid dét, der gav konstruktionens udtryk 
‘liv’ og også dets titel Bølget Brydning, med henvisning til den anvendte foldeteknik 
(‘Bølget’) og motivet ‘vand’, eller mere præcist havbølgernes brydning mod strandbred-
den (‘Brydning’).                                                  

20.2   Afprøvning 2: Divina

Co-evolution 1 / Cyklus 1 

Anvendte formgivningsparametre:

Stigende absoptionskoeffi cient i takt med stigende afstand indtil 
50cm fra væg.

Absoptionskoeffi cient pr. arealenhed tekstil falder i takt med at 
tekstilet draperes til et mindre areal men stiger pr. arealenhed 
projiceret tekstil.

Tekstilernes foldede struktur
- danner et optisk og tvetydigt rum (Transparens)
- danner forestillingen om et kontinuerligt og foranderligt 
   rum (Bevægelighed)
- danner fornemmelsen af et porøst rum (Porøsitet)
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I kraft af sin forholdsvis faste og stive natur, foldede Divinaen sig jævnt og villigt sam-
tidig med at den også ydede en vis modstand mod foldningen. Ifølge retningslinierne for 
formgivning kommer dette tydeligst til udtryk når Divinaen sammenlignes med andre tek-
stiler ved sin lighed med parabelformen, altså ophængt sådan, at der dannes hængelinier. 
Disse hængelinier skulle, hos Divinaen, i rimelig høj grad ligne parabelbuer. Udfra denne 
betragtning formgav jeg tekstilet som vist på fi gur 177:
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Grundlæggende 

dogme

Kaotisk interaktion 

 
Figur 177. Divinaen (modelmateriale) er klippet i smalle baner og danner en række 
‘hængelinier’ bag hinanden. Papiret danner ikke hængelinier, men kunne anvendes som 
modelmateriale alligevel.

Divinaen skulle klippes op i smalle baner og ophænges bag hinanden. På den måde var 
det hensigten mest tydeligt at vise Divinaens unikke evne til at danne parabelformede og 
regelmæssige hængelinier.

Co-evolution 2 / Cyklus 2 

Tilføjet formgivningsparameter:

Ressourceudnyttelse

At klippe Divinaen i smallere baner forekom imidlertid som et ødelæggende indgreb i 
den tekstile fl ade og hængelinierne kunne egentlig også lige så godt udspille sig over fl ere 
akser. Af denne erkendelse sprang følgende formgivning, se fi gur 178:

     

Figur 178. Divinaen (modelmateri-
ale) er samlet til ét stykke og danner 
parabellinier over fl ere akser og 
mere kaotisk.  

Denne ophængning udmøntede sig i et markant mere kaotisk udtryk, hvor hængelinierne 
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mellem hængelinier

Motiv

Motiv

interagerede med hinanden og derfor var mindre tydelige. Tekstilets egen materialitet fi k 
tilsyneladende større spillerum, idet det dannede en form, der var sværere at overskue og 
forstå og derfor mere overladt til materialet selv.  

Co-evolution 3 / Cyklus 3 

Tilføjet formgivningsparameter:

Sky / tåge

Selvom den nedhængende samling af interagerende hængelinier ikke kunne overskues 
ifht. dens tredimensionelle form, mindede den alligevel om mange kendte og måske 
mindre fl atterende ting, såsom bleer, vasketøj o.lign. Med lidt god vilje kunne formen 
dog måske også associere til en skyformation. For at styrke denne smukkere og desuden 
vadehavsrelaterede association, måtte formen rykkes længere fra det forståelige og over i 
det uforståelige og dermed mere abstrakte. En ydeligere konplicering af formen synes at 
være løsningen, se fi gur 179: 

 
Figur 179. Divinaen (modelmateriale) draperes yderligere.

Divinaen, som i formgivningsarbejdet blev imiteret med bomuldslærred, blev yderlige-
re draperet ved at sy et net af sammentrækkende tråde på stoffets ene side, se fi gur 179 
ovenfor, til højre. Herved dannedes en uoverskuelig struktur af folder, som vel, i bund og 
grund, var hængelinier eller i det mindste et udtryk for tekstilets spændstighed.
 

Co-evolution 3 / Cyklus 3

Tilføjet formgivningsparameter:

Sky / tåge

Også i det ‘rigtige’ materiale, Divinaen, dannedes et væld af folder, og på baggrund af 
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dette fomgivningsarbejde blev den tekstile konstruktion dannet, se fi gur 180 og 181:

   
Figur 180. Undersøgelse af foldninger 
i tekstilet Divina.  

              

              
Figur 181. Den færdige, tekstile konstruktion. Længde 4m, bredde 2m.
Til venstre detaljer, til højre konstruktionen i fuld fi gur. Fotos: Ole Akhøj.
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Med foldningerne udnyttedes tekstilets egenskaber til at drapere smukt og samtidig 
understøttedes de akustiske retningslinier og retningslinierne for rumdannelse. Desuden 
overlod bearbejdningsteknikken et vist frirum i den konkrete formgivning af den endelige 
tekstile konstruktion. 
Jeg kaldte konstruktionen for Draperet Nimbostratus med henvisning til den anvendte 
foldeteknik (‘Draperet’) og det associerede vadehavsmotiv - en lavthængende nedbørssky 
(‘Nimbostratus’).

Bemærk at konstruktionen af Divina ikke overholder de på forhånd defi nerede krav om 
at tekstilerne skal placeres som væg- og søjleagtige konstruktioner (se afsnit 1.4). Det 
skyldes, at de faktisk ikke fremgår af retningslinierne.

20.3   Afprøvning 3: Indisk bomuld

Co-evolution 1 / Cyklus 1 

Anvendte formgivningsparametre:
Absoptionskoeffi cienten pr. arealenhed tekstil falder i takt med 
at tekstilet foldes til et mindre areal men stiger pr. arealenhed 
projiceret tekstil.

Tekstilernes foldede struktur
- danner et optisk og tvetydigt rum (Transparens)
- danner forestillingen om et kontinuerligt og foranderligt 
   rum (Bevægelighed)
- danner fornemmelsen af et porøst rum (Porøsitet)
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Når den Indiske bomuld foldes, er foldens diameter lille, og foldelinierne ‘skarpe’ og 
opstår desuden let. Det ses af retningslinierne for formgivning. En umiddelbar udnyttelse 
af denne egenskab ved tekstilet var at folde det gentagne gange, som vist på fi gur 182:
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En hård og massiv 

klods

Retningslinie for 
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Grundlæggende 

dogme
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modstand

Ingen indlysende 

placering

Varienrende 

stinglængde

     

Figur 182. Den Indiske 
bomuld foldet gentagne 
gange.

Den foldede form blev dannet ved at sy med lige lange sting på lige rækker ved siden af 
hinanden og derefter trække i trådene sådan at stoffet blev skubbet sammen. Denne måde 
at formgive den Indiske bomuld på, gjorde tekstilet til en forholdsvist hård og massiv 
klods. 

Co-evolution 2 / Cyklus 2 

Tilføjet formgivningsparametre:
Stigende absoptionskoeffi cient i takt med stigende afstand indtil 

50cm fra væg.

Optimal strømningsmodstand sikret ved ‘pustemetoden’

Den massive og hårde klods af Indisk bomuld havde en forøget strømningsmodstand pga. 
den tætte sammenpresning af de mange lag. Dette kunne konstateres vha. ‘pustemetoden’. 
Der var derfor brug for at løsne konstruktionen op. 
Klodsen var desuden plan og uden nogen oplagte måder at hænge den op under loftet 
på, montere den ud for en væg eller stille den på gulvet. Det var derfor ikke indlysende 
hvordan retningslinien om, at tekstilet skal have en vis afstand til væggen for at absorbere 
optimalt, kunne opfyldes.   

Ved at variere længden og placeringen af de sting tekstilet blev trukket sammen med, 
kunne begge problemer imidlertid løses på én gang, se fi gur 183:
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Krumning af 

konstruktionen

Motiv

Rifl et sand

 

 
Figur 183. Den Indiske bomuld rynkes sammen med sting, der varierer i længde og place-
ring. 

Stingene blev varieret sådan, at de var kortest på tekstilets midterfelt (på langs af ellipsen)
og længere ud mod siderne. På den måde blev der fl ere lag tekstil på midten end i siderne 
og det opståede plan blev krumt, se fi gur 184:

  
Figur 184. Tv. det nye krumme plan, th. det tidligere plane plan.

Gennem denne formgivning blev tekstilet både løsere i konstruktionen og kunne evt. 
krumme sig ud fra en bagvedliggen væg eller op fra et underliggende gulv.

Co-evolution 3 / Cyklus 3 

Tilføjet formgivningsparameter:

Rifl et sand

Den dannede struktur mindede mig om sand, der formes til en rifl et struktur af vind eller 
vand - et typisk fænomen i vadehavsområdet. Sandets riller er systematiske fordi de 
ligger med samme afstand til hinanden men alligevel kaotiske fordi rillernes forløb ikke 
følger noget mønster ud over at de er næsten vinkelrette ifht. vinden eller vandets retning. 
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Æstetisk fordring

Hvordan kunne denne form for systematiske og kaotiske mønster tilsvarende opstå i den 
tekstile konstruktion? Figur 185 viser en række undersøgelser af mønsterdannelser:
  

           

         

Figur 185. Undersøgelser af mønsterdannelser fremkommet ved at variere stingenes 
længde og placering. Billederne hører sammen parvis i lodret retning.

Se fi gur 185. Billederne helt til venstre viser strukturen når stingene er lige lange og lig-
ger på lige rækker ved siden af hinanden. Billederne umiddelbart til venstre for midten 
viser strukturen, når stingenes længde øges gradvist ud mod tekstilets sider og så vidt 
muligt ved siden af hinanden i lige rækker. Billederne til højre for midten viser struk-
turen, når stingenes længde er ens over det hele men mere spredt ud mod tekstilets midte. 
Billederne helt til højre viser strukturen når stingenes længde øges ud mod tekstilets sider 
men ikke ligger på lige række ved siden af hinanden. Den sidste struktur associerede, 
ifølge min erindring, mest til det rifl ede sand ved Vadehavet og denne strukturering blev 
derfor valgt som endelig formgivningsteknik.

Co-evolution 4 / Cyklus 4 

Tilføjet formgivningsparameter:

Æstetik

cbe
Typewritten Text
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Opsyning i 1:1

Færdig form

Teknikken efterlod et vist frirum i den konkrete formgivning af den endelige tekstile kon-
struktion og levede på denne måde op til min æstetiske fordring. Også både de akustiske 
retningslinier og retningslinierne for rumdannelse blev efterlevet. Konstruktionen skulle 
således være æstetisk og blev derfor fremstillet i fuld skala, se fi gur 186:

 
Figur 186. Fremstilling af det ‘rifl ede sand’.

Konstruktionen blev fremstillet af ca. 30m Indisk bomuld i bredden 140cm og endte med 
at være ca. 150cm lang. Det viste sig at krumningen ikke kunne holde sig selv hævet 
over gulvet og hulrummet blev derfor fyldt med et porrøst materiale. Figur 187 viser den 
færdige form:

        

          
Figur 187. Den færdige form af Indisk bomuld. Længde 150cm, bredde 140cm, højde 
40cm. Til venstre detaljer, til højre konstruktionen i fuld fi gur. Fotos: Ole Akhøj.
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‘Plisseret Priel’

Overholder ikke 

brandkravene

Konstruktionen fi k navnet ‘Plisseret Priel’ med henvisning til den anvendte foldeteknik 
(en form for plissering) og det mønstrede sand ved Vadehavet, hvilket især fi ndes i ‘priel-
erne’, som er de render, der leder vandet mellem tilstandene ebbe og fl od.   

Bemærk at konstruktionen af Indisk bomuld ikke overholder de på forhånd defi nerede 
krav om at tekstilerne skal placeres som væg- og søjleagtige konstruktioner (se afsnit 
1.4). Det skyldes at brandkravene faktisk ikke fremgår af retningslinierne.
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21   Delkonklusion: Afprøvning af retnings-
linierne i praksis

I det foregående kapitel, Kapitel 20, blev det afprøvet, hvordan de retningslinier, der blev 
fundet og formuleret i Undersøgelse 1, 2 og 3, kan anvendes i praksis. Dette indbefatte-
de spørgsmålet om, hvorvidt retningslinierne gav mening i den form de havde i listerne 
(se fi gur 165, afsnit 19.2) og om retningslinierne kunne anvendes i sammenhæng med 
hinanden og tilsammen danne udgangspunkt for etablering af en tekstil form, der både 
er lydabsorberende og rumdannende. Desuden blev retningslinierne afprøvet ifht. om de 
kunne indgå i dét, der kan beskrives som en almindelig designproces. 

Fordi afprøvningerne blev foretaget i en konkret kontekst, nemlig ifbm. en udstilling 
i Rundetårn, blev der tilføjet en række parametre til formgivningsarbejdet ud over de 
fundne retningslinier. Disse parametre var 1) tre grundlæggende dogmer, 2) en mo-
tivkreds og 3) en fordring om et æstetisk udtryk.  

Designarbejdet udmøntede sig i tre tekstile konstruktioner under den samlede titel ‘Såvidt 
en form’. Konstruktionernes udtryk var meget forskellige, selvom udgangspunktet var de 
samme retningslinier, nemlig 1) den stigende absorptionskoeffi cient pr. projiceret areal-
enhed tekstil ved drapering eller foldning af tekstilet, 2) den rumdannende virkning ved 
tekstilernes foldede struktur og 3) tekstilernes evne til at folde. Tekstilernes forskellige 
evne til at folde, i kombination med forskellige motiver fra Vadehavet, vurderes at være 
dét, der gav konstruktionerne de meget forskellige udtryk. Konstruktionerne fungerede 
dog alle lydabsorberende og, om ikke rumdannende, så ihvertfald æstetisk. 

At de fungerede lydabsorberende baseres på en mærkbar forbedring af akustikken i områ-
det omkring de tekstile konstruktioner i udstillingsrummet. En medarbejder fra Rundetårn 
udtalte spontant da han passerede konstruktionen af Divina: ‘Her kan man jo tale sam-
men!’. Konstruktionerne er ikke blevet testet i et klangrum. 

At de fungerede æstetisk baseres på min egen vurdering og desuden på kunstanmelder 
Tom Jørgensens vurdering, som d. 27. marts 2012 skrev i avisen Jyllandsposten: ‘Den 
arkitekt- og designuddannede Cecilie Bendixen bearbejder på smukkeste og mest poe-
tiske vis sin hjemstavns marsklandskab i tre sammenhængende værker i uld, bomuld og 
sefar (et syntetisk tekstilstof) symboliserende henholdsvis skyer, klitter og havets bølger. 
Alt er gennemarbejdet og gennemtænkt, og alt er på én gang næsten forskningsagtigt 
undersøgende og meget æstetisk.’ Værkerne er ikke blevet analyseret ifht. nogle teorier 
om rumdannelse.

De tre tekstile konstruktioner vurderes overordnet som vellykkede, men om det udeluk-
kende skyldes anvendelsen af de fundne retningslinier, er måske ikke helt sikkert.
Én oplagt usikkerhedsfaktor er, om jeg, trods intentionen, kunne undsige mig den viden, 
der lå forud for retningslinierne. Et kendskab til denne viden kan have påvirket resul-
tatet. En anden oplagt usikkerhed er, hvor meget de tilføjede formgivningsparametre 
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(grundlæggende dogmer, motivkreds og æstetisk fordring) afgjorde det endelige design.

Retningsliniernes anvisninger var ikke lige lette at forstå i den form de havde i listerne 
(se fi gur 165, afsnit 19.2). Retningslinierne for lydabsorption var lette at forstå og følge i 
kraft af deres entydighed og enkelhed. Retningslinierne for formgivning var lidt sværere 
at forstå og følge som konsekvens af de lidt komplekse diagrammer og kryptiske titler. 
Retningslinierne for rumdannelse var sværest at forstå og følge pga. deres indforståethed. 
F.eks. kunne det ikke afl æses af den anvendte retningslinie om tekstilernes foldede struk-
tur, om folderne skulle være åbne eller lukkede, store eller små eller andet. 
Det lader til, at de retningslinier, der udtrykker en eksakt viden, såsom den målte absorp-
tionskoeffi cient, og desuden retningslinier, hvis emne er forholdsvist begrænset, er lettere 
af afl æse. Pga. de nævnte fortåelsesproblemer afhang efterlevelsen af retningslinierne 
derfor tildels, muligvis, af min forudgående viden. 

Ser man bort fra forståelsesproblemerne, var anvendelsen af retningslinierne i sammen-
hæng velfungerende. Retningslinierne dækkede hver sit afgrænsede felt og overlappede, 
betydningsmæssigt, ikke hinanden. Derimod beskrev de det samme fænomen, i dette 
tilfælde ‘foldninger’, på hver sin måde. 
I kraft af deres forskellige emner og desuden pga. deres korte og overskuelige form, 
mener jeg, at retningslinierne egnede sig godt som udgangspunkt for ‘en almindelig 
designproces’ (som beskrevet i afsnit 19.3), idet det var let at vende tilbage til retnings-
linierne under designprocessens gentagne refl eksioner og tage fl ere eller andre retnings-
linier i brug. 

Således mener jeg at Retningslinierne for lydabsorption var mest velfungerende og at 
Retningslinierne for rumdannelse var mindst velfungerende. Anvendelsen af retnings-
linierne i sammenhæng fungerende godt, pga. deres forskellige emner og deres korte og 
overskuelige form.
Det kan ikke udelukkes, at det er nødvendigt at læse undersøgelsesrapporterne i Undersø-
gelse 1, 2 og 3 for at få det fulde udbytte af retningslinierne.    
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22   Resultater
Den samlede undersøgelse, som denne ph.d. afhandling gør rede for, tog udgangspunkt i 
hovedspørgsmålet ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for samtidigt at absor-
bere lyd og danne rum?’. Spørgsmålets formål var at finde og formulere viden, der kan 
gøre designere og arkitekter i stand til at etablere arkitektonisk lydabsorption med tekstil. 
Hovedspørgsmålet blev inddelt i tre underspørgsmål: 1) Hvordan skal tekstil formgives 
og placeres for at absorbere lyd? 2) Hvordan kan tekstil formgives og placeres for at 
danne rum? 3) Hvordan kan tekstil formgives? Resultaterne af disse undersøgelser blev 
afprøvet i praksis. 
Undersøgelserne af de tre underspørgsmål og afprøvningerne af undersøgelsesresultaterne 
danner tilsammen ph.d. projektets resultater og de opsummeres i dette kapitel.

22.1   Resultater af undersøgelser

Underspørgsmålene blev undersøgt og besvaret gennem tre grupper af undersøgelser 
og dannede i alt 55 retningslinier for hvordan tekstil kan/skal formgives for samtidigt at 
absorbere lyd og danne rum:

22.1.1   Lydabsorption med tekstil
Underspørgsmålet ‘Hvordan skal tekstil formgives og placeres for at absorbere lyd?’ blev 
undersøgt og besvaret gennem en række forsøg, hvor tekstil blev udsat, primært for lyd 
og lydmåling, men også for berøring og sansning. Af disse undersøgelser blev udledt i alt 
18 retningslinier for, hvordan tekstil skal formgives og placeres for at absorbere lyd. 
Forsøgene viste, at tekstilets absorptionskoefficient grundlæggende er afhængig af for-
holdsvist simple forhold, nemlig tekstilets afstand til væggen, mængden af tekstil samt 
tekstilets grad af foldning, drapering og udspredthed. Forsøg af mere detaljerede form-
givninger viste, at også tekstilets vinkel ifht. lydkilden og en evt. gennemhulning har en 
vis betydning for tekstilets absorptionskoefficient.

22.1.2   Rumdannelse med lydabsorption og tekstil
Underspørgsmålet ‘Hvordan kan tekstil formgives og placeres for at danne rum?’ blev 
undersøgt og besvaret gennem analyser af lyd og lydabsorptions rumdannende virkning 
samt af analyser af tekstils rumdannende virkning. Af disse analyser blev udledt i alt 26 
retningslinier for hvordan tekstil kan formgives og placeres for at danne rum.
Analyserne viste, at en visualisering af lyd ikke nødvendigvis danner rum men derimod 
billeder (ekskurs) mens lydabsorption, via den auditive sans, kan danne fornemmelsen af 
et ‘halvt rum’. 
Analyser af tekstils rumdannende virkning, med tekstilerne i Vandflyverhangaren som 
eksempel, viste, at via den visuelle og den haptiske sans kan tekstil danne flere forskellige 
typer rum af de samme former og placeringer, f.eks. kan tekstilernes folder danne rum 
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både via fornemmelsen af transparens, af bevægelighed og af porøsitet. Omvendt danner 
nogle formgivninger og placeringer kun visse former for rum, f.eks. danner tekstilernes 
bredde i Vandfl yverhangaren kun fornemmelsen af ‘et statisk rum’. 

22.1.3   Formgivning af tekstil
Underspørgsmålet ‘Hvordan kan tekstil formgives?’ blev undersøgt og besvaret gennem 
praktiske eksperimenter. Af disse blev udledt i alt 11 retningslinier for hvordan tekstil kan 
formgives.
De praktiske eksperimenter viste, at tekstiler med relativt ekstreme materialiteter danner 
relativt ekstreme former. F.eks. danner et tekstil med relativt stor ‘stivhed’ men lav ‘over-
fl adefriktion’ ruller med meget stor ‘diameter’ og et tekstil med en lav ‘grad af fi ltning’ og 
lav ‘smeltbarhed’ danner en lav grad af ‘kantskarphed’. Der fi ndes således en slags over-
ensstemmelse mellem materiale og form mens den anvendte teknik kan siges at udgøre en 
katalysator mellem disse. 

22.2   Resultater af afprøvning

Udvalgte af de dannede retningslinier blev afprøvet i praksis, dels for at danne en syntese 
af dem, som kunne besvare hovedspørgsmålets eksplicitte undren, nemlig hvilken konkret 
form et både lydabsorberende og rumdannende tekstil kunne have, men også for at kunne 
besvare det mere implicitte spørgsmål, nemlig hvordan denne form kunne frembringes.
Afprøvningen viste, at selv med stort set samme retningslinier som udgangspunkt opstod 
meget forskellige konkrete former. Afgørende for forskelligheden var sandsynligvis tek-
stilernes forskellige, formmæssige egenskaber og de forskellige motiver, der blev tilføjet 
rækken af formgivningsparametre. 
Afprøvningerne viste desuden, at retningslinierne egnede sig rimelig godt som udgangs-
punkt for en refl ekterende og cyklisk designproces hvor de blev kombineret på forskellig 
måde og inddraget i designprocessen efterhånden, for tilsidst at blive kombineret i en 
afvejet og prioriteret syntese. Bedst egnet for denne type proces var ‘Retningslinierne for 
lydabsorption’ og mindst egnet var ‘Retningslinierne for rumdannelse’.
Afprøvningerne udmøntede sig i tre eksempler på formgivninger, som blev udstillet i 
Rundetårn, København, i perioden 23. marts til 13. maj 2012.
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23   Diskussion

Kapitlets diskussion fokuserer på to emner: Diskussion af undersøgelsesmetoden og dis-
kussion af undersøgelsernes resultater. 

 

23.1   Diskussion af metode

At danne og formulere viden som grundlag for en designproces kalder Henk Borgdorff 
‘Research for design’ og ‘the instrumental perspective’ idet denne type forskning forsyner 
en efterfølgende designpraksis med viden og værktøjer men ikke er design i sig selv 
(Borgdorff, 2006). Også Christopher Frayling anvender begrebet ‘Research for design’ til 
beskrivelse af den type aktivitet det er at indsamle viden til anvendelse i en senere praksis 
(Frayling, 1993/4). Bruce Archer beskriver denne type aktivitet med begrebet ‘research 
for the purposes of practice’ (Archer, 1995). I modsætning til Borgdorff er både Frayling 
og Archer skeptiske ifht. at kalde ‘forskning for design’ rigtig forskning, idet ‘forskning 
for design’ ofte anvender metoder fra et andet fagfelter og således ikke de metoder, der 
anerkendes og anvendes på det fagfelt hvor ‘forskningen for design’ fi nder sted.

Denne diskussion rammer præcist i dette projekts indbyggede og grundlæggende proble-
matik: Projektet danner og formulerer viden fra tre forskellige felter, nemlig akustik, 
arkitektur og tekstil med den hensigt at kunne anvende den som en samlet viden indenfor 
fagfelterne arkitektur og design. 
Designfaget benytter sig i vid udstrækning af ‘hjælpefag’ (Galle, 2010) fordi design, i sig 
selv, er en fi losofi  og en metode, men ikke, i sig selv, viden om konkrete emner (afl edt 
af Galle, 2010). Både tekstilformgivning, lydabsorption og rumdannelse kan betragtes 
som emner, der kan give designfaget viden om konkrete emner. Disse særlige områder 
er det nødvendigt at opsøge særlig viden om, og undersøgelsesmetoder til, for at kunne 
håndtere. Det er svært at forestille sig design udført i en virkelig kontekst, uden at benytte 
sig af viden om mindst ét konkret emne. Ud fra den betragtning kan Frayling og Archers 
skepsis ifht. at benytte sig af ‘hjælpefag’ forekomme uberettiget, og Archer skriver også, 
i 2007, at designere er forpligtet til at anvende relevant viden fra ethvert andet fagområde 
(Archer, 2007).

I kraft af min baggrund som arkitekt med tekstil arkitektur som speciale, har den viden 
og de metoder, der hører til fagområderne arkitektur og tekstil været umiddelbart anven-
delige. Derimod er der ingen tvivl om, at det akustiske felts viden og metoder har været 
svært tilgængelige og resultaterne af de akustiske undersøgelser diskutable.
Min eneste forkundskab om akustik var en vag fornemmelse af lyd som et rumligt 
fænomen og al teoretisk viden og kendskab til praktiske metoder var nyt stof for mig. 
Dertil kom en fuldstændig mangel på viden om fagets ‘state of the art’ ifht. emnet lyd-
regulering med tekstil. Det er derfor indlysende, at en akustiker ville have været meget 
bedre rustet til at udpege emnets videnshuller og desuden bedre i stand til at udføre de 
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nødvendige undersøgelser og forstå undersøgelsernes resultater.
Der var imidlertid fl ere fordele ved at lade en arkitekt med viden om tekstil udføre de 
akustiske undersøgelser. For det første kunne jeg udpege de videnshuller der var indenfor 
emnet på det designfaglige felt, hvilket var den kontekst, undersøgelsesresultaterne skulle 
bruges i, og derudfra planlægge de mest relevante forsøg. For det andet kunne jeg for-
midle den, for mange arkitekter og designere, vanskeligt tilgængelige akustiske teori i det 
nødvendige omfang og i et tilgængeligt sprog. 

Linda Groat og David Wang påpeger, at det kan være vanskeligt at opnå et sammenhæng-
ende resultat, når der anvendes metoder fra fl ere forskellige felter (Groat & Wang, 2002). 
Denne vanskelighed kan siges at komme til udtryk i de listede retningsliniers forskel-
lighed: Retningslinierne for lydabsorption kunne fomuleres præcist og blev let anvende-
lige, retningslinierne for formgivning kunne kun vanskeligt indeholde undersøgelsernes 
resultater og blev derfor kryptisk formuleret og retningslinierne for rumdannelse kunne 
decideret ikke udtrykke den viden undersøgelserne havde genereret fordi denne viden 
ikke var entydig. 
Ikke desto mindre dannede retningslinierne grundlag for tre konkrete og rimeligt vellyk-
kede formgivninger. At så forskellig viden kan samles i én form kan belyses ved at 
kaste et blik på Vitruvius’ tredeling af arkitekturen i ‘fi rmitas’, ‘utilitas’ og ‘venustas’ 
(Vitruvius, 1960; Vitruvius, 1999) eller med andre ord: Konstruktion, funktion og form. 
‘Firmitas’ kan, i denne sammenhæng, forstås som formgivningen af tekstilet, ‘utilitas’ 
som tekstilernes lydabsorberende virkning og ‘venustas’ som tekstilernes rumdannende 
virkning. Tilsammen udgør elementerne en arkitektonisk helhed - netop i kraft af deres 
forskellighed.

23.2   Diskussion af resultater

Gennemgange af akustikfaglig litteratur viste, at viden om tekstilers lydabsorberende 
virkning og særligt deres lydabsorberende virkning forårsaget af dets formgiving og plac-
ering, tilsyneladende er et underbelyst emne. Dog er visse af projektets akustiske under-
søgelser foretaget før; det gælder dele af undersøgelserne om betydningen af tekstilernes 
afstand til væggen, betydningen af en drapering af tekstilet og betydningen af tekstilernes 
placering i rummet ifht. hjørner og vægge. I dette projekt blev der undersøgt en lang 
række formgivninger og placeringers lydabsorberende virkning, der både kunne udbygge 
de eksisterende undersøgelser og desuden belyse emnet bredere.
Det er imidlertid muligt, at dét jeg tror er et underbelyst emne ikke er det, fordi en 
akustiker ville kunne nå projektets resultater ved hjælp af teoreriske beregninger. Denne 
mulighed understøttes af afvisningen af en artikel, indsendt til det akustikfaglige tidsskrift 
JASA, indeholdene resultaterne af de akustiske undersøgelser.  
Sålænge disse beregninger ikke er foretaget, er denne mulige viden imidlertid svært 
tilgængelig for designere og arkitekter. Ifølge Jan Voetmann, er det desuden ikke sandsyn-
ligt, at resultaterne kunne nås via teoretiske beregninger, idet det akustiske felt i høj grad 
baserer sig på praktiske erfaringer (Voetmann, personlig kommunikation, 2008 og 2010).  
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Det er således ikke sikkert, men dog sandsynligt, at den viden, der udspringer af de akus-
tiske forsøg er ny, både på det design- og arkitektfaglige felt og på det akustiske felt.

På samme måde kan der stilles spørgsmålstegn ved, om undersøgelserne af de lydabsor-
berende tekstilers rumdannende virkning og undersøgelserne af tekstilets formmæssige 
egenskaber var underbelyste emner, og om undersøgelserne genererede nogen ny viden. 
Begge emner kan hævdes at være fuldt dækket ind af tavs viden, idet arkitekterne 
sandsynligvis har en intuitiv fornemmelse af lydabsorberende tekstilers rumdannende 
virkning, og tekstilfagfolk har bred erfaring med tekstilets formmæssige egenskaber. 

For det første lader koblingen mellem emnerne imidlertid til at være sparsomt undersøgt 
idet fagfelterne er forholdsvist skarpt afgrænsede. Således er arkitekternes viden om 
tekstilformgivning meget begrænset ligesom tekstilfagfolkenes viden om lydabsorber-
ende tekstilers rumdannende virkning. Derfor vil en formulering af feltets samlede viden 
komme både arkitekter og tekstilfagfolk til gode. 
Kaja Tooming konkluderede bl.a. i sin ph.d. afhandling ‘Toward a Poetics of Fibre Art 
and Design’, at for at kunne arbejde intuitivt med formgivning, må dén viden, der anven-
des, være godt kendt (Tooming, 2007). En grundig gennemgang af ukendte emner vil 
antageligt kunne give arkitekter og designere tilstrækkelig indsigt til at kunne arbejde 
intutivt, blot med en udvidet mængde anvendelig viden. 
 
For det andet vil en eksplicit formulering af en muligvis kendt, men tavs viden sandsyn-
ligvis kunne anvendes mere kreativt og kunne udbygges mere strategisk end hvis videnen 
er tavs. 
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24   Konklusion

Konklusionen besvarer hovedspørgsmålet ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og pla-
ceres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum?’ og ridser desuden ph.d. projektets 
forskningsbidrag op.

24.1   Besvarelse af hovedspørgsmålet

De retningslinier, der blev dannet af undersøgelserne om lydabsorption, rumdannelse og 
formgivning giver et generelt svar på hovedspørgsmålet, idet retningslinierne kan anven-
des i vidt forskellige situationer. 
Retningslinierne for lydabsorption kan anvendes i andre rum med diffus akustik til-
svarende akustikken i det anvendte forsøgsrum. Retningslinierne for rumdannelse kan 
anvendes ifht. at formgive tekstiler, der skal danne rum via transparens, bevægelighed 
og porøsitet. Retningslinierne for formgivning kan anvendes direkte til formgivning af 
tekstilerne Sefar, Divina og Indisk bomuld og tilsvarende tekstiler samt som skabelon for 
undersøgelser af andre tekstilers materialiteter og formmæssige egenskaber. 

Afprøvningernes besvarelse af både hovedspørgsmålets eksplicitte og implicitte ‘Hvor-
dan’ giver et konkret svar på hovedspørgsmålet ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives for 
samtidigt at absorbere lyd og danne rum?’ 
Her fremgår det af den tekstile konstruktion ‘Bølget Brydning’, at de lydabsorberende og 
rumdannende tekstiler kan have relativt store, parallelt løbende folder og være placeret i 
lodret position hængende ned fra loftet, konstruktionen ‘Draperet Nimbostratus’ viser, at 
de tekstile folder kan være kaotiske og være placeret hængende nogenlunde vandret under 
loftet og konstruktionen ‘Plisseret Priel’ viser at tekstilet kan være foldet til små, tætte 
folder i rækker og være placeret som en bakke over gulvet. 
Kun visse af de fundne retningslinier blev anvendt i formgivningerne, og dét antyder at 
mange andre konkrete formgivninger er mulige.

Et generelt svar på hvilken konkret form et både lydabsorberende og rumdannende tekstil 
kan have er vanskeligt at give, fordi antallet at parametre i designet er meget stort, og 
antallet af mulige svar uoverskueligt. For at give et både generelt og konkret svar, skulle 
det generelle træk ved alle disse mulige svar fi ndes og formuleres. 

Der kan dog gives et generelt og bredt anvendeligt svar på, hvordan de tre konkrete lyd-
absorberende og rumdannende, tekstile konstruktioner blev dannet. 
Ét af de parametre, der blev føjet til retningslinierne under designarbejdet, var fordringen 
om et æstetisk udtryk. Denne fordring indeholdt et krav om at alle involverede parametre, 
skulle understøtte hinanden. For at opfylde dette krav var det nødvendigt at fi nde de ret-
ningslinier, der faktisk understøttede hinanden, f.eks. dén retningslinie at en øget mængde 
tekstil også øger lydabsorptionen + dén retningslinie at tekstilernes foldede struktur både 
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danner rum via transparens, bevægelighed og porøsitet + retningslinien for de tre forskel-
lige tekstilers evne til at folde. 
Et forsimplet, men måske bredt anvendeligt svar på hovedspørgsmålet, er således: 
‘Tekstilerne skal formgives sådan, at retningslinierne for lydabsorption, rumdannelse og 
formgivning understøtter hinanden’.     

Ved ph.d. projektets start var det min overbevisning, at æstetisk værdi kun kan skabes 
ad intuitiv vej fordi intuitionen arbejder hurtigere end intellektet og derfor dannede en 
helhed, der var for kompleks til at overskue intellektuelt. De grundige undersøgelser af 
projektets parametre - lydabsorption, rumdannelse og tekstilformgivning - dannede imid-
lertid tilsammen en så stor og kompleks mængde viden, at, når de blev koblet i én form, 
faktisk dannede en æstetisk helhed. 

De former, der dannes ved kobling af de fundne retningslinier, tilføjet den æstetiske 
fordring, er tre bud på, hvordan lydabsorption med tekstil kan skabe arkitektonisk værdi. 
Lydabsorptionen danner, via auditive sanseindtryk et ‘halvt rum’, og tekstilernes rumdan-
nende former supplerer fornemmelsen af rum med visuelle og haptiske sanseindtryk af 
rumlighed. Der dannes så vidt et rum.
‘Så vidt’ fordi rummet, trods alt, knap opleves som konkret fysisk rum og ‘så vidt’ fordi 
det rum, der trods alt dannes, er uafgrænset - det fi ndes kun i vores forestilling. Til slut ‘så 
vidt’ fordi det hvide tekstil fylder rummet.

Ph.d. projektet konkluderer således groft og i korte træk, at tekstil kan formgives på et 
utal af måder og stadig både absorbere lyd og danne rum, blot skal få, enkle retningslinier 
følges: Anvend så meget tekstil som muligt, placér det frit i rummet og formgiv det sådan 
at det skaber forestillingen om et rum indeni eller bag tekstilet. For at opnå et æstetisk 
udtryk kan tekstilerne formgives sådan, at alle retningslinierne understøtter hinanden. 

 

24.2   Forskningsbidrag

Ph.d. projektets primære forskningsbidrag består i koblingen af det akustikfaglige felt 
med det design- og arkitektfaglige felt, hvilket kan specifi ceres gennem følgende punkter:

Udpegning af lydabsorptionens arkitektoniske potentiale 
Lydabsorption, forstået som auditiv oplevelse, har en rumdannende virkning. Dette 
blev allerede slået fast af W.C. Sabine i 1898 med enheden ‘Open Window Unit’, men 
fænomenet blev ikke udnyttet som arkitektonisk virkemiddel. Med anvendelsen af tekstil 
som lydabsorberende materiale og en formgivning af tekstilet, der danner rum via visuelle 
og haptiske sanseindtryk, kan lydabsorptionens arkitektoniske potentiale udnyttes og 
danne et imaginært rum. 
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Tilgængeliggørelse af akustikfaglig viden for designere og arkitekter
Akustisk teori og praksis opfattes af mange designere og arkitekter som svært tilgænge-
ligt stof. En del af den akustiske teori og praksis bliver, med dette projekt, gjort tilgæn-
gelig for designere og arkitekter gennem udførelsen af en lang række målinger af tekstile 
formgivninger og placeringer, som er relevante i design- og arkitektfagligt formgivnings-
arbejde samt ved at forklare og fortolke måleresultaterne og udlede konkrete retningslini-
er for formgivning af tekstil.

Specifi cering af hvilke parametre, der skal til, for at etablere arkitektonisk 
lydabsorption med tekstil.
Undersøgelsesprojektet viser, at det er muligt at etablere arkitektonisk lydabsorption 
med tekstil på grundlag af viden om de valgte emner ‘lydabsorption’, ‘rumdannelse med 
lydabsorption og tekstil’ samt ‘formgivning af tekstil’ tilføjet de mere kontekstbestemte 
parametre som ‘grundlæggende dogmer’, ‘motiv’ og ‘æstetik’. At det er muligt, kan ses af 
de færdige tekstile konstruktioner ‘Bølget Brydning’, ‘Draperet Nimbostratus’ og ‘Plis-
seret Priel’. 

Projektet bidrager sekundært til hvert af de involverede emner, akustik, arkitektur og 
tekstildesign. På det akustiske felt bidrager ph.d. projektet med følgende:

Afprøvning og verifi cering af teori omkring porøse absorbenter
Den dannede viden omkring hvordan tekstil skal formgives og placeres for at absorbere 
lyd er ikke ny ifht. til allerede anderkendt, akustisk teori, men den er ny ifht. den prak-
tisk afprøvede og verifi cerede viden på det akustiske felt. Akustik er så kompleks at den 
kun vanskeligt, eller måske slet ikke, kan beregnes og en sikker viden på feltet er derfor 
afhængig af praktisk afprøvning. Med undersøgelserne i Undersøgelse 1 er en lang række 
hidtil uafprøvede forhold blevet afprøvet og en sikker viden etableret, dog kun indenfor 
det relativt snævre felt undersøgelserne spænder over.     

På det arkitektoniske felt bidrager ph.d. projektet med følgende:

Kortlægning af visse rumdannende aspekter af tekstil
Tekstil anvendes i stigende grad i arkitektoniske sammenhænge men uden en formuleret 
og præcis viden om hvilke aspekter af det tekstile materiale, eller af tekstilets formgiv-
ning, der giver en rumlig oplevelse - samt hvilken rumlig oplevelse. Med undersøgelserne 
i Undersøgelse 2 fi ndes og formuleres en sådan viden, dog kun viden om rumdannelse via 
de tekstile egenskaber ‘transparens’, ‘bevægelighed’ og ‘porøsitet’. 

På det tekstilfaglige felt bidrager ph.d. projektet med følgende:
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Formulering af tekstils formmæssige egenskaber
Teorier om tekstils formmæssige egenskaber er meget lidt udviklet. Med de undersøgel-
ser, der foretages i Undersøgelse 3, etableres en metode til undersøgelse af tekstilers 
formgivningsmæssige muligheder, tekstile materialiteter og greb systematiseres og der 
udpeges en række konkrete sammenhænge mellem tekstilernes materialiteter, teknikker 
og former.     
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25   Perspektivering

Ph.d. projektets resultater, dvs. de fundne retningslinier, konkrete formgivninger og den 
generelle, æstetiske tilgang til formgivningen, vil forhåbentlig gøre designere og arkitek-
ter i stand til at formgive tekstil sådan, at det samtidigt absorberer lyd og danner rum. 

En øget kompetence indenfor dette felt kan medvirke til et forbedret akustisk miljø på 
mange arbejdspladser, institutioner og hos private, hvilket igen kan medvirke til mange 
menneskers øgede velbefi ndende, arbejdsglæde og effektivitet.  

For den enkelte designer eller arkitekt kan kendskab og viden til projektets resultater 
udvide deres faglige kompetencer og virkefelt.

Til konkretisering af den viden projektet har genereret, ser jeg det som en vigtig opgave 
at frembringe en række konkrete eksempler på, hvordan denne viden kan anvendes. På 
den måde vil større dele af den genererede viden få fysisk form og den vil dermed blive 
lettere anvendelig. 
Desuden vil en videre undersøgelse af visse akustiske forhold være af betydning for 
hvordan og hvorvidt tekstil kan anvendes i arkitekturen. Det gælder særligt de akustiske 
forhold der knytter sig til tekstilets udspredning i rummet samt til tekstilets drapering og 
foldning (se afsnit 6.3.5, 6.3.6 og 6.3.8). 

Af væsentligst værdi er dog udpegningen af absorptionens arkitektoniske værdi, hvilket 
udvider vores opfattelse af rummet og gør designere og arkitekter i stand til at inddrage 
lydabsorptionen som et rumdannende parameter i formgivningen og danne rum, hvis 
rumlighed er større end vi hidtil har oplevet det.   
På den baggrund må lydabsorptionens rumdannende virkning udpeges som et felt, der 
indeholder potentiale for videre udforskning, idet dette ph.d. projekt kun når frem til så 
vidt at udpege fænomenet. 
I forlængelse heraf vil en undersøgelse af, hvordan rum kan komponeres med både 
lydrefl ekterende og lydabsorberende rumdannende områder, være udviklende for arkitek-
turen. Tekstil vurderes, på baggrund af de foreliggende undersøgelser, at være et interes-
sant materiale til sammenkobling af lydabsorption og rumdannelse. Ny viden om lydab-
sorptionens rumdannende virkning vil have betydning for, hvordan rummet planlægges 
mht. åbninger, fl ader og forløb. 

Dét felt, der undersøges i dette ph.d. projekt er nyt fordi det krydser felterne akustik, 
arkitektur og tekstil og mere forskning indenfor feltet vil derfor medvirke til at belyse et 
forholdsvist uudforsket felt.
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Figur 2. Lydabsorptionen er let at se i rummet til venstre, mens rummet til højre umiddel-
bart ser støjende ud. Foto tv.: Anon, foto th.: Faber. Side 5
Figur 3. Foredragssalen i Alvar Aaltos bibliotek i Viipuri i Rusland. 
Foto tv.: Alvar Aalto Museum, Gustaf Welin, 1935, foto th.: Wikipedia Commoms. Side 5
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og E. og R. Bouroullec. Side 9
Figur 6. ‘Clouds’’ absorptionskoeffi cient. Graf: Lloyd’s Register. Side 9
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Figur 18. Tekstilernes sanselige kvaliteter. Side 40
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Figur  23. Målte og beregnede absorptionskoeffi cienter for tekstil nr. 7. Side 45
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dels på ydersiden, hvor det er åbentlyst tilgængeligt, men også inde i folderne, som det 
er vist med de stiblede linier. Kun ikke på de skraverede områder rammer lyden tekstilet. 
Side 75
Figur 54. På de skraverede områder vil tekstilet kunne blive ramt af lyden, både fordi 
lyden har den såkalde ‘skyggeeffekt’ og fordi lyden kan trænge ind gennem ét eller fl ere 
lag tekstil og ramme tekstilet hvor dets overfl ade ikke umiddelbart er blottet. Side 75
Figur 55. Øverst foldningen af tekstilet, nederst diagrammet, der viser, at tekstilets 
absorptionskoeffi cient pr. arealenhed falder for hver gang tekstilet foldes. Side 77
Figur 56. Måleresultatet når det foldede tekstils absorptionskoeffi cient udregnes på bag-
grund af det projicerede areal. Side 78
Figur 57. Læs plantegningerne fra venstre mod højre: 1) Dækker hjørne, 2) Parallelt med 
mur, 3) Midt rummet, 4) Ud fra hjørne. Side 80
Figur 58. Diagrammet, der viser eksperimnetets måleresultater og et foto af opstilling 1) 
‘Dækker hjørne’. Side 80
Figur 59. Betydningen af tekstilets placering ifht. gulv og væg. Fotoet viser tekstilerne 
placeret 0-3cm fra gulvet. Side 81
Figur 60. Et tekstil placeret foran en refl ekterende fl ade vil absorbere en del af lyden, en 
del lyd vil passere igennem tekstilet, blive refl ekteret og vil passere tilbage gennem teksti-
let igen, hvor det vil blive yderligere absorberet. Side 82
Figur 61. Bygningsdelene mur, vindue og trædør skulle alle have meget lave absorption-
skoeffi cienter (Petersen, 1984). Materialerne i tabellen kan sammenlignes med forsøgs-
rummets materialer, som dog mere præcist kan beskrives som ‘malet mur’(sammenlignes 
med tabellens ‘Glat beton, malet’ og Glat puds på mur, umalet’), som ‘vindue med ét lag 
glas’ (sammenlignes med tabellens ‘Vindue m. termorude, 3-4mm glas’) og som ‘massiv, 
malet trædør’ (sammenlignes med tabellens ‘Massiv trædør’). Side 83
Figur 62. Tekstilet foran mur, vindue og dør. Side 83
Figur 63. Diagrammet, der viser, at det ikke har nogen betydning om tekstilet placeres 
foran muren, vinduet eller døren. Side 84
Figur 64. Lydens skyggedannelse. Lange lydbølger (tv.)‘bøjer sig’ mere om en forhindirng 
end korte lydbølger gør (th.). Side 85
Figur 65. Øverst tekstilernes udspredning i rummet, nederst diagrammet, der viser, at jo 
mere spredt tekstilerne er, jo mindre lyd absorberer de. Side 86
Figur 66. Tv. lydens udspredning som sfæriske bølgefronter (vist i 2D). Th. lydens refl ek-
tion fra rummets vægge. Side 87
Figur 67. Det hele, uklippede tekstil i lodret og skrå position. Side 88
Figur 68. Det opklippede tekstil i lodret, skrå og vinkelret position. Side 88
Figur 69. Lamellernes montering på rammen. Side 89
Figur 70. Tekstilerne placeret i forskellige vinkler ifht. muren og i hel og opklippet til-
stand. Side 89
Figur 71. Et snit af lamellerne placeret i en række foran hinanden. 
Lyden, især de lave frekvenser, når ind på hele lamellens fl ade og hele lamellens absor-
berende egenskab udnyttes derved. Side 90
Figur 72. Opstillingen af rørapparat, sinusgenerator, højtaler, frekvensanalysator og mi-
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krofon. Tegning: Brüel & Kjær, 1979 (mine angivelser med grå tekst). Side 95
Figur 73. Målingen af det tomme rør. Side 96
Figur 74. Fra venstre mod højre: Afstandsstykker, konveks, konkav, 470, 280, 00.  Side 96
Figur 75. De tekstile stykker, der blev testet i røret. Side 97
Figur 76. Tekstil monteret på  rørstykkerne. Fra venstre mod højre: Plant, 280, 470, 
konkavt og konvekst tekstil. Side 99
Figur 77. Absorptionen i røret er nogenlunde den samme uanset tekstilets vinkel og uan-
set om det er konkavt eller konvekst (600). Side 99
Figur 78. Absorptionen pr. arealenhed tekstil falder i takt med en stigende vinkel. Side 99
Figur 79. Tekstile planer monteret på rørstykkerne. Billederne passer sammen i lodrette 
rækker. Side 101
Figur 80. Betydningen af planernes vinkel, forskydning og drejning. Side 102
Figur 81. De hullede tekstiler, der blev anvendt i forsøget. Til venstre: Materiale, taget 
væk. I midten: Materiale, skubbet tilside. Til højre: Slidse. Side 103
Figur 82. Øverst: Det målte lydtryk i røret omregnet til absorptionskoeffi cient. 
Nederst: Tekstilets absorptionskoeffi cient pr. tekstile arealenhed. Side 104
Figur 83. Til venste: Et stykke tekstil i dobbelt størrelse blev syet med ‘stikninger’ til 
cirkulær form. Til højre: To stykker tekstil oven på hinanden. Side 106
Figur 84. Den samme mængde tekstil, formgivet på hver sin måde, giver samme absorp-
tionsmæssige resultat. Side 106
Figur 85. Undersøgelse 2’s opbygning. Side 113
Figur 86. To forskellige opfattelser af rummet. Tv. opfattelsen af rummet som en kasses 
funktion og konstruktion, th. opfattelsen af rummet som dét volumen der er inde i kassen 
og som omslutter alting. Side 115
Figur 87. Afhængig af arten og formgivningen af det materiale, der afgrænser rummet, 
vægtes enten det afgrænsende materiale eller det afgrænsede rum. Fotos tv: Egypten 
Rejser, th: Diller og Scofi dio. Side 116
Figur 88. Strøs fi nt sand på en plade, som sættes i svingninger, lægger sandet sig dér hvor 
pladen ikke svinger. Fotos: MIT Physics. Side 120
Figur 89. Chladni-fi gurernekan antage et væld af forskellige dekorative konfi gurationer. 
Tegning: M. D. Waller (1961). Side 120
Figur 90. Kurver dannet med trigonometriske funktioner. Tegning: Wikipedia commons.
Side 121
Figur 91. Lissajous-fi gurer vist med laserstråle og fi gurernes variationer. Fotos: Niagara 
College, Canada, 2007. Tegning: Wikipedia commons. Side 122
Figur 92. Bølgeformation af tekstilet Sefar. Side 122
Figur 93. Lydens sfæriske bølgefronter. Tegning tv.: Animation courtesy of Dr. Dan Rus-
sell, Grad. Prog. Acoustics, Penn State. Side 123
Figur 94. Vandbølgernes udbredelse og refl ektion. Side 123
Figur 95. Fimrehårene i det menneskelige øre. Fotos: Høreforeningen, Widex/Engström. 
Side 124
Figur 96. Bomuld rullet sådan, at det ligner både lydens udbredelse i vand og fi mre-
hårene i ørene. Desuden øges dets absorptionskoeffi cient sandsynnligvis. Side 124
Figur 97. Harmoniske svingninger. Tegning: Wikipedia Commons. Side 125 
Figur 98. Divinaen ophængt i punkter, sådan at der dannes buer, svarende til en strengs 
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svingninger. Side 125
Figur 99. Den auditive fornemmelse af et rums afgrænsninger og åbninger opstår gen-
nem refl ektion af lyd (til venstre), lyd, der forsvinder (i midten) og direkte lyd, vi modtager 
gennem en åbning i rumafgrænsningen (til højre). Side 129
Figur 100. Det absorberende materiale får, ligesom åbningen, lyden til at forsvinde, men 
den direkte lyd udebliver. Side 129
Figur 101. At en åbning er en åbning ind til et tilstødende rum, fornemmer vi ved, at den 
lyd vi sender derind, refl ekteres tilbage til os. Side 130
Figur 102. De rumdannende parametre ved det tekstile eksempel kan vise sig at over-
lappe hinanden. Side 137
Figur 103. Vanfl yverhangaren udefra og indefra. Ruminddelingen er foretaget vha. ind-
skudte etagedæk, glas og tekstiler ophængt i skinner. Side 138
Figur 104. Tv: Tekstiler rundt om trapper og plateauer, i midten: Tekstiler langs gavlenes 
glasfacader, th: Tekstiler rundt om glasvægge og rundt om ‘tomme rum’. Side 139
Figur 105. Tekstilet er helt hvidt, lidt blankt, næsten lufttæt, gennemskinneligt og med 
meget tynde tråde. Tv. set i målestok ca. 1:1 og i medlys, i midten set op mod en del af en 
fi nger, th. set i modlys. Side 139
Figur 106. Tekstilet har en lav absorptionskoeffi cient. Side 140
Figur 107. Det tekstile materiales translucens i sig selv. Side 143
Figur 108. Afhængig af om tekstilet er i medlys eller modlys, vil henholdsvis foldernes 
forreste (til venstre) eller bagerste dele (til højre) være oplyst. Side 144
Figur 109. Et objekt bag tekstilet er synligt dér, hvor det rører tekstilet, mens det bliver 
mere og mere utydeligt, jo længere afstanden mellem tekstil og objekt er. Side 144
Figur 110. Fordi tekstilet er så tyndt, er det muligt at mærke objekter gennem tekstilet.
Side 145
Figur 111. Krøllerne i sømmen vidner om problemer i bearbejdningsprocessen. Side 146
Figur 112. Når tekstilet er foldet, er afstanden til rummets grænse meget varieret, mens 
når tekstilet er udstrakt og glat er afstanden til næsten den samme alle steder. Side 148
Figur 113. Tekstilets foldede struktur fornemmes mere som rum end som masse. Side 148
Figur 114. Tekstilets tråde overlapper hinanden. Side 149
Figur 115. Et frontalt blik  på to overlappende tekstile baner giver ikke nødvendigvis en 
fornemmelse af, at begge planer gør krav på det samme overlappede felt. Side 150
Figur 116. Et diagonalt blik gør rummet tvetydigt. Side 150
Figur 117. Figuren viser et rum, hvis afgrænsning tilpasser sig bevægelsen idet den sker. 
Side 153
Figur 118. Tekstilerne er konstrueret til at blive forandret på langs, dvs. i tekstilerne og 
skinnernes længderetning. Side 153
Figur 119. Sansninger i led og muskler fortæller os om rums udstrækning og materialers 
vægt og stabilitet. Side 154
Figur 120. Skubbes tekstilerne tilside i deres længderetning, kan de skubbes et vist stykke 
uden at glide i deres ophæng i skinnerne. Skal de forblive skubbet tilside må de skubbes 
endnu lidt til, sådan at de også glider i ophænget. Side 154
Figur 121. Går man på tværs af tekstilet vil det hænge ned foran éns ansigt og krop indtil 
det af sig selv glider ned bag én. Side 155
Figur 122. En fi ngers berøring af og bevægelse henover henholdsvist et ru og et forholds-
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vist glat materiale. Side 156
Figur 123. Den rumudvidelse, der skabes af bevægelsen af tekstilet i langsgående retning, 
er umiddelbart tilgængeligt når tekstilet er trukket tilside, mens den rumudvidelse, der 
opnås ved at gå imod tekstilet lader vente på sig, idet man først må forcere den overgang, 
hvor man omsluttes af tekstilet. Side 157
Figur 124. Skinnesystemet og placeringen af det øvrige inventar (til venstre) samt tekstil-
ernes varierende foldetheder og skrå linier (begge billeder) giver en visuel fornemmelse 
af tekstilernes potentiale for forandelighed. Side 158
Figur 125. Udvidelsen af rummet i Vandfl yverhangaren kræver en bevidst handling eller 
forceringen af en mængde materiale, før vi har den rumstørrelse og -form vi ønsker os. 
Side 159
Figur 126. Folden og sjælens placering. Tegning af Deleuze, 1993, s. 20. Side 161
Figur 127. Keglesnittes kurver: Cirklen, ellipsen, hyperblen og parablen. Efter Karush, 
1991. Suppleret med tangenter, vinkelben og omridset af ‘sjælens sted’. Side 161
Figur 128. Tekstilernes folder på første skalatrin, nemlig skinnesystemet. Side 163
Figur 129. Skinnesystemet fortsætter ikke i et ubrudt forløb rundt om hjørnerne, og efter-
lader hjørnerne som sprækker. Side 163
Figur 130. De folder, der opstår når tekstilerne skubbes sammen, udstrækker sig i nogen-
lunde lodret retning fra loft til gulv. Side 164
Figur 131. Tekstilets konstruktion af tråde, sammenføjede i en lærredsbinding med ca. 40 
tråde/cm i både kæde og skud. Mellem tekstilets tråde fi ndes en mængde hulrum. Side 165
Figur 132. Tekstilets tråde er gennemskinnelige. Side 165
Figur 133. Tegningerne oven på billederne viser hvor på tekstilet folden er fundet. 
Tegningerne af folderne under billederne er de samme folder blot isoleret. Side 167
Figur 134. Folderne kan inddeles i fi re kategorier afhængig af, hvor åbne de er. Side 168
Figur 135. Vinklen mellem kurvens to ‘ben’ afgør hvordan den kategoriseres. Side 169
Figur 136. Sjæle-stedernes placering i tekstilernes fi re typer folder. Side 169
Figur 137. Dét, der kan ses fra sjælens sted og dét, der kan ses når tekstilets konkrete 
folder betragtes udefra, er ikke sammenfaldende. Side 170
Figur 138. Materialet med dets iboende materialitet er det grundlæggende i formgivnin-
gen. Med teknikken registreres materialiteten og tekstilets form forandres. Formen er det 
målbare resultat af formforandringen og et visuelt udtryk for registreringen af materi-
aliteten. Side 179
Figur 139. Monofi lamentens ensartethed. Side 182
Figur 140. Sefaren består af 100% PVDF (polyvinylidene fl uoride), som er en polyestefi -
ber. Den har glatte, lige fi bre, monofi lament tråde og er vævet i en twill-binding. Side 183
Figur 141. Uldfi brens leddelte struktur. Side 184
Figur 142. Tekstilet Divina er vævet og derefter valket. Side 184
Figur 143. Den indiske bomulds fi ber. Side 185
Figur 144. Den indiske bomuld er vævet i en lærredbinding med en tynd tråd i kæden og 
en meget tykkere tråd i skuddet. Side 185
Figur 145. Tekstilernes forskellige former når de udsættes for teknikken ‘at rulle’.
Rullerne set skråt fra oven og rullerne set fra enden, har indbyrdes samme størrelsesfor-
hold. Side 190
Figur 146. Den rullede form kan karakteriseres ved rullens diameter samt ved tværsnittet 
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og cylingerformens cirkellighed. Tegningernes placering på siden stemmer overens med 
fotografi ernes placering på fi gur 145. Side 192
Figur 147. Materialiteterne ‘spændstighed’ og ‘overfl adefriktion’ i relation til henholdsvis 
‘diameter’ og ‘cirkellighed’. Side 193
Figur 148. Tekstilerne Sefar (S), Divina (D) og Indisk bomuld (Ib) udstrækkes diagonalt 
af kæde- og skudretningen. Side 195
Figur 149. Tekstilernes forskellige former når de udsættes for teknikken ‘at strække’. Kor-
te pile refererer til en lille krumning mens længere pile refererer til en større krumning.
Side 197
Figur 150. Materialiteterne ‘spændstighed’ og ‘overfl adefriktion’ i relation til henholdsvis 
‘diameter’ og ‘cirkellighed’. Side 198
Figur 151. Tekstilerne Sefar (S), Divina (D) og Indisk bomuld (Ib) ophængt i to punkter.
Side 200
Figur 152. Den draperede form kan karakteriseres ved foldernes kurver og antal. Teksti-
lernes foldekurver er tegnet med en kraftig streg mens de mest tilsvarende parabelkurver 
er indtegnet med en tyndere streg. Tegningernes placering ifht. hinanden stemmer overens 
med fotografi ernes placering på den foregående side, blot er de en smule forstørrede. 
Side 202
Figur 153. Materialiteterne ‘stivhed’ og ‘strækbarhed’ i relation til parabelligheden. Side 
203
Figur 154. Tekstilerne Sefar (S), Divina (D) og Indisk bomuld (Ib) i foldet tilstand. Side 
204
Figur 155: Stregerne viser vinklen mellem lagene i den 2. foldning. Tegningernes placer-
ing ifht. hinanden svarer til tekstilernes placering på fotografi erne. Side 206
Tabel 156. Materialiteterne spændstighed og vægt i relation til henholdsvis diameteren i 
1. fold og vinklen i 2. fold. Side 207
Figur 157. De tre tekstiler bøjet og holdt op mod lyset. Side 208
Figur 158. Afl æsningen af den bøjede form via tekstilernes translucens kan karakteriseres 
ved tydeligheden af det lyse, dråbeformede felt (se fi gur 157). Side 2010
Figur 159. Materialiteterne spændstighed og translucenstyper i relation til formparam-
etren translucens kompleksitet. Side 212
Figur 160. De tre tekstiler udsat for teknikken ‘at kramme’. Side 213
Figur 161. Antallet af synlige foldelinier med vinkler under 900 fortæller om graden af 
krammethed. Foldeliniernes placering følger billederne i fi gur 160. Side 215
Figur 162. Materialiteterne ‘spændstighed’ og ‘overfl adefriktion’ i relation til formpa-
rameteren ‘skarpe foldelinier’. Side 216
Figur 163. Sefaren (S) blev laserskåret, mens Divinaen (D) og Den indiske bomuld (Ib) 
blev klippet med en saks i forskellige retninger og former. Side 217
Figur 164. Materialiteterne smeltbarhed og grad af fi ltning i relation til formparameteren 
kantskarphed. Side 219
Figur 165. Retningslinierne fundet i projektets tre undersøgelseskapitler ‘Lydabsorption 
med tekstil’, ‘Rumdannelse med lydabsorption og tekstil’ og ‘Formgivning med tekstil’.
Side 233
Figur 166. Dorst og Cross’ model for en designproces. Processen forløber som en sam-
tidig udvikling af problemfelt og løsningsfelt, den såkaldte ‘co-evolution’  indtil disse er 
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samstemmende. Diagram: Dorst og Cross, 2001. Side 234
Figur 167. ‘Visual model of creative practice’. Bunnels diagram over designprocessens 
cykliske natur. Bunnel, 2001. Side 235
Figur 168: Parametrene i kapitlets designproces. Side 237
Figur 169. Tv. Moiré-virkning ved to overlappende lag. Th. Jo tættere lagene er på hinan-
den, jo skarpere træder det bagvedliggende lag frem. Lysrefl ektion på begge billeder. Side 
240
Figur 170. Den foldede konstruktion af Sefar. Side 240
Figur 171. Afhængig af Sefarens stivhed kunne konstruktionen af Sefar enten stå på gul-
vet (tv.) eller hænge fra loftet (th.). Side 240
Figur 172. Snitmønster til den foldede konstruktion af Sefar. Side 241
Figur 173. Modeller af papir af den foldede konstruktion. Side 242
Figur 174. To lag tekstil foldet og forskudt ifht. hinanden. Side 242
Figur 175. Konstruktionen ‘Bølget Brydning’ under opbygning. Side 243 
Figur 176. Konstruktionen ‘Bølget Brydning’. Højde 280cm, bredde 200cm, dybde 40cm.
Til venstre detaljer, til højre konstruktionen i fuld fi gur. Fotos: Ole Akhøj. Side 243
Figur 177. Divinaen (modelmateriale) er klippet i smalle baner og danner en række 
‘hængelinier’ bag hinanden. Papiret danner ikke hængelinier, men kunne anvendes som 
modelmateriale alligevel. Side 245
Figur 178. Divinaen (modelmateriale) er samlet til ét stykke og danner parabellinier over 
fl ere akser og mere kaotisk. Side 245
Figur 179. Divinaen (modelmateriale) draperes yderligere. Side 246
Figur 180. Undersøgelse af foldninger i tekstilet Divina. Side 247
Figur 181. Den færdige, tekstile konstruktion. Længde 4m, bredde 2m. Side 247
Til venstre detaljer, til højre konstruktionen i fuld fi gur. Fotos: Ole Akhøj. 
Figur 182. Den Indiske bomuld foldet gentagne gange. Side 249
Figur 183. Den Indiske bomuld rynkes sammen med sting, der varierer i længde og pla-
cering. Side 250
Figur 184. Tv. det nye krumme plan, th. det tidligere plane plan. Side 250
Figur 185. Undersøgelser af mønsterdannelser fremkommet ved at variere stingenes 
længde og placering. Billederne hører sammen parvis i lodret retning. Side 251
Figur 186. Fremstilling af det ‘rifl ede sand’. Side 252
Figur 187. Den færdige form af Indisk bomuld. Længde 150cm, bredde 140cm, højde 
40cm. Til venstre detaljer, til højre konstruktionen i fuld fi gur. Fotos: Ole Akhøj. Side 252
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Appendiks 1



Samtlige målinger af absorptionskoeffi cient og strøm-
ningsmodstand

Appendiks 1 relaterer til sig til afhandlingens Kapitel 5

I dette appendiks gengives samtlige målinger af otte tekstilers absorptionskoeffi cient 
og strømningsmodstand, som blev foretaget på Institut for Elektroteknologi, Danmarks 
Tekniske Universitet, DTU i september 2008. Målingerne blev foretaget under vejledning 
af Finn Jacobsen, lektor på Institut for Elektroteknologi, DTU og omregnet til diagram-
form af Antoni Torras Rosell, studerende på Institut for Elektroteknologi, DTU. 

Målingerne af tekstil 3, 4, 5, 7 og 8 gav læselige resultater mens målingerne af tekstil 1, 2 
og 6 var ulæselige, og anvendes ikke i undersøgelserne i Kapitel 5. 
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Appendiks 2



Samtlige målinger af forsøg i rum

Appendiks 2 relaterer til sig til afhandlingens Kapitel 6

Appendiks 2 viser samtlige, korrekt udførte, målinger foretaget af tekstile opstillinger i rum. Målingerne er vist hver 
for sig, dvs. sådan at målingen af hver opstilling vises i hver sit diagram. Det er noteret hvilke af disse målinger der 
er anvendt i afhandlingens Kapitel 6. I modsætning til i appendikset er målingerne i Kapitel 6 sammenstillet sådan, 
at særlige formgivninger og placeringers absorptionskoeffi cienter kan sammenlignes og en retningslinie udledes. I 
appendikset lægges der snarere op til at forstå målingerne som en kontinuérlig undersøgelsesproces, hvor den ene 
undersøgelse leder videre til den anden.
  
I beskrivelserne af målingerne henvises til tekstilernes placering i rummet og denne betegnes ‘Placering: 1’, ‘Place-
ring: 2’, ‘Placering: 3’ eller ‘Placering 4’. På plantegningen nedenfor fremgår det, hvor i forsøgsrummet disse place-
ringer befi nder sig:

   

Placering 1

Pl
ac

er
in

g 
2

Placering 3

Pl
ac

er
in

g 
4

Diagrammerne i Appendiks 2 viser tekstilernes absorptionskoeffi cient pr. tekstile arealenhed og altså ikke den sam-
lede absorption i rummet. En måling af 20m2 tekstil kan således sagtens vise en lavere absorptionskoeffi cient end en 
måling af 5m2 tekstil, det betyder blot, at de 5m2 tekstil er formgivet og placeret sådan, at de absorberer mere lyd pr. 
arealenhed. Se Kapitel 6 for yderligere forklaringer.
  
Hvor der ikke en nævnt andet, anvendes tekstilet ‘Indisk bomuld’.
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Måling nr.: 1
Fokus: Eksisterende absorption
Mængde tekstil: 0
Anvendes i diagrammet, fi gur 29

Måling nr.: 2
Fokus: Eksisterende absorption
Mængde tekstil: 0
Anvendes i diagrammet, fi gur 29

Måling nr.: 3
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 1-3cm
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 42

Måling nr.: 4
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 41 og 43
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Måling nr.: 5
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 100
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 43

Måling nr.: 6
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 150
Placering: 1

Måling nr.: 7
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 200
Placering: 1 

Måling nr.: 8
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 200
Placering: 1 og 2
Bemærkninger: Åbent vindue
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Måling nr.: 9
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 200
Placering: 1 og 2
Bemærkninger: Lukket vindue
Anvendes i diagrammet, fi gur 37

Måling nr.: 10
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 150
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 37

Måling nr.: 11
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 100
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 37

Måling nr.: 12
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 37 og 41
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Måling nr.: 13
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 1-3
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 37 og 42

Måling nr.: 14
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 15
Afstand til væg (cm): 1-3
Placering: 1, 2 og 3
Anvendes i diagrammet, fi gur 42

Måling nr.: 15
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 15
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1, 2 og 3
Anvendes i diagrammet, fi gur 41

Måling nr.: 16
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1, 2, 3 og 4
Anvendes i diagrammet, fi gur 41
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Måling nr.: 17
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 1-3
Placering: 1, 2, 3 og 4
Anvendes i diagrammet, fi gur 42

Måling nr.: 18
Fokus: Indbyrdes placering / afstand til væggen
Opstilling: Række foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 1, 7, 14, 21 (4 lag)
Placering: 1

Måling nr.: 19
Fokus: Indbyrdes placering / afstand til væggen
Opstilling: Række foran væg 
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 49, 55, 62, 69 (4 lag)
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 43

Måling nr.: 20
Fokus: Indbyrdes placering / afstand til væggen
Opstilling: Række foran væg 
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 100-124 (4 lag)
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 43
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Måling nr.: 21
Fokus: Indbyrdes placering / afstand til væggen
Opstilling: Række foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 150-176 (4 lag)
Placering: 1

Måling nr.: 22
Fokus: Indbyrdes placering / afstand til væggen
Opstilling: Række foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 200-226 (4 lag)
Placering: 1

Måling nr.: 23
Fokus: Indbyrdes placering / afstand til væggen
Opstilling: Række foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 250-274 (4 lag)
Placering: 1

Måling nr.: 24
Fokus: Indbyrdes placering / afstand til væggen
Opstilling: Række foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 300-318 (4 lag)
Placering: 1
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Avg. af pos. 1, 2, 3, 4 og 5
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Måling nr.: 25
Fokus: Indbyrdes placering / afstand til væggen
Opstilling: Række foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 350-371 (4 lag)
Placering: 1

Måling nr.: 26
Fokus: Korrespondance med frekvens (500Hz)
Opstilling: Række foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 17, 51, 85, 119 (4 lag)
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 47

Måling nr.: 27
Fokus: Korrespondance med frekvens (125 Hz)
Opstilling: Række foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 68, 204, 340, 476 (4 lag)
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 47

Måling nr.: 28
Fokus: Korrespondance med frekvens (100 Hz)
Opstilling: Række foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 85, 255, 425, 595 (4 lag)
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 47
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Måling nr.: 29
Fokus: Korrespondance med frekvens (87 Hz)
Opstilling: Række foran væg 
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 98, 293, 489, 684 (4 lag)
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 47

Måling nr.: 30
Fokus: Tekstilernes placering i rummet
Opstilling: Række foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 293, 358, 424, 489 (4 lag)
Placering: 1

Måling nr.: 31
Fokus: Tekstilernes placering i rummet
Opstilling: Tekstiler opstillet midt i rummet med 
34cm mellem hvert lag. 
Formgivning: Plan
Mængde tekstil (m2): 20
Afstand til væg (cm): 340, 374, 418, 452 (4 lag)
Placering: 1

Måling nr.: 32
Fokus: Tekstilernes placering i rummet
Opstilling: Tekstiler opstillet midt i rummet til et 
lille, kvadratisk rum med bredden 157cm.
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 20
Placering: 1

29

-0,1
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
10

0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

Hertz

A
bs

or
pt

io
ns

ko
ef

fic
ie

nt

Avg. af pos. 1, 2, 3, 4 og 5

30

-0,1
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

Hertz

A
bs

or
pt

io
ns

ko
ef

fic
ie

nt

Avg. af pos. 1, 2, 3, 4 og 5

31

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

Hertz

A
bs

or
pt

io
ns

ko
ef

fic
ie

nt

Avg. af pos. 1, 2, 3, 4 og 5

32

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

Hertz

A
bs

or
pt

io
ns

ko
ef

fic
ie

nt

Avg. af pos. 1, 2, 3, 4 og 5



Måling nr.: 33
Fokus: Tekstilernes grad af opspænding
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan, løst ophængt
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 50

Måling nr.: 34
Fokus: Tekstilernes grad af opspænding
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan, opspændt foroven og 
forneden
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 50

Måling nr.: 35
Fokus: Tekstilernes grad af opspænding
Opstilling: To lag, det ene foran det andet
Formgivning: Plan, det forreste lag opspændt på 
alle fi re sider, det bagerste lag opspændt foroven 
og forneden
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 65, 85
Placering: 1 
Anvendes i diagrammet, fi gur 43

Måling nr.: 36
Fokus: Tekstilernes grad af opspænding
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan, det ene tekstil opspændt 
foroven og forneden (placering 1), det andet lag 
opspændt på alle fi re sider (placering 2)
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 65 (placering 1), 85 (plac-
ering 2)
Placering: 1 og 2
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Måling nr.: 37
Fokus: Tekstilernes grad af opspænding
Opstilling: To lag, det ene foran det andet
Formgivning: Plan, opspændt på alle fi re sider
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 65, 85
Placering: 1 
Anvendes i diagrammet, fi gur 43

Måling nr.: 38
Fokus: Tekstilernes grad af opspænding
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan, opspændt på alle fi re sider 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 65 (placering 1), 85 (plac-
ering 2)
Placering: 1 og 2 

Måling nr.: 39
Fokus: Tekstilernes grad af opspænding
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan, opspændt på alle fi re sider 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 50

Måling nr.: 40
Fokus: Tekstilernes grad af opspænding
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan, det forreste lag opspændt på 
alle fi re sider, det bagerste lag opspændt foroven 
og forneden
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1 
Anvendes i diagrammet, fi gur 50
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Måling nr.: 41
Fokus: Tekstilernes placering ifht. gulv og væg
Opstilling: På gulv
Formgivning: Plan, opspændt på alle fi re sider 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til gulv: (cm): 1-3
Anvendes i diagrammet, fi gur 59

Måling nr.: 42
Fokus: Tekstilernes placering ifht. gulv og væg
Opstilling: På gulv
Formgivning: Plan, opspændt på alle fi re sider 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til gulv: (cm): 75-77
Anvendes i diagrammet, fi gur 59

Måling nr.: 43
Fokus: Tekstilernes placering ifht. gulv og væg
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan, opspændt på alle fi re sider 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg: (cm): 3
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 59

Måling nr.: 44
Fokus: Tekstilernes placering ifht. gulv og væg
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan, opspændt på alle fi re sider 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg: (cm): 75-77
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 59
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Måling nr.: 45
Fokus: Tekstilernes opspænding / afstand
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan, opspændt på alle fi re sider 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg: (cm): 100
Placering: 1 og 2

Måling nr.: 46
Fokus: Tekstilernes opspænding / afstand
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan, opspændt på alle fi re sider 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg: (cm): 150
Placering: 1 og 2

Måling nr.: 47
Fokus: Tekstilernes opspænding / afstand
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan, opspændt på alle fi re sider 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg: (cm): 200
Placering: 1 og 2

Måling nr.: 48
Fokus: Tekstilernes grad af drapering
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan, fuld bredde (150cm)
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg: (cm): 50
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 51
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Måling nr.: 49
Fokus: Tekstilernes grad af drapering
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Bølget, draperet til halv bredde 
(75cm)
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg: (cm): 50
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 51

Måling nr.: 50
Fokus: Tekstilernes grad af drapering
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Bølget, draperet til kvart bredde 
(37cm)
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg: (cm): 50
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 51

Måling nr.: 51
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 3
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 38

Måling nr.: 52
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 10
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 38
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Måling nr.: 53
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 20
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 38

Måling nr.: 54
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 30
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 38

Måling nr.: 55
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 40
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 38

Måling nr.: 56
Fokus: Tekstilets afstand til væggen
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 38
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Måling nr.: 57
Fokus: Tekstilets placering
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1 og 2

Måling nr.: 58
Fokus: Tekstilets placering
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1 og 3

Måling nr.: 59
Fokus: Tekstilets placering
Opstilling: Midt i rummet, ved siden af hinanden, 
i retningen nord-syd
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10

Måling nr.: 60
Fokus: Tekstilets placering
Opstilling: Midt i rummet, ved siden af hinanden, 
i retningen øst-vest
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
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Måling nr.: 62
Fokus: Tekstilets placering
Opstilling: I hjørne mellem placering 1 og 2. 
187cm fra hjørnet til midten af tekstilets plan, 
116cm til kanten af tekstilets plan. 
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5 
Anvendes i diagrammet, fi gur 58

Måling nr.: 63
Fokus: Tekstilets placering
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 151,5 (gnst. af 187 og 116)
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 58

Måling nr.: 64
Fokus: Tekstilets placering
Opstilling: Midt i rummet i retningen øst-vest
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Anvendes i diagrammet, fi gur 58

Måling nr.: 65
Fokus: Tekstilets placering
Opstilling: I hjørne mellem placering 1 og 2. Med 
450 til hver væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Anvendes i diagrammet, fi gur 58
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Måling nr.: 66
Fokus: Tekstilets placering ifht. væg, vindue, dør
Opstilling: Foran væg (muret og pudset)
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 151,5 
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 63

Måling nr.: 67
Fokus: Tekstilets placering ifht. væg, vindue, dør
Opstilling: Foran vindue (ét lag, sprosset)
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 151,5 
Placering: Mellem placering 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 63

Måling nr.: 68
Fokus: Tekstilets placering ifht. væg, vindue, dør
Opstilling: Foran vindue (ét lag, sprosset)
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 85
Placering: Mellem placering 1 og 2

Måling nr.: 69
Fokus: Tekstilets placering ifht. væg, vindue, dør
Opstilling: Foran væg (muret og pudset)
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 85 
Placering: 1
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Måling nr.: 70
Fokus: Tekstilets placering ifht. væg, vindue, dør
Opstilling: Foran dør (trækonstruktion)
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 85 

Måling nr.: 71
Fokus: Tekstilets placering ifht. væg, vindue, dør
Opstilling: Foran dør (trækonstruktion)
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 151,5
Anvendes i diagrammet, fi gur 63

Måling nr.: 72
Fokus: Tekstilets strømningsmodstand
Opstilling: Foran væg. Bomuld foran nylon
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 54 (nylon), 57 (bomuld)
Placering: 1
Bemærkning: Der anvendes 5m2 nylon (spiler-
dug) og 5m2 Indisk bomuld til målingen.

Måling nr.: 73
Fokus: Tekstilets strømningsmodstand
Opstilling: Foran væg. 
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 55
Placering: 1
Bemærkning: Der anvendes 5m2 Indisk bomuld 
til målingen.
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Måling nr.: 74
Fokus: Tekstilets strømningsmodstand / afstand
Opstilling: Foran væg. 
Formgivning: Plan, opspændt foroven og 
forneden 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 54
Placering: 1
Bemærkning: Der anvendes 5m2 nylon (spiler-
dug) til målingen.

Måling nr.: 75
Fokus: Tekstilets strømningsmodstand
Opstilling: Foran væg. 
Formgivning: Plan, opspændt foroven, forneden 
og i den ene side 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 54
Placering: 1
Bemærkning: Der anvendes 5m2 nylon (spiler-
dug) til målingen.

Måling nr.: 76
Fokus: Tekstilets strømningsmodstand
Opstilling: Foran væg. 
Formgivning: Plan, opspændt på alle fi re sider 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 54
Placering: 1
Bemærkning: Der anvendes 5m2 nylon (spiler-
dug) til målingen.

Måling nr.: 77
Fokus: Tekstilets strømningsmodstand
Opstilling: Foran væg. 
Formgivning: Plan. Nylon opspændt på alle fi re 
sider. Bomuld løst hængende umiddelbart foran 
nylonen. 
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 54
Placering: 1
Bemærkning: Der anvendes 5m2 nylon (spiler-
dug) og 5m2 Indisk bomuld til målingen.
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Måling nr.: 78
Fokus: Tekstilets strømningsmodstand
Opstilling: Foran væg. 
Formgivning: Plan. Nylon opspændt på alle fi re 
sider. Bomuld opspændt på alle fi re sider
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 54 (nylon), 57 (bomuld)
Placering: 1
Bemærkning: Der anvendes 5m2 nylon (spiler-
dug) og 5m2 Indisk bomuld til målingen.

Måling nr.: 79
Fokus: Tekstilets strømningsmodstand
Opstilling: Foran væg. 
Formgivning: Plan. Nylon opspændt på alle fi re 
sider. Bomuld opspændt på alle fi re sider
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 54 (nylon), 74 (bomuld)
Placering: 1
Bemærkning: Der anvendes 5m2 nylon (spiler-
dug) og 5m2 Indisk bomuld til målingen.

Måling nr.: 80
Fokus: Tekstilets strømningsmodstand
Opstilling: Foran væg. 
Formgivning: Plan. Nylon opspændt på alle fi re 
sider. Bomuld opspændt på alle fi re sider
Mængde tekstil (m2): 10
Afstand til væg (cm): 54 (nylon), 104 (bomuld)
Placering: 1
Bemærkning: Der anvendes 5m2 nylon (spiler-
dug) og 5m2 Indisk bomuld til målingen.

Måling nr.: 81
Fokus: Tekstilets grad af opspænding
Opstilling: Foran væg. 
Formgivning: Plan. Nylon opspændt på alle fi re 
sider. 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1
Bemærkning: Der anvendes 5m2 nylon (spiler-
dug) til målingen.
Anvendes i diagrammet, fi gur 106
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Måling nr.: 82
Fokus: Tekstilets grad af opspænding
Opstilling: Foran væg. 
Formgivning: Nylon opspændt på alle fi re sider. 
Desuden opspændt med pind vinkelret på tekstilet
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1
Bemærkning: Der anvendes 5m2 nylon (spiler-
dug) til målingen.
Anvendes i diagrammet, fi gur 106

Måling nr.: 83
Fokus: Tekstilets grad af opspænding
Opstilling: Foran væg. 
Formgivning: Nylon opspændt på alle fi re sider. 
Desuden opspændt med tre pinde vinkelret på 
tekstilet.
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 70
Placering: 1
Bemærkning: Der anvendes 5m2 nylon (spiler-
dug) til målingen.

Måling nr.: 84
Fokus: Tekstilets grad af opspænding
Opstilling: Foran væg. 
Formgivning: Nylon opspændt på alle fi re sider. 
Desuden opspændt med tre pinde vinkelret på 
tekstilet.
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1
Bemærkning: Der anvendes 5m2 nylon (spiler-
dug) til målingen.
Anvendes i diagrammet, fi gur 106

Måling nr.: 85
Fokus: Tekstilets vinkel ifht. væg
Opstilling: Foran væg 
Formgivning: Plan (skråtstillet) 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): Øverst 0, nederst 130 
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 70
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Måling nr.: 86
Fokus: Tekstilets vinkel ifht. væg / Tekstilets grad 
af foldning
Opstilling: Foran væg 
Formgivning: Plan (lodret) 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 55 og 65 og 70

Måling nr.: 87
Fokus: Tekstilets grad af foldning
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Foldet én gang til to lag. 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 55

Måling nr.: 88
Fokus: Tekstilets grad af foldning
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Foldet to gange til fi re lag. 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 55

Måling nr.: 89
Fokus: Tekstilets grad af foldning
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Foldet 3 gange til otte lag. 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 55
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Måling nr.: 90
Fokus: Tekstilets vinkel ifht. væg / Tekstilets 
udspredning 
Opstilling: Foran væg (rammen skråt op ad væg) 
Formgivning: Tekstilet klippet op til lameller 
monteret som åbne persienner i trærammen. 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): Øverst 0, nederst 130
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 70

Måling nr.: 91
Fokus: Tekstilets vinkel ifht. væg / Tekstilets 
udspredning 
Opstilling: Foran væg (rammen parallelt med 
væggen) 
Formgivning: Tekstilet klippet op til lameller 
monteret som åbne persienner i trærammen. 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1
Anvendes i diagrammet, fi gur 70

Måling nr.: 92
Fokus: Tekstilets vinkel ifht. væg / Tekstilets 
udspredning 
Opstilling: Lamellernes fl ader foran hinanden i 
en række.
Formgivning: Tekstilet klippet op til lameller og 
monteret i træramme. 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: 1

Måling nr.: 93
Fokus: Tekstilets vinkel ifht. væg / Tekstilets 
udspredning 
Opstilling: Lamellernes fl ader ved siden af hinan-
den. 
Formgivning: Tekstilet klippet op til lameller og 
hængt op på en snor. 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: Hele væggens længde inkl. placering 
1 og 3
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Måling nr.: 94
Fokus: Tekstilets vinkel ifht. væg / Tekstilets 
udspredning 
Opstilling: Lamellernes fl ader ved siden af hinan-
den. 
Formgivning: Tekstilet klippet op til lameller og 
hængt op på en snor (samlet i to grupper). 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: Placering 1 og 3
Anvendes i diagrammet, fi gur 65

Måling nr.: 95
Fokus: Tekstilets udspredning 
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: Placering 1

Måling nr.: 96
Fokus: Tekstilets udspredning 
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan. Klippet op til 2 x 2,5m2
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: Placering 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 65

Måling nr.: 97
Fokus: Tekstilets udspredning 
Opstilling: Foran væg
Formgivning: Plan. Klippet op til 4 x 1,25m2
Mængde tekstil (m2): 5
Afstand til væg (cm): 50
Placering: Placering 1 og 2
Anvendes i diagrammet, fi gur 65
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Fotos af opstillinger
Billederne viser hvordan tekstilerne blev opstillet i forsøgsrummet. Hver opstilling resulterer i én måling, dvs. ét 
diagram. Bemærk at der ikke er billeder af alle målte opstillinger, f.eks. er der ikke billede af alle opstillingerne af tek-
stilets afstand til væggen, men kun tekstilet placeret 1-3cm fra væggen og tekstilet placeret 50cm fra væggen. Bemærk 
desuden at visse billeder går igen som illustration af fl ere forskellige opstillinger, idet disse opstillinger er så ens at de 
kan illustreres med samme billeder. Billederne angiver således princippet for opstillingen af tekstilerne.
 

 
Måling 1-2: Eksisterende absorption (tomt rum)          

 
Måling 3-17 og 50-56: Tekstilets afstand til væggen

Måling 18-25: Indbyrdes placering / afstand til væggen (billede lånt fra ‘Måling 30-32’) 



  

Måling 26-29: Korrespondance med frekvens (500Hz, 125Hz, 100Hz, 87Hz)

  
Måling 30-32: Tekstilernes placering i rummet

    



  
Måling 33-40: Tekstilernes grad af opspænding

 

 
Måling 41-44: Tekstilernes placering ifht. gulv og væg

Måling 45-47: Tekstilets opspænding / afstand (billede lånt fra ‘Måling 85-86’)



   
Måling 48-50. Tekstilernes grad af drapering

    

 
Måling 57-65: Tekstilets placering

  
Måling 66-71: Tekstilets placering ifht. væg, vindue, dør



   
Måling 72-80: Tekstilets strømningsmodstand

    

 
Måling 81-84: Tekstilets grad af opspænding

 
Måling 85-86: Tekstilets vinkel ifht. væg



  
Måling 87-89: Tekstilets grad af foldning

    

 
Måling 90-94: Tekstilets vinkel ifht. væg / Tekstilets udspredning 

 
Måling 95-97: Tekstilets udspredning



Appendiks 3



Samtlige målinger af forsøg i rør

Appendiks 3 relaterer til sig til afhandlingens Kapitel 7

Appendiks 3 viser samtlige, korrekt udførte, målinger foretaget af tekstile formgivninger i rør. Målingerne er vist hver 
for sig, dvs. sådan at målingen af hver opstilling vises i hver sit diagram. Det er noteret hvilke af disse målinger der 
er anvendt i afhandlingens Kapitel 7. I modsætning til i appendikset er målingerne i Kapitel 7 sammenstillet sådan, 
at særlige formgivninger og placeringers absorptionskoeffi cienter kan sammenlignes og en retningslinie udledes. I 
appendikset lægges der snarere op til at forstå målingerne som en kontinuérlig undersøgelsesproces, hvor den ene 
undersøgelse leder videre til den anden.

Diagrammerne i Appendiks 3 viser tekstilernes absorptionskoeffi cient pr. tekstile arealenhed og altså ikke den samlede 
absorption i røret. En måling af 110,07cm2 tekstil kan således sagtens vise en lavere absorptionskoeffi cient end en 
måling af 75,43m2 tekstil, det betyder blot, at de 5m2 tekstil er formgivet og placeret sådan, at de absorberer mere lyd 
pr. arealenhed. Se Kapitel 6 for yderligere forklaringer.
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De anvendte rørstykker. Fra venstre mod højre: Afstandsstykker, konveks, konkav, 470, 280, 00. 

 

    
En del af de anvendte tekstiler. Der blev desuden anvendt stykker af nylon (spilerdug) svarende til den øverste række 
bomuldsstykker. 



Måling nr.: 0
Anvendes i diagrammet, fi gur 73 
Fokus: Eksisterende absorption
Mængde tekstil: 0
Anvendes i diagrammet, fi gur 73

Måling nr.: 1
Fokus: Strømningsmodstand
Opstilling: Vinkelret på lyden
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (cm2): 75,43
Afstand til væg (cm): 10
Tekstiltype: Indisk bomuld
Anvendes i diagrammet, fi gur 78

Måling nr.: 2
Fokus: Strømningsmodstand
Opstilling: Vinkelret på lyden
Formgivning: Plan 
Mængde tekstil (cm2): 75,43
Afstand til væg (cm): 10
Tekstiltype: Nylon (Spilerdug)

Måling nr.: 3
Fokus: Tekstilets vinkel ifht. lydbølgerne
Opstilling: 280’s afvigelse fra vinkelret
Formgivning: Ensidig vinkel
Mængde tekstil (cm2): 84,67
Afstand til væg (cm): Gennemsnitlig 10,1
Tekstiltype: Indisk bomuld
Anvendes i diagrammet, fi gur 78 
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Måling nr.: 4
Fokus: Tekstilets vinkel ifht. lydbølgerne
Opstilling: 470’s afvigelse fra vinkelret
Formgivning: Ensidig vinkel
Mængde tekstil (cm2): 110,07
Afstand til væg (cm): Gennemsnitligt 10,1
Tekstiltype: Indisk bomuld
Anvendes i diagrammet, fi gur 78 

Måling nr.: 5
Fokus: Tekstilets vinkel ifht. lydbølgerne
Opstilling: 600’s afvigelse fra vinkelret
Formgivning: Konkav 
Mængde tekstil (cm2): 142,39
Afstand til væg (cm): Gennemsnitligt 10,1
Tekstiltype: Indisk bomuld
Anvendes i diagrammet, fi gur 78

Måling nr.: 6
Fokus: Tekstilets vinkel ifht. lydbølgerne
Opstilling: 600’s afvigelse fra vinkelret
Formgivning: Konveks
Mængde tekstil (cm2): 150,86
Afstand til væg (cm): Gennemsnitligt 10,1
Tekstiltype: Indisk bomuld
Anvendes i diagrammet, fi gur 78

Måling nr.: 7
Fokus: Tekstilets vinkel ifht. lydbølgerne
Opstilling: 280’s afvigelse fra vinkelret
Formgivning: Ensidig vinkel
Mængde tekstil (cm2): 84,67
Afstand til væg (cm): Gennemsnitligt 10,1
Tekstiltype: Nylon (spilerdug)
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Måling nr.: 8
Fokus: Tekstilets vinkel ifht. lydbølgerne
Opstilling: 470’s afvigelse fra vinkelret
Formgivning: Ensidig vinkel
Mængde tekstil (cm2): 110,07
Afstand til væg (cm): Gennemsnitligt 10,1
Tekstiltype: Nylon (spilerdug)

Måling nr.: 9
Fokus: Huller
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: Materiale klippet væk
Mængde tekstil (cm2): 75,43 
Afstand til væg (cm): Gennemsnitligt 10
Tekstiltype: Indisk bomuld
Anvendes i diagrammet, fi gur 82

Måling nr.: 10
Fokus: Huller
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: Materiale trukket til side
Mængde tekstil (cm2): 75,43 
Afstand til væg (cm): 10
Tekstiltype: Indisk bomuld
Anvendes i diagrammet, fi gur 82

Måling nr.: 11
Fokus: Huller
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: Flænge
Mængde tekstil (cm2): 75,43 
Afstand til væg (cm): 10
Tekstiltype: Indisk bomuld
Anvendes i diagrammet, fi gur 82

8

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
10

0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

Herz

A
bs

or
pt

io
ns

ko
ef

fic
ie

nt

Test 8

9

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

Herz

A
bs

or
pt

io
ns

ko
ef

fic
ie

nt

Test 9

10

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

Herz

A
bs

or
pt

io
ns

ko
ef

fic
ie

nt

Test 10

11

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

Herz

A
bs

or
pt

io
ns

ko
ef

fic
ie

nt

Test 11



Måling nr.: 12
Fokus: Opspænding
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: Lidt opspændt
Mængde tekstil (cm2): 75,43 
Afstand til væg (cm): 10
Tekstiltype: Nylon (spilerdug)

Måling nr.: 13
Fokus: Opspænding
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: To stykker nylon foran hinanden, 
begge lidt opspændt
Mængde tekstil (cm2): 2 x 75,43 
Afstand til væg (cm): 10 og 15
Tekstiltype: Nylon (spilerdug)
Bemærk: Grafen viser ikke absorptionen pr. tek-
stile arealenhed, men den totale absorption i røret 

Måling nr.: 14
Fokus: Opspænding
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: To stykker nylon foran hinanden, 
det bagerste (10cm) lidt opspændt, det forreste 
(15cm) ikke opspændt
Mængde tekstil (cm2): 2 x 75,43 
Afstand til væg (cm): 10 og 15
Tekstiltype: Nylon (spilerdug)
Bemærk: Grafen viser ikke absorptionen pr. tek-
stile arealenhed, men den totale absorption i røret 

Måling nr.: 15
Fokus: Opspænding
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: To stykker tekstil foran hinanden, 
det bagerste lidt opspændt (nylon, 10cm), det for-
reste ikke opspændt (bomuld, 15cm) 
Mængde tekstil (cm2): 2 x 75,43 
Afstand til væg (cm): 10 og 15
Tekstiltype: Nylon (spilerdug) (10cm) og Indisk 
bomuld (15cm)
Bemærk: Grafen viser ikke absorptionen pr. tek-
stile arealenhed, men den totale absorption i røret 
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Måling nr.: 16
Fokus: Opspænding
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: Et lidt opspændt tekstil yderligere 
spændt op af trækliner fra et punkt midt på teksti-
let til rørets bund 
Mængde tekstil (cm2): 75,43 
Afstand til væg (cm): 10
Tekstiltype: Nylon (spilerdug) 

Måling nr.: 17
Fokus: Opspænding
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: Et stykke lidt opspændt nylon og 
en lamel af bomuld foran denne, vinkelret med 
lydbølgerne 
Mængde tekstil (cm2): 75,43 + 37,72  
Afstand til væg (cm): 10 og 10-15 
Tekstiltype: Nylon (spilerdug) (10cm) og Indisk 
bomuld (10-15cm)
Bemærk: Grafen viser ikke absorptionen pr. tek-
stile arealenhed, men den totale absorption i røret 

Måling nr.: 18
Fokus: Opspænding
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: To stykker nylon umiddelbart foran 
hinanden, det bagerste lidt opspændt
Mængde tekstil (cm2): 2 x 75,43 
Afstand til væg (cm): 10 
Tekstiltype: Nylon (spilerdug)
Bemærk: Grafen viser ikke absorptionen pr. tek-
stile arealenhed, men den totale absorption i røret 

Måling nr.: 19
Fokus: Opspænding
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: To stykker nylon foran hinanden, 
begge lidt opspændt
Mængde tekstil (cm2): 2 x 75,43 
Afstand til væg (cm): 10 og 12,5
Tekstiltype: Nylon (spilerdug)
Bemærk: Grafen viser ikke absorptionen pr. tek-
stile arealenhed, men den totale absorption i røret 
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Måling nr.: 20
Fokus: Opspænding
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: To stykker tekstil foran hinanden, 
bagerst et ikke opspændt stykke bomuld, forrest 
et lidt opspændt stykke nylon
Mængde tekstil (cm2): 2 x 75,43 
Afstand til væg (cm): 10 (bomuld) og 15 (nylon)
Tekstiltype: Indisk bomuld og nylon (spilerdug)
Bemærk: Grafen viser ikke absorptionen pr. tek-
stile arealenhed, men den totale absorption i røret 

Måling nr.: 21
Fokus: Planer
Opstilling: Parallelt med lydbølgerne
Formgivning: To stykker bomuld foran hinanden 
på tværs af røret
Mængde tekstil (cm2): 2 x 37,72 
Afstand til væg (cm): 5-15 
Tekstiltype: Indisk bomuld
Anvendes i diagrammet, fi gur 80

Måling nr.: 22
Fokus: Planer
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: 2 planer med parallelle kanter 
Mængde tekstil (cm2): 2 x 37,72 
Afstand til væg (cm): 10 og 12,5 
Tekstiltype: Indisk bomuld
Anvendes i diagrammet, fi gur 80

Måling nr.: 23
Fokus: Planer
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: 2 planer, overlappende 900. 
Mængde tekstil (cm2): 2 x 37,72 
Afstand til væg (cm): 10 og 12,5 
Tekstiltype: Indisk bomuld
Anvendes i diagrammet, fi gur 80
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Måling nr.: 24
Fokus: Masse
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: Stikninger af dobbelt størrelse 
cirkel
Mængde tekstil (cm2): 150,86
Afstand til væg (cm): 10
Tekstiltype: Indisk bomuld
Anvendes i diagrammet, fi gur 84

Måling nr.: 25
Fokus: Masse
Opstilling: Vinkelret på lydbølgerne
Formgivning: To lag i stikningernes afstand 
Mængde tekstil (cm2): 2 x 75,43 (150,86)
Afstand til væg (cm): 10
Tekstiltype: Indisk bomuld
Anvendes i diagrammet, fi gur 84
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Fotos af opstillinger
Billederne viser hvordan tekstilerne blev monteret på de rør, der blev placeret i lydtrykrøret. Hver opstilling resulterer 
i én måling, dvs. ét diagram. Bemærk at der ikke er billeder af alle målte opstillinger, f.eks. er der ikke billeder af de 
opspændte tekstiler (måling 12-20).

Måling 3-8: Vinkling af tekstilet.

Måling 9-11: De hullede tekstiler, der blev anvendt i forsøget. Til venstre: Materiale, taget væk. I midten: Materiale, 
skubbet tilside. Til højre: Slidse.

  

  
Måling 21-23: Tekstile planer monteret på rørstykkerne. Billederne passer sammen i lodrette rækker. 



 
Måling 24-25: Til venste: Et stykke tekstil i dobbelt størrelse blev syet med ‘stikninger’ til cirkulær form. Til højre: To 
stykker tekstil oven på hinanden.
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Vejledning til beregning af tekstilmængden ifht. ønsket 
efterklangstid

At beregne sig frem til hvor meget absorptionsmateriale, der skal tilføres et rum for at 
opnå en given efterklangstid er en usikker affære, fordi det er praktisk umuligt at beregne 
alle detaljer i et rums eksisterende absorption og i den tilførte absorption. Det er dog mu-
ligt at nå frem til et nogenlunde sandsynligt resultat gennem beregning. Til det formål kan 
følgende metode benyttes.

Metode til beregning af mængden af absorberende materiale baserer sig på Sabines 
formel for beregning af et rums efterklangstid. Formlen kan kun benyttes hvis rummets 
volumen er mindre end 1000m3. Sabines formel er 

T = 0,16 x V / A sek.

Hvor T er efterklangstiden, V er rummets volumen i m3 og A er rummets samlede absorp-
tion.

Trin 1: Beregning af den ønskede absorption
Først beslutter man sig for hvilken efterklangstid, der skal være dét rum, der skal lydregu-
leres. Denne beslutning kan tages på baggrund af eksisterende anvisninger af hvilken 
efterklangstid, der er optimal til forskellige rumtyper (se f.eks. Petersen, 1984 eller 
Hoffmeyer, 2008). Efterklangstiden bestemmes af hvilken absorption, der er i rummet. 
Først beregnes det derfor, hvor stor en absorption, der skal være i rummet for at opnå den 
ønskede efterklangstid:

Aø = 0,16 x V / T  

Aø er den ønskede absorption, V er rummets volumen og T er den ønskede efterklangstid.
Enheden for A er ‘m2 sabin’, hvilket vil sige det ækvivalente absorptionsareal. 

Trin 2: Beregning af rummets eksisterende absorptionskoefficient
I alle rum findes en mængde eksisterende, absorberende materiale, og dette absorberende 
materiales absorption skal trækkes fra den ønskede absorption (Aø). 
Ethvert materiale har sin egen absorptionskoefficient (α), og for en lang række materialer 
er denne allerede kendt og registreret og kan findes i tabeller (se f.eks. Petersen, 1984 
eller Kirkegaard, 2003). Ved at finde alle de eksisterende materialers absorptionskoef-
ficient (α) og multiplicere dem med det enkelte materiales overfladeareal (S) findes det 
enkelte materiales absorption (A). Rummets samlede absorption (Ae) findes ved at lægge 
alle fladernes A sammen: 

Ae = α1 x S1 + α2 x S2 + α3 x S3...



Ae er rummets eksisterende absorption, α er materialernes absorptionskoefficient og S er 
materialernes overfladeareal i m2. 

Trin 3: Beregning af hvor meget absorption, der skal tilføres
For at finde ud af, om der skal tilføres absorption (At) til rummet for at opnå den ønskede 
efterklangstid, trækkes den eksisterende absorption (Ae) ganske simpelt fra den ønskede 
absortion (Aø):
 
At = Aø – Ae 

At er den absorption, der skal tilføres.

Trin 4: Beregning af tilført tekstilmængde
Tekstilets absorptionskoefficient afhænger af, hvordan det formgives og placeres. Det har 
desuden forskellige absorptionskoefficient ved forskellige frekvenser. Af diagrammerne i 
afhandlingens Kapitel 6 fremgår det, hvilken absorptionskoefficient en række forskellige, 
tekstile formgivninger og placeringer har ved frekvenser fra 100-3150Hz. Bygningsregle-
mentet stiller krav om særlige efterklangstider i forskellige typer rum. Efterklangstiden 
skal, som hovedregel, være den samme ved frekvenserne 125, 250, 500, 1000, 2000 og 
4000Hz; denne regel kan dog fraviges med 20% ved enkelte frekvenser. Tekstil absor-
berer mest højfrekvent lyd, og muligheden for at fravige reglen om samme absorption ved 
alle frekvenser, gør det derfor lettere at anvende tekstil som lydabsorberende materiale.
Det udregnes hvor meget tekstil, der skal tilføres rummet for at opnå den ønskede efter-
klangstid ved frekvenserne 125, 250, 500, 1000, 2000 og 4000Hz:    

Stex = At / αtex

Stex er tekstilets flade, At er den absorption, der skal tilføres og αtex er tekstilets absorp-
tionskoefficient ved en givet formgivning og placering.

Eksempel
Et rum beregnet til klasserum skal lydreguleres. Bygningsreglementet stiller krav om en 
efterklangstid på maksimalt 0,6sek. i klasserum. Rummet har med bredden 5m, længden 
7m og højden 3m og således et volumen på 105m3. Gulvet består af linoleum på beton, 
væggene af glat, malet beton og loftet består af 2x13mm malede gipsplader på stålskelet 
med 50mm mineraluld bagved. Der er 7,5m2 termovindue og én massiv trædør med area-
let 2m2.

Trin 1
Til beregning af den ønskede mængde absorption benyttes formlen Aø = 0,16 x V / T.



Aø = 0,16 x 105 / 0,6
Aø = 28m2 sabin

Trin 2
Til beregning af rummets eksisterende absortion benyttes formlen Ae = α1 x S1 + α2 x S2 + 
α3 x S3...

Af Kirkegaard (2003) fremgår følgende absorptionskoefficienter for rummets materialer:

Hz     125 250 500 1000 2000 4000
Linoleum på beton, 35m2  0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05
Glat, malet beton, 61,5m2  0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
2x13mm malet gips på stålskelet 
med 50mm mineraluld, 35m2  0,15 0,10 0,06 0,04 0,04 0,05
Termovindue, 7,5m2   0,10 0,07 0,05 0,05 0,02 0,02
Massiv trædør, 2m2   0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10

Hvert materiales absorption A ved de anførte frekvenser findes ved at multipicere mate-
rialets absorptionskoefficient α med materialets areal S, f.eks. 0,02 x 35 = 0,7:

Hz     125 250 500 1000 2000 4000
Linoleum på beton, 35m2  0,7 0,7 1,1 1,4 1,4 1,8
Glat, malet beton, 61,5m2  0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2
2x13mm malet gips på stålskelet 
med 50mm mineraluld, 35m2  5,3 3,5 2,1 1,4 1,4 1,8
Termovindue, 7,5m2   0,8 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2
Massiv trædør, 2m2   0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Ae i alt ved hver frekvens  7,7 5,5 4,3 4,6 4,4 5,2

Ae er den allerede eksisterende absorption af de anførte frekvenser.

Trin 3
For at finde ud af hvor meget absorption, der mangler ved de enkelte frekvenser, for at 
opnå den ønskede efterklangstid, anvendes formlen At = Aø – Ae:
At = 28 - 7,7
At = 20,3m2 sabin

Hz     125 250 500 1000 2000 4000
At      20,3 22,5 23,7 23,4 23,6 22,8

Trin 4
Vi antager at vi vil placere et tekstil med en, akustisk set, god strømningsmodstand i 



rummet for at regulere lyden, sådan at efterklangstiden bliver maksimalt 0,6sek for alle 
frekvenser.
Af følgende diagram (fra afhandlingens afsnit 6.3.1) kan det aflæses hvilke absorptions-
koefficienter tekstilets har ved de anførte frekvenser, når det placeres 50cm fra væggen i 
plan tilstand:

Afstand I
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2cm fra mur 50cm fra mur 100cm fra mur

150cm fra mur 200cm fra mur

Tekstilets absorptionskoefficient ved de afgørende frekvenser:
             
125Hz: 0,12
250Hz: 0,4 
500Hz: 0,57
1000Hz: 0,65
2000Hz: 0,67
4000Hz: 0,68 (anslået) 

For at beregne hvor mange kvadratmeter tekstil, der skal placeres i rummet for at opnå en 
efterklangstid på 0,6sek. anvendes formlen Stex = At / αtex 
f.eks. Stex = 20,3 / 0,12 = 169,2m2:

Hz     125 250 500 1000 2000 4000
At      20,3 22,5 23,7 23,4 23,6 22,8
αtex     0,12 0,4 0,57 0,65 0,67 0,69
Stex (m2)    169,2 56,3 41,6 36 35,2 33



Hvis der således placeres 169,2m2 tekstil i rummet, vil efterklangstiden for frekvensen 
125Hz falde til 0,6sek., dvs. den ønskede efterklangstid. For at opnå en efterklangstid på 
0,6sek. ved frekvensen 250Hz skal der istedet placeres 56,3m2 tekstil og så fremdeles. 
For at opnå en efterklangstid på 0,6sek. for alle frekvenser, skal der placeres 169,2m2 
tekstil i rummet.
Hvis det udnyttes, at der kan tillades en afvigelse på 20% fra reglen om en maksimal 
efterklangstid på 0,6sek. i undervisningslokaler for enkelte frekvenser, kan den samlede 
tekstilmængde nedsættes til 135,4m2. Dvs. at både både væggene, gulvet og loftet skal 
beklædes med tekstil 50cm fra væggen/loftet/gulvet i plan tilstand!
Dette er umiddelbart vanskeligt og det kan derfor tilrådes at den tekstile absorption sup-
pleres af andre lydabsorberende materialer, særligt af typer, der absorberer lavfrekvent 
lyd, hvorved tekstilmængden ville kunne nedsættes drastisk, idet tekstilet da kun skal 
absorbere de høje frekvenser. En anden oplagt mulighed er at formgive tekstilet sådan, at 
det får et højere absorptionskoeffi cient pr. projiceret arealenhed, f.eks. ved at drapere eller 
folde det.  
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THE TEXTILE FORM OF SOUND  

By Cecilie Bendixen, cand. Arch. Ph.D. candidate  

Abstract

The aim of this article is to shed light on a small part of the research taking place in the textile field. The 

article describes an ongoing Ph.D. research project on textiles and sound, and outlines the project's two main 

questions: how sound can be shaped by textile and conversely how textiles can be shaped by sound.  

The Ph.D. project is a result of a common interest of the textile company Kvadrat, The Danish Design 

School and the Danish Ministry of Culture, which together have funded the research.  

Building a textile-acoustic idiom  

That textile is a good sound regulating material is a well known phenomenon. Part of this knowledge is also 

confirmed by scientific studies. This is primarily the part dealing with the acoustic properties of the flat 

textile (Persson et al., 2004 and Rindel, 1982). However, there is another very important factor which is 

determining the acoustic effect of the textile. This is the shape and location in space, this field is only 

sporadically studied scientifically (Tooming, K. 2007; Bodin, 2008).  

Like the fabric, architecture has a long tradition of regulating sound. However, within the field of 

architecture exists a rich selection of examples of how both material and shape helps to regulate the sound, 

and over time a sophisticated acoustic idiom has developed (Long, 2006). The architecture shows clearly that 

it is possible both to regulate the sound, and at the same time use the sound for giving visual shape, of which 

Bagsvaerd Church by Jørn Utzon (1976) is an example. But while the materials of architecture most often 

are reflective, fabric is absorbent, and this fundamental difference requires a different idiom.  



Figure 1. Bagsvaerd Church by Jørn Utzon. The drawing shows the building's interaction with sound. 

(Utzon, 1976). 

To start building up an idiom for sound regulating textiles is to expand the modernist tradition in architecture 

and design. One of the cornerstones of this tradition is that the form must follow the function (Sullivan, 

1896). Still today, this is a fundamental design principle (Bek, 2001), and the beauty of the principle is 

quoted to consists of a promise of function (Pallasmaa, 2001). The shape and the narrative of the function is 

therefore a central part of modernism.  

Despite this, acoustic regulation materials available on the market today, in most cases makes an effort to be 

invisible when applied in spaces. This neglects sound as a possible shaping parameter (Pallasmaa, 2005). By 

exploring how textile can regulate sound through its shape and spatial position, it becomes possible to create 

sound regulation, which is not blurring the architecture, but continues the intention of articulating the 

architectural situation at the specific site.  

This article briefly reviews the two main problems in building an idiom for textile sound regulation, namely: 

how can textile be shaped and positioned in a room to regulate sound and how can this shape and position at 

the same time visualize sound? The aim of the research project is to develop techniques for creating textiles 

for sound regulation and visualization and thereby initiate an idiom about textile and sound.  

The article is divided into three sections. The first section describes the Ph.D project's first main issue, 

namely the acoustic properties of the textile. This subject is investigated by experiments in a laboratory. A 

few examples of findings are given. This section is followed by a description of important prerequisite for 

shaping the textiles. These are my own experiences with textile design and also the physics of sound. The 

last section is the description of the project's other main issue, which is the inquiry of how a textile form can 

visualize sound. The Ph.d. project is currently in preparation for this last study.   
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The acoustic properties of textile 

The acoustic properties of textiles are closely connected with sound physics. Sound is vibration in a medium 

f.ex. air. Sound makes the molecules in the media vibrate and spread from the sound source in all directions 

as a sphere of pressure waves. Graphically sound is often illustrated as waves. The length of the waves 

indicates the frequency of the sound, while the height of the wave indicates how loud the sound is (Petersen, 

1984).

Figure 2. Sound is often pictured as a wave. The distance between the waves indicates the frequency, while 

the wave height indicates how loud the sound is (Petersen, 1984). 

In order to regulate sound with textile, the fabric should be placed where the activity of the air molecules is 

most vigorous, which they are at the top of the wave. But where should the textiles be placed in a room to 

catch these points and how should it be shaped in order to curb the air molecules the most?  

These questions defined the setting for the project's first inquiry. In a laboratory textiles were shaped and 

positioned in a variety of ways and the effect they had on the reverberation time were tested.  

Textiles were arranged so that a wide range of positions and shape options were tested. Examples of these 

setups is the importance of 1)distance from the textile to the wall, 2)the quantity of textiles in the room, 3)the 

position of the textile in relation to walls, windows, doors, etc. and in relation to the sound source, 4)draping 

and folding of the textile and 5)the number of textile layers.  

Moreover, it was crucial to find out in which manner textiles can regulate sound. Can textile both dampen 

and increase sound?  
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The experiments showed that textiles always dampened the sound and never increased it. Moreover, it was 

clear that it was mostly very simple parameters, which determine if the textiles dampened the sound or not. 

To give an example of this, two sound experiments are described.  

The graphs show the absorption coefficients of the textile, i.e. how much sound the textile absorbs in various 

shapes and positions. On the x-axis the frequencies are read. The higher the frequency, the brighter tone. The 

y-axis shows the absorption coefficient. The higher the number, the better the absorption coefficient. It is 

typical that textile absorb more high frequencies than low frequencies.  

As the focus of the experiments were the acoustic properties of the textile’s positions and shapes, and not the 

textile in itself, only two types of textile were tested. One textile was a plainly weaved cotton with a 

structured surface and a weight of 325g/m2. This type of textile has a very good absorption coefficient, with a 

specific flow resistance of approx. 750 Nsm-4 which is an almost optimal flow resistance of textiles for sound 

absorption. For investigation of the textiles ability to reflect sound, a textile with no flow resistance was 

tested. This textile was a plainly weaved rip stop nylon with a smooth surface and a weight of 60 g/m2. Both 

types of textiles were mounted in wooden frames of 5m2.

The following two graphs are results of experiments with the cotton weave. The first graph shows the 

importance of the distance from the textile to the wall. Five different distances, parallel to the wall were 

tested.
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Figure 3. The graph shows the importance of the distance from the textile to the wall. The photo shows one 

of the two frames with textile.  
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The graph in figure 3 shows clearly that the position 2cm from the wall does not have as good of absorption 

as the other positions. In a similar set up, the importance of distances in the range 2 - 50cm from the wall 

was investigated. From these two studies, a rule of distance was derived: textile must be placed min. 50cm 

from the wall to obtain maximal absorption coefficient. 

The second graph shows the importance of a draping of the textile. With draping means that the fabric is 

pushed up like a curtain. The 10m2 cotton canvas was first measured in plane mode, then draped to half 

width, and finally to quarter width. 

Drape

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

Frequency

A
bs

or
pt

io
n 

co
ef

fic
ie

nt

Full with Half with Quarter with

Figure 4. The graph shows the importance of the draping of the textile. The photo shows one of the two 

frames with textile.

The graph in figure 4 shows that the more the textile is draped the poorer its absorption coefficient gets. This 

result is obtained by calculating the absorption coefficient from the actual textile area (10m2). If, instead the 

calculation is done from the projected area after draping, it turns out, however, that a draped textile absorbs 

more sound than a not draped textile.  

By examination of approx. 50 different set ups, nine rules were derived. The rules define the positions and 

shapes that influence the sound. The following two rules stem from the displayed graphs:  

1. An optimal absorption is achieved by placing the textiles min. 50cm from the wall.  

2. Textile is used most efficiently if it is completely unfolded and flat.  
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Two important prerequisites for the shaping of textile  

Two prerequisites are particularly important for the study of the project's second main question which is 

about how fabric can be given shape and thereby both regulate and visualize sound.  

The design of textile objects requires a thorough knowledge of textile processing techniques besides a 

position on what is the aesthetics of textile. Therefore, the author’s textile design practice, done previous to 

the research project described here, is used as a starting point for the research.  

Sound physics is another important prerequisite for the study. In aiming at getting to the core of the sound in 

the shaping of the textile, it is important to know the physics of sound.  

My approach to textile design 

The author’s approach to textile design can broadly be described as architectural. The textiles ability to 

create space and spatial structures being in focus. Also, the interaction with the space surrounding the textiles 

is important in the textile design.  

Especially one series of textile works may exemplify this approach to textile design. With three textile 

structures, it was investigated how textile could be shaped in a spatial structure, making it interact with the 

weather. This ended up to be three “weather-screens”, both exposing and shielding against sun, wind and 

rain. The three-dimensional structures of the weather-screens were constructed by respectively cutting, 

sewing and weaving.

The phenomenon of weather is, in this textile design, regarded as a three-dimensional geometry containing 

great poetry (fig. 5). The geometry of weather consists of sun, wind and rain directions coming from the 

atmosphere to the ground in more or less vertical angles or across the earth’s surface from all directions. 

Moreover, all three types of weather have certain characteristics in their contact with materials such as 

sunlight reflection, wind deflection and continuous, dripping raindrops.  
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Figure 5. The directions of sun, wind and rain and their characteristics.  

The cutted screen (fig. 6) was based solely on the technique of cutting. By cutting slits in a piece of rip-stop 

nylon the fabric could either be pulled to a relatively stiff shielding construction, hanging loose the lobes 

would flutter in the wind and play with the sunlight. 

Figure 6. The cutted screen. 

The sewed screen (fig. 7) consisted of approx. twenty layers of rip-stop nylon, sewn into channels which 

unfold when pulled. Due to the staggered layers and the slope of the construction, the rain runs into the 

channels, under the screen, and finally hangs like drops in the channel mouths. 

Figure 7. The sewed screen.  

The braided screen (fig. 8) was "braided" of straight, crossing strips. In this way the screen, viewed from the 
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side, became a very spatial structure, while viewed form the front it was almost completely closed. This gave 

a special interaction with sunlight and streams of rain. 

Figure 8. The braided screen viewed from the front and side.  

The three weather-screens are examples of how functional requirements, textile techniques and spatial 

geometries can form a whole. This way of designing constitute the approach to the study of how textiles can 

be shaped to regulate and at the same time visualize sound. 

Physics of sound

Like the weather, sound is a spatial geometry. And like the weather, sound makes it possible to point out 

many different characteristics, depending on the quality of the sound intended. One obvious characteristic to 

point out in relation to sound regulation with textiles is the activity of air molecules at the top of the sound 

waves. It is these active molecules that the textile must curb to dampen the sound. 

The sound waves create a great variety of different geometries in space. The simplest may be the pattern of a 

clear tone, which spreads its regular oscillations in all directions with a wave front as a sphere (fig. 9, left). 

For multiple simultaneous sound sources in a room, the oscillation interfere with each other, and varying 

patterns will arise (fig. 9, right). 
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Figure 9. A sound sphere spreading freely and two sound spheres interfering. Here it is made visible that 

geometry is changing depending on how far from the sound source the sound wave is. (Left: Russell, D., 

2001. Right: Young, T., 1803). 

While limiting the idea of sound to the varying activity of air molecules in sphere formations the geometry of 

sound is not becoming simple. There are several factors that determine this geometry. This is for example the 

way in which different frequencies interferer with each other. Light tones are short waved and low tones are 

long waved. A complex sound, composed of several frequencies, which is emitted simultaneously, will by 

this reason obtain a complex spatial interfering geometry (fig. 10, left). 

The oscillation of the sound can be mathematically described as a sine wave. Through this definition, as one 

of the trigonometric functions, sound wave geometry is related to a vast mathematical system closely 

connected to both plane and spherical geometry (fig. 10, right). 

Figure 10. Interfering frequencies (mood-swinger scale) and the sine wave in relation to other trigonometric 

functions (Left: Yuri Landman, right: Alessio Damato) 

The sound can thus be described as a rich and complex geometry from which to shape the textiles.  

How can sound be visualized in a textile form?  

The investigation of how sound can be visualized in a textile form is a synthesis of the sound measurement 

experiments, the authors textile design practice and the physics of sound. The investigation is not yet 

complete, and is therefore full of uncertainties and gaps. Moreover, problems in this part are described as 
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wicked problems, because they can not be defined completely in advance, which means that the questions to 

be answered are to be found in the process of solving them. Also, wicked problem does not offer any 

absolute answers as stated by Rittel (1973).  

The question "how can sound be visualized in a textile form” is about both the technique and the finished 

forms, i.e. both about how to achieve the shapes and how shapes appear.

This means that several types of knowledge are searched in the investigation. The question of how to achieve 

the shapes depends on the design technique used, while the question of how shapes appear depends on a 

subjective evaluation.

The solution to a wicked problem can not be said to be either true or false, the solution rather lies within the 

spectrum of good or bad (Rittel, 1973). To apply this way of evaluating two experiments are carried out: By 

performing two experiments a basis for a comparison and a formulation of the differences and similarities is 

established and a range of good and bad solutions can be pointed out. In addition, two experiments unfold a 

broader field of possible design techniques.  

The first design principle focuses on the mathematics of sound. The sound unfolds in space following a 

series of physical principles, which may also be used in relation to design textiles. In the field of architecture 

and design an approach called emergence is used. Emergence can be defined as unexpected wholes that arise 

through simple interactions among individual parts. By tagging a textile sub-element with a simple code, 

borrowed from the mathematics of sound and then letting it interact with other tagged textile sub-elements, it 

might be possible to produce a textile whole which is a visualization of sound.

An example of this design principle is Alisa Andrasek´s fabric Creature (fig. 11). This work combines 1) 

algorithmically derived cuts between the layers, 2) the constraints of the laser cutting technique and 3) 

material properties. (Ednie-Brown, P., 2004). 

Figure 11. Alisa Andrasek´s algorithmic work Creature. (Ednie-Brown, P., 2004). 
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The second design principle focuses on the visual form of sound. To access this, the phenomenon of 

cymatics is studied. Cymatics is the study of visual sound and vibration. Here sound vibrations are visualized 

in a physical material, being solid, liquid, granular or other. The vibrations of the sound are applied to the 

material by an oscillator and appear as two and three dimensional patterns and shapes, depending on the 

material and the sound frequency.  

An example is the Chladni figures (fig. 12) which was actually a study of how the frequency could be 

determined by the pattern formed on a metal plate with salt when a violin bow was swept over the edge 

(Chladni, 1817). 

Figure 12. Metal sheet with salt showing four Chladni figures and a graphic system of Chladni figures (Left: 

MIT. Right: Chladni, 1817).  

The shaping of the textile will in this experiment be an interaction between sketches of sound forms, as they 

appear in cymatics and practical experiments of how the textile can be shaped in relation to them. 

Conclusion

The questions, treated in this article, as well as in the Ph.D. research project, was how a textile can be shaped 

and positioned in a room to regulate sound and how this shape and position at the same time can visualize 

sound.

The first question turned out to be rather simple to answer. Textile forms and positions were tested in a 
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laboratory, and the acoustic impact of this was measured with an instrument. The instrument’s results were 

unambiguous and easy to understand: Textile should be placed at least 50cm from the wall to achieve an 

optimal sound absorption and also textile is used most efficiently if it is completely unfolded and flat.  

These kinds of results can be used directly by designers and architects for sound regulation in building 

projects.

The other question, however, was more complicated. The formation of textile by sound was compared to the 

formation of textile by weather. Sound is a force which moves the molecules of the air, but the force is too 

weak to move the textile material and form it. In this respect, the formation of textile with sound cannot be 

compared to the formation of textile with weather. Sun, wind and rain have a visible physical interaction 

with the textile form as they create shadows, fluttering and dripping which almost form the textile by their 

own physical power. The creation of a textile form related to sound needs a human hand to f.ex. cut, sew or 

braid the textile. But even this human hand cannot, at least not by the use of a sound measure instrument, 

give rise to forms that sufficiently visualize sound. 

Sullivan’s statement form follows function do thus not apply to this field as the form following the most 

efficient acoustic form and placement is rather boring. A plain textile, placed 50cm from the wall do not 

visualize a regulation of sound. However, Chladnifigures and algorithmic patterns can be useful for this 

purpose. Even they do not have any direct connection with the regulation of sound, it might be possible to 

make them look like they do while the deep nature of these structures has similarities with the deep nature of 

sound.      

By conducting at least two experiments of how to visualize sound with f.ex. Chladnifigures and algorithmic 

patterns, it might be possible to identify and articulate in which way they do visualize sound and in which 

way they do not. By placing identified and articulated elements in a scale of good and bad as suggested by 

Rittel (Rittel, 1973), it might be possible to derive an operational knowledge about how textile can visualize 

sound.

In the end we will have two set of guidelines. One for forming and placing the textile in a room to regulate 

sound and one for forming and placing the textile in a room to visualize sound and a textile-acoustic idiom 

has taken its beginning. 
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There is a material side of design that we cannot 

address through the studies of use and social 

practice—the properties and potentials of 

materials, forms, and structures must be explored 

through another kind of studies. Based on two 

cases of experimental design research we analyze 

of what such studies could consist—how we can 

operationalize material objects by engaging them 

in situations that give us access to their properties 

and enable us to explore their potential. 

INTRODUCTION 
In experimental design research (cf., Binder & 
Redström, 2006, Brandt & Binder, 2007, Hallnäs & 
Redström, 2006, Koskinen et al., 2008, Rendell, 2000, 
and Seago & Dunne, 1999) we see a myriad of different 
experimental setups. Generally, however, the 
experiments comprise three elements: a question, an 
operationalization of the subject matter, and an 
evaluation of the result. The question can be more or 
less explicitly formulated. It can be anything from a 
distinctive hypothesis to a vague conception. 
Nonetheless, it sets the scene for the subsequent actions. 
The operationalization is the kernel of the experiment. It 
is the action in which the answer is sought. It is the 
action that engages the subject matter in an eligible 

manner and through the subject matters’ resistance 
gives us access to knowledge about it. For example, 
when measuring the length of a table with a ruler does 
the ends of the table provide the resistance that gives us 
access to its length, or when inviting people to use an 
artifact their interaction with the artifact will provide the 
resistance that gives us insight to its usability. Thus the 
operationalization is formed by the question, but it is 
also formed by the subject matter. Lastly, the evaluation 
is a correlation of the question and the result of the 
operationalization. The result of the operationalization 
may invite us to reconsider the question and may even 
constitute an answer. Hence, the type of evaluation 
depends on both the question and the operationalization, 
and can be anything from statistical analysis to aesthetic 
estimations. 

In design research it is common to encounter use as the 
operationalization of artifacts (cf., Brandt & Binder, 
2007, and Koskinen et al., 2008). For example, when 
we design an artifact we are inclined to determine its 
value through exposing it to a situation of use (cf., 
Routarinne, 2007 or Wensveen, 2002). Such exposures 
enable us to study how people interact with it, if they 
use it as intended, or if they perhaps reinterpret the 
intentions. Another example is when artifacts are 
employed in situations of use, not to learn about the 
artifact themselves, but to learn about forms of 
interaction and the contexts of use (cf., Brandt, or Gaver 
et al., 1999). In all these types of experiments users are 
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employed as the reality whose actions, in the situation 
of use, constitute the resistance that we measure the 
artifact against, or the resistance that provides the 
premises for future designs. Since design always 
contains an aspect of use these operationalizations are 
significant in developing knowledge for design. Design, 
however, is more than use and forms of interactions. 
Design is also materials, forms, structures, expressions, 
production techniques etc. Yet, what do 
operationalizations look like when focus is on these 
other aspects of design, when materials or forms are the 
subject matter? 

Ezio Manzini argued, “every object made by man is the 
embodiment of what is at once thinkable and possible” 
(1989, p. 17). We can push the borders for what is 
thinkable by making new connections and push the 
boarders for what is possible by improving our 
knowledge of the subject matter, and developing new 
possibilities. All of which, will constitute valid and 
valuable contributions in a discipline of design research. 
Indeed, rendering a new area of imaginable possibilities 
is what is also referred to as rendering a new design 
space. The question remains, however, how do we do 
that in a material context? What does it take to make 
probable that the new material connections lead 
somewhere? How can we obtain knowledge of the 
materials that are not immediately accessible to us? 
What does it take to produce the new material 
possibilities? It seems that conducting experiments is an 
inevitable strategy to honor these endeavors, and in that 
light the questions can be narrowed down to: What 
constitute acceptable operationalizations? When can we 
say to produce a sufficient and suitable resistance as the 
basis for developing knowledge?  

Through two cases of experimental design research we 
analyze some examples of operationalizations and 
discuss how they enable valid and valuable research 
contributions. First, however, we elaborate what we 
comprehend by valid and valuable research 
contributions. Second we present the two cases. The 
first case is an exploration of textile formations based 
on acoustic qualities in an architectonic context. The 
second case proposes a new understanding of the 
computer as a material for design. Both refrain from any 
user evaluations, but they do rely on general notions of 
human perception and sensorial presence in the world.  

VALID AND VALUABLE KNOWLEDGE 
When conducting design experiments as a research 
strategy we need to be sure that what we take from these 
experiments are in fact, valid and valuable knowledge. 
Experiments in design research do not always hold the 
same stringency as experiments are expected to hold in 
science, which is probably resulting from differences in 
the general research purpose. Where science, roughly 
speaking, is engaged in revealing the truth about their 
subject matters design research is engaged in 
developing ways to make new and better designs. Thus 
experiments in design research require another way of 
judging their validity and their value. 

Michael Biggs (2006) argues that work is judged as 
design research based on three necessary and sufficient 
conditions: its originality, its contextual grounding, and 
its dissemination to peers. Based on this we could say 
that a work is a valid research contribution if it through 
dissemination contributes original knowledge on a 
subject matter. Explicit contextualizing and meticulous 
studies enable us to determine the originality of a 
research contribution, but to enhance the chances of 
originality in the process we are obliged to seek new 
approaches—to make new connections. Whether the 
contribution does indeed constitute knowledge is, 
however, a somewhat trickier question. To ensure this, 
both in prospect and in retrospect, the premises that the 
knowledge is founded on must be accessible to us—they 
must be articulated and substantiated. If they are not 
immediately accessible, they must be made it through 
various ways of operationalizing the subject matter as, 
for instance, through the experiments described above. 
Furthermore, the value of a research contribution can be 
described as its relevance to the context intended—that
it improves the general knowledge of the subject matter. 
The relevancy is determined by relating the new 
knowledge to its expressed context either through 
previous written accounts (i.e., previous research 
contributions) or through operationalizing the context. 
The value of a research contribution is, however, not 
necessarily the same as its applicability in praxis. These 
are the understandings on which we will judge the work 
in the following two cases. 

CASE ONE: THE TEXTILE FORM OF SOUND 
The Textile Form of Sound is a project investigating the 
relation between sound, textile, and form. The purpose 
is to study how acoustic and aesthetic desires can be 
equally obtained through forming and situating textiles 
in various ways in an architectonic context.  
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How spatial forms can regulate sound and through that 
create strong aesthetic qualities has been widely studied 
within architecture both in theory and in practice (cf., 
Long, 2006, Rasmussen, 1957, Blesser & Salter, 2007). 
These studies, however, primarily deal with spatial 
forms derived from conventional building materials 
such as stone, glass, and wood, with little or no mention 
of textiles. 

Figure 1 Bagsværd Church, designed by Jørn Utzon is an example of 
how the regulation of sound have influenced the form of the room 
especially the ceiling. Photo by: Søren Kuhn 

Furthermore, research in acoustic regulation with 
textiles, has primarily been focused on textiles’ inherent 
acoustic properties meaning the properties procured by 
virtue of the fibers, their density and weight, and the 
way they are joined together (cf., Tooming, 2007, 
Rindel, 1982, Persson & Svensson, 2004). Whereas 
research, on acoustic properties obtained through 
forming and situating the textile, has been scarce. 
Sound, however, is a physical phenomenon dispersed 
through space, the physical formations of the space are 
likely to influence it. This makes probable that three-
dimensional forms of textiles, and their situations will 
have an equal influence on the acoustics of the space. 
Also, when introducing form and situation into textile 
sound regulation it opens a new realm of aesthetic 
expressions ready to be explored. 

Based on three different experiments this project sets 
out to study various aspects of the relations between 
textile, form, and sound. The first experiment 
investigates techniques to create textile architectonic 
forms. The second experiment measures the acoustic 
properties of various textile forms and situations. And 
the third experiment (still ongoing) combines the results 
from the others and investigates how textiles techniques 
can create forms to regulate acoustics and still perform 
aesthetically in an architectonic context. 

Experiment One 
In the first series of experiments, we employed different 
textile techniques to create functional forms yielding to 
an aesthetic ambition of expressing a spatial sensation. 
The purpose of these experiments in the overall project 
was to develop an understanding of textile forms as 
architectural elements.  

Textiles generally consist of fibers woven into each 
other in a way that forms a plane. The plane appears 
continuous as a material capable of dividing space, but 
it is merely an accumulation of small spaces enclosed 
by material. Inspired by this duality we experimented 
with different scales and weaving techniques to, on one 
side, emphasize the perforated structure, and on the 
other side keep the continuous plane capable of dividing 
space. Furthermore, a woven textile consists of layers. 
By separating them and introducing a depth in the plane 
the textile will literally gain two sides each expressing 
their aspect of the duality. In a woven structure, 
however, the threads intertwine in a way that makes 
them curve. These curves hold together the structure as 
a plane but counteract the intention of separating the 
layers to enhance the spatial airy expression. So we 
developed a special weaving technique, which avoids 
curving the threads and still created the closed plane. 
The figure below is a demonstration of the technique 
used on ten cm wide textile bands as threads.  

Figure 2 Above: the textile structure is seen from the front. Here it 
forms an almost closed plane. Below: the textile structure is seen from 
the side. Here it forms an open matrix of crossing bands. 
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This weaving technique let us create a textile form in 
which the space extends into the plane and dissolute it 
as a continuous element. This textile form blurs the 
boundary between the spaces on each side, but still it 
maintains a visual screen between the two. It will let the 
wind flow through while the sunbeams are withheld.  

Experiment Two 
The second series of experiments was an investigation 
of the acoustic importance of textile form and location 
in an indoor space. The aim was to form a general 
understanding of the correlations between acoustic 
qualities of a space and the textile's forms and locations 
in that space. We conducted altogether 100 experiments. 

In one of them, we investigated the acoustic absorption 
potential in relation to the distance between the textile 
and the wall. Sound consists of waves, and its frequency 
determines the wavelengths. The experiment was 
conducted in a laboratory using a frequency analyzer to 
measure the reverberation time, meaning the persistence 
of sound in the room after the original sound was made. 
When sound waves are absorbed in the textile, the 
reverberation time goes down. We started by analyzing 
the most simple textile form—the straight plane, in 
order to focus on the relations between the situation of 
the textile and the reverberation time. The textile was a 
canvas of woven cotton (325 g/m2) mounted on wooden 
frames in pieces of five m2. In the laboratory we placed 
the mounted canvas in distances of 2, 50, 100, 150, or 
200 cm from the wall. The test sound was made 
blowing paper bags, which created a sound containing 
the whole spectrum of frequencies. 
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Figure 3 A diagram showing the reverberation results of five different 
canvas locations 

Analyzing the test results it became apparent that the 
distance between the canvas, and the wall played an 
important role. The diagram (in Figure 3) shows that the 
reverberation time is approximately the same when the 
canvas is placed 50, 100, 150, or 200 cm from the wall. 
In these locations the canvas turned out to exhibit only 

little absorption of the low frequencies, more in the 
middle range while it proved most efficient with respect 
to the high frequencies. Where the canvas placed two 
cm from the wall generally exhibited lower absorption 
abilities—especially regarding the low and middle range 
frequencies. Thus, the textile plane should be placed 
above two cm from the wall to exhibit its full potential 
of frequency absorption. Fifty centimeter, however, is a 
sufficient distance just as any distance between 50 and 
200 cm is equally efficient.  

Experiment Three 
In the third experiment we combine the knowledge from 
the two preceding experiments to investigate how to 
develop textile forms with acoustic regulation abilities 
suitable for architectonic contexts. This experiment is 
barely begun. 

The architectonic context is narrowed down to three 
acoustic interesting spaces: multiple divided spaces 
(e.g., office cubicles), spaces for performance (e.g., 
auditoriums), and passages (e.g., hallways). The general 
approach is inspired by Utzon’s church (See Figure 1)
in the sense that the acoustic effects will lay the ground 
for the textile's forms and locations within the three 
types of spaces. The process will be a negotiation 
between acoustic measures and aesthetic qualities to 
gradually create textile forms suitable for the chosen 
spaces. The aim is to explore the textile shape of sound 
in an architectonic context and thus develop knowledge 
of how textile forms can enter architecture as more than 
subsequent acoustic patches.  

CASE TWO: COMPUTATIONAL COMPOSITES  
Computational Composites is a project about 
understanding computers in a design context. There are 
several notions of the computer; for example, as a logic 
machine, as an instrument to manage complex models 
and procedures, as a media device, as an information, or 
communication technology, or as a tool for word-
processing, accounting, or drawing. When it comes to 
understand its role in design, however, there seems to 
have been more attempts of concealment (e.g., the 
invisible computer (Norman, 1999), the unremarkable 
computing (Tolmie, 2002), or the seamless and 
ubiquitous computer (Weiser, 1991)) than of 
articulating its inner workings and its properties relevant 
when utilizing it in designs. With this project we thus, 
sat out to investigate and articulate the computer in a 
material and practical context of design. 
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Computational Composites  
The first part of the project was a theoretical 
comparison of the computer and traditional materials as 
used for design. The purpose was to see whether a 
material view of the computer would afford an 
understanding and enable an articulation suitable for 
developing new expressions of computational artifacts. 

For example, we realized (Vallgårda & Redström, 2007) 
that a computer in and by itself is worthless and that it 
always must be in composition with other materials for 
the computations to come to expression. We derived at 
this notion from the fact that computations consist of 
energy manipulated in a delicate system of capacitors 
and connections and that the binary construct is a matter 
of whether energy is flowing or not. Though humans 
possess a sensitive sensory system, we cannot 
immediately detect whether the energy flows or not—at 
least not at this level of voltage. From a material point 
of view this means, that a computer needs to be part of 
larger material composition to come to expression. 
Hence, we arrived at the concept of computational 
composites, which is the material form that a computer 
must always find itself in when it is an element for 
design. A composite, composed of a computer, and one, 
or more materials capable of responding to the energy 
output of the computer and reflect the binary changes 
accordingly.

Experiment One 
The first experiment (Vallgårda, 2008) was designed to 
ascertain whether the material understanding of the 
computer appeared advantageous in producing new 
expressions. The task was to create a computational 
composite and to do it so it had no immediate or useful 
functionality but a potential to spark the imagination of 
other computational composites. To escape the 
traditional expressions of computations—including the 
various tangible displays—we chose to take an offset in 
the other parts of what was to be the composite. The 
idea was to change the expression of an already familiar 
and traditional material through the computer’s ability 
to conditionally control changes between two or more 
states. Also, the expression we sought was to be 
strangely familiar as an attempt to make the parts and 
the whole stand out at the same time giving the 
observers some handles to rearrange the material 
components in their imagination (cf., Blauvelt’s 
strangely familiar (2003), or Dunne’s parafunctionality 
(2005)). 

We chose wood for its tradition, its flexibility, its 
strength, its natural occurrence, and its general 
disassociation with computers. As expressive modes we 
chose a combination of sound and movement creating 
an almost humanoid cause-and-effect (if sound then
movement). The resulting material (called PLANKS) is 
a plank of pine gradually bending towards the observer 
when the sound rises above a certain threshold 
(adjustable to the context) and gradually rising to a 
straight position with declining sonic activity. 

Figure 4 Nine PLANKS placed on a stand shown from the front and 
the back with the visible computational layer. 

The PLANKS are not displays of computations rather 
the computations are a way to achieve an expression of 
the material, in this case, through translating sound into 
movement in the wood. The PLANKS, however, can be 
used to build displays, for instance, of the noise in the 
room, but they can just as well be used to add a non-
practical aesthetic expression to the walls of a room. 
The PLANKS exemplify a computational composite but 
more than that they hold an expression new to both 
wood and computers. They exemplify how we can 
combine different material components in new ways, 
how we can make ordinary materials behave differently 
by adding computations to their composition.  

Experiment Two 
If the first experiment established some ground for the 
potential of working with the computer as a material it 
did not give much insight into the computer’s material 
properties. Material properties can be seen as the 
characteristics of the material that tells us how it will 
behave and appear in certain situations. Knowledge that 
is valuable when discriminating one material over 
another in a design situation. 

Hallnäs and Redström (2006) already identified 
temporality as a significant property of computations. 
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They argue that as computations are sequences of events 
in time, any meaningful incorporation of computational 
technology must adapt a temporal form. More can be 
said, however, about the potential of the computations 
in a material context. Through studying the principles of 
the computer, we can easily determine some properties 
and infer whether they may play a role in a material 
context. To be able to understand how they will come to 
expression as material properties, however, we need to 
explore them in praxis. With this series of experiments 
we will study: the ability to control events outside the 
computer and the ability to form networks with other 
computers.  

Control is about causality. Through more or less 
sophisticated algorithms (confinements on the energy 
flow) the computer can exhibit practically any desired 
cause-and-effect (if X then Y). In a material context this 
means, for instance, that any normal behavior in a 
material can be exaggerated, moderated, reversed, or in 
other ways modified. The only restrain is that there exist 
elements (transducers) outside the computer capable of 
sensing the causes and execute the effects on the 
computers command. 

Figure 5 Illustration of a computational composite that turns colder the 
more you attempt to heat it up. 

To experience this property we are in the midst of 
making a computational composite with the ability to 
turn cold when warmed up and warm when cooled 
down. Through using copper, Peltier elements (elements 
for heating or cooling depending on the direction of the 
current), temperature sensors, a power source, and a 
small computer we create a composite material with a 
behavior contradicting any previous experience with 
copper and similar metals. The copper still behaves as it 
always does when exposed to shifting temperatures, but 
the computer inverts the general behavior through 
exercising a control over the Peltier elements and thus 
producing a counter effect. 

Connectedness in a material context is traditionally 
about apparent physical coherence. Introducing the 
computer's ability to form wireless connections of 

computations produces an opportunity to form 
composite materials that are physically divided yet 
behaves, as were they physically coherent. This could 
for example be a physically disjoint material behaving 
thermodynamically as if it were one entity, which would 
mean that if one part of the material were cooled down 
all the parts would respond through adjusting to a new 
equilibrium. 

The experiment is designed to explore the experience of 
the connectedness in a disjoint material. With the same 
ingredients, as used above, we build a material sample 
allowing us to explore the relations between the 
computations and the material.  

Figure 6 An example application of a material, which is physically 
dispersed but thermodynamically coherent. For instance, the warmer 
the cop is the warmer the back of the seat and the area of the table gets 
and vice versa.

The Becoming in Materials 
If these experiments in their ways establish the ground 
for making the connection between computers and 
materials, it leaves us obliged to ask what type of 
material the computational composites are. What have 
we done to our understanding of materials by including 
computers?  

According to Manzini (1989) we seem to operate with 
two views of materials: their being and their doing. The 
first view especially addresses the generic materials we 
have known and worked with through generations (e.g., 
stone, wood, textile, clay). Materials, which can serve 
many purposes and which properties we know through 
direct experience. The other view especially addresses 
the materials developed with designated purposes, 
materials that are characterized by their functionality 
(e.g., plastic, electroluminescent film, or self-cleaning 
clay tiles). 

Through experiencing computational composites both 
the ones made in the experiments, and those done by 
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others (cf., Chronos Chromos Concrete (Ritter, 2007) or 
smart textiles (Post et al., 2000)), and through 
contemplating what type of material a computational 
composite is it becomes apparent that a significant trait 
in these composite materials is their ability to change 
expression between two or more states and to do so 
repeatedly—sometimes in accordance with changes in 
the environment. We know other materials to patinate, 
degenerate, and decompose thus; gradual change is not 
new to materials. We also know materials to repeatedly 
change expression according to contextual conditions—
the most apparent being light, which can change the 
expression of a surface; for instance, when the 
sunbeams move over a façade during the cause of the 
day they change its color drastically. Computational 
composites, however, invites us to see this behavior in 
time as more significant as these materials explicitly 
holds the ability to constantly assume other states 
(expressions) under certain conditions makes them 
constantly come to be in interaction with their 
environment. To comprehend these materials’ potential 
we thus need to apply a third to Manzini’s two views 
namely that of becoming. Thus the computational 
composites along with other new smart materials (e.g., 
shape memory alloys or thermoplastics) emphasize a 
new aspect of the material world. 

OPERATIONALIZATION 
These two cases represent a series of different 
approaches to developing new knowledge for design. 
Both, however, rely on operationalizations of materials 
to form the ground for their reasoning. We will in the 
following sections use the cases to develop an 
understanding of these operationalizations. How they 
are designed to ensure suitable and sufficient resistance. 

First, however, let us recapitulate what we mean by 
operationalization. Operationalization is the act of 
exposing a subject matter to a situation in order to gain 
access to knowledge about it—its properties and 
potential. We need various ways of operationalizing the 
world around us to engage with the parts that are not 
immediately present or knowable to us. For example, 
we can immediately see that the leaf on a tree is green, 
but we need to expose it to various chemicals and study 
it in microscopes to know why. Operationalization is 
thus, the act that enables us to present the subject matter 
as distinctive premises, which then can form the 
foundation for reasoning. The premises are not 
independent of the type of operationalization but partly 
defined by it; for instance, the table length is given in 

centimeters if the ruler is divided in centimeters. 
Furthermore, the operationalizations also provide the 
resistance to shape or reshape our ideas. They can 
inspire new connections and contribute to developing 
new possibilities. 

There are two main influences on the operational design 
in a material experiment. The first is the purpose of the 
operationalization—what type of knowledge is it that 
we are seeking? The second is the material conditions, 
what type of material or form are we are dealing with—
how approachable is it? 

THE OPERATIONAL PURPOSE 
In the two cases presented above we see two different 
purposes for the material operationalizations. One is to 
explore an idea, either an articulated theory or merely an 
urge. The operationalization will in this case be a 
manipulation of materials as a means to form a 
resistance to the idea, for example, to explore how the 
idea can be materialized, or merely to exemplify its 
value through embodiment. This type of 
operationalization is about forming and exploring a new 
design space. The second type is formed by a desire to 
gain a better understanding of the material or form at 
hand. This type plays a more indirect part of rendering 
new design spaces, as its purpose is to allude to the 
spectrum of possibilities through knowledge of what lay 
before us.  

Rendering New Design Spaces 
In the first series of experiments in the first case various 
techniques are applied to textiles in order to create 
forms that satisfy a rather vague set of aesthetic and 
functional intentions. Manipulating the textile into a 
form is the act of operationalizing the material—we 
engage with the material resistance. In this particular 
case, it brings forward an architectural form, which 
explicates a relation between space and material also 
found in woven textiles. First, magnifying the threads 
into ten cm wide bands accentuates the spatial relations 
within textiles and makes them available for direct 
experience. This magnification also provides the 
premise on which we can reason textiles’ applicability 
as a spatial element on an architectural scale. Second, 
developing the new weaving technique, which avoids 
curving the bands, enables us to create a form that has 
both depth and width, and which exhibit the almost 
paradoxical aesthetics of being airy and permeable yet a 
continuous plane. This textile form suggests a relation 
between space, material, and scale, which satisfy the 
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intentions of the textile architectural elements. This 
form, however, is only one in a series of forms that 
together constitute a more elaborate satisfaction. They 
claim novelty in their forms and techniques, but they do 
not claim to be exhaustive representations of the all-
possible forms. By embodying some significant aspects 
of the relation between textiles and architecture, 
however, they render a new design space—they expand 
the border of what is thinkable and possible.

In the first case's third series of experiments, the 
operationalization will be to develop textile forms with 
specific acoustic qualities and to install them in chosen 
architectural contexts. The operationalization will be to 
shape and reshape the textile using all the knowledge 
obtained in the previous experiments and to estimate 
how the textile forms can find a functional and aesthetic 
place within the architectural contexts. The purpose of 
these experiments is thus, also to render a new design 
space for architectural acoustic textile forms.  

In the second case, the experiments are weighted 
slightly different. First, developing the concept of 
computational composites can in itself be framed as an 
experiment where the notion of materials is used to 
explain the computer. This experiment is not a 
negotiation with materials, but a negotiation between 
conceptions. We operationalize the notion of computers 
by exposing it to the notion of materials. Through 
meticulously explaining every aspect of the computer in 
terms of material traits the premises for understanding 
the computer as a material for design are laid out. But, 
whether this concept hold any value is difficult to judge 
from theoretical endeavors alone. It is a new way of 
thinking, and it is possible in theory. 

The first material experiment is therefore arranged to 
evaluate whether the material approach is feasible in 
practice and whether the concepts can inspire new 
expressions of computers in a material settings. It is an 
operationalization, which is to embody the suggested 
new design space of computational composites. It is a 
materialization of a computational composite seeking 
the resistance from the actual construction and from the 
possibilities rendered by the new concept. The choices 
of materials and expressive effects are made from the 
need to achieve a new expression of a material for 
design. The strategy was therefore; first, to focus on the 
expression and let the function be secondary, second to 
aim for something strangely familiar, and third to build 
a prototype of a material sample that in theory can be 

utilized in design of something. The resulting composite 
material is the outcome of a negotiation between the 
concept of computational composites, the elements of 
the strategy, and the materials. For example, as a 
possible offset for the composite we examined wood 
since it is a material not traditionally associated with 
technology. We identified some expressions in wood 
made possible only through a composition with a 
computer-controlled force. We found that a thin plank 
of pine had the strength and flexibility that would allow 
us to continuously flex it to an interesting degree. We 
estimated that such behavior could create a strangely 
familiar expression since bended planks represented a 
common expression, but moving planks did not. The 
sonic sensitive bending planks embody only few aspects 
of the new possibilities claimed by the concept of 
computational composites, but it is sufficient to 
establish some value of the concept. It is able to link the 
theoretical articulation of computers as a design 
material to a practice of design. 

Gaining New Knowledge of Materials 
In the first case’s second series of experiments, the 
textile forms are tested for their acoustic qualities. The 
operationalizations constitute placing the textile forms 
in the room and expose them to the sound of an 
exploding paperback, and a specialized instrument 
catches the outcome of the operationalizations (the 
reverberation time). Together with acoustic theory this 
instrument provide an alternative to rely directly on 
human perception. It enables us to perform the 
experiment with simpler operationalizations than if we 
were to rely directly on user experience. The layout of 
such a study would, most likely, require an experience 
report from a significant number of users. Instead, we 
rely on an instrumentalization of the user experience. In 
this experiment, the measurements serve as the premise 
on which we can reason about the tested textile forms’ 
ability to absorb the range of frequencies and the 
significance of their situation in the room. This type of 
operationalization enables development of new 
knowledge of the materials and forms, knowledge 
which is valuable to render what is possible. 

The second case’s other experiments are grounded in 
the material science tradition of studying the properties 
of materials—properties being the characteristics that 
enable us discriminate one material from another. The 
computer, however, cannot be studied in and by itself 
due to its lack of humanly perceivable expressions. We 
are therefore obliged to divide the study of its material 
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properties into a theoretical inquiry of computers to 
identify possible material properties and a development 
of material samples especially attuned to express those 
properties. The two materializations embody only a 
small sample of what can be done to gain a better 
understanding of the computer as a material for design, 
but equivalent experiments will gradually materialize 
the computational composites as a new material for 
design. These material samples constitute the 
operationalization that enables us to discern what is 
possible with computers in a material context.  

The last element of the second case is not an actual 
experiment, but a reflection on the premises revealed by 
the computational composites and put in a context of 
Manzini’s notion of material views. The outcome serves 
as an additional focus on materiality and captures 
aspects of materials that always existed, but has not 
been significant to design before the introduction of 
smart materials and computational composites. Also, 
placing the new computational composites in relation to 
other materials contributes to a better understanding of 
them as materials. 

MATERIAL ACCESSIBILITY 
Textile is a material directly accessible to us, we can 
weave, cut, shape, sew etc. and thereby get an 
immediate tactile experience that helps us form an 
understanding of the materials potential. Computers, on 
the other hand, are only accessible to us by proxy and 
thus, to gain an understanding of its potential we 
strongly depends on a theoretical superstructure. The 
two materials thus can be seen to represent each end of 
a spectrum in terms of accessibility. The two cases also 
differ in their experimental setups. In the first case the 
textile allows for an immediacy of testing an idea, just 
as the ideas seems formulated in more direct negotiation 
with material manipulations. In the second case the 
layers between the computer and the researchers affect 
the ways with which ideas can be formulated and tested. 
The immediacy is to some extend substituted with 
theoretical contemplations; thus, the role of the material 
resistance in developing knowledge of the 
computational material for design is toned down in 
comparison, however, still necessary to ensure the 
validity of the theoretical contemplations and also at 
times to inspire new ideas.  

Another dimension of material accessibility, one less 
expressed in the two cases, is the matter of skill needed 
to operationalize them. While weaving and sewing 

requires some skill it is not hard to master, and merely 
bending and cutting textile requires no particular skills; 
thus, operationalizing textile is also in that respect very 
accessible. In comparison, blowing hot glass into an 
object requires plenty of training so even if glass is 
tangible (and breakable) in its cold state it is not 
accessible to us in terms of operationalizations with 
same immediacy as textile. Further, the computer’s 
energy flow is generally formed through arranging 
representations in form of a program, an act which also 
has undergone some theoretical abstractions to bridge 
the gap between humans and the inaccessible energy 
flow. The skill of programming is, because of the 
abstractions, another reason for the slighter immediacy 
and more weight on the theoretical superstructure 
needed to operationalize the computer to gain 
knowledge about it.  

CONCLUSION 
In this paper, we have shed some light on what 
operationalizations in material experiments can look 
like and how they can produce valid and valuable 
knowledge. We have, for instance, argued that 
manipulating textiles into architectural forms constitutes 
a valid premise for developing knowledge for design 
_exactly because the material is engaged as a resistance 
to the ideas. On the same account, we have argued that 
computational composites constitute a valuable 
perspective on computers in respect to forming new 
expressions. We have also argued that the accessibility 
of the materials influences the means with which we can 
operationalize them—the less accessible the more 
weight needs to be given to the theoretical 
superstructure. The other significant influence on the 
operational design is the reason to carry out the 
experiment whether it is a quest for deeper 
understanding of a subject matter or whether it is a quest 
for new frontiers.  

One point of focusing on the operational part of 
experiments is the opportunity to show why the material 
resistance constitutes a valid and valuable foundation 
for developing knowledge for design in line with, for 
instance, user studies. Another point is that it enables us 
to become better attired in subsequent experiments to 
determine which type of operationalizations will suit the 
purpose better. 
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Tekstil som lyd og arkitektur 
- et lille stykke praksisbaseret forskning 
Af Cecilie Bendixen 

Hvordan kan tekstil både dæmpe lyd og fremhæve rum? Et muligt svar er: Gennem formgivning. 
I denne artikel undersøger jeg potentialet i formgivning gennem fremstilling og analyse af tre 
tekstile strukturer. Undersøgelsen er en skitse til, hvordan formgivningen kan gribes an i forhold til 
lyd og rum, både praktisk og teoretisk. Men den er også et oplæg til en diskussion af, hvordan man i 
den praksisbaserede forskning kan uddrage viden af egne praktiske eksperimenter. 

I vores nutidige arkitektur er det afgørende at finde ud af, hvordan tekstiler både kan dæmpe lyd og 
fremhæve rum. Nutidig arkitektur har ofte en ringe akustik, fordi rummene er store og geometriske og 
bygget af glatte, hårde materialer. De er bygget sådan for at skabe en fornemmelse af rum. Materialerne 
formgives og placeres sådan, at de forekommer mest mulig immaterielle, og rummets grænser næsten 
opløses og lader rummet flyde frit mellem ude og inde. Rumopfattelsen er modernistisk, hvilket vil sige at 
rummet ses som noget i sig selv, og ikke bare som det tomrum, der bliver tilovers mellem fysiske former.  

I stærk kontrast hertil står tekstilerne, som i kraft af deres taktile og fleksible struktur, kan forekomme meget 
sanselige. Tekstiler har en lang historie som det materiale, der udgør den første beskyttende hinde mellem 
kroppen og omgivelserne. Derfor kender vi tekstiler ned til mindste detalje: Overfladens struktur, sømmene, 
folderne, letheden og tyngden, bevægeligheden… Og selvom tekstil også har været anvendt som arkitektur 
gennem alle tider, er det ikke tekstilets rumdannende egenskaber, vi primært forbinder det med. Og i det 
meste af den vestlige verden, har tekstiler været så godt som bandlyst fra arkitekturen gennem det meste af 
det forløbne århundrede. 

Men med udviklingen af nye tekstiler, både nye fibre og færdige metervarer, har situationen forandret sig. 
Der er kommet en mængde nye tekstiler til, som aldrig har været hverken tænkt eller anvendt som 
beklædning. Det er tekstiler med stor styrke og tæthed, tekstiler der ikke kan brænde og som er translucente. 
Tekstilerne er derfor begyndt at finde fodfæste som arkitektonisk materiale og anvendes som rumdelere, 
lysafskærmning, facadebeklædning - og som akustisk regulering.  

Problemet med at anvende tekstil som akustisk regulering er, at de tekstiler, der bedst kan absorbere lyd, ikke 
er de samme som dem, der typisk har fundet anvendelse som arkitektonisk materiale. De tekstiler, der bedst 
kan absorbere lyd er ikke glatte, tætte og translucente, men derimod lodne, relativt åbne og tykke. Og 
hvordan kan et så umiddelbart taktilt materiale finde plads i en arkitektur, hvis vision er det immaterielle 
rum? I denne sammenhæng bliver bearbejdningen af tekstilet afgørende. For det er ikke kun selve tekstilets 
taktilitet, men også den måde tekstilet, forstået som en større flade, er formgivet på, der har betydning for 
hvordan det opfattes. 

I det følgende vil jeg undersøge de tre tekstile strukturer, jeg har fremstillet. Det ledende spørgsmål er netop: 
Hvordan kan tekstiler formgives for både at dæmpe lyd og fremhæve rum? Men før spørgsmålet kan komme 
nærmere et svar, er det nødvendigt at definere, hvad rum er, og hvordan det dannes. 

Hvad er rum i teorien? 

Fremstillingen af tekstilerne bygger på den grundlæggende rumopfattelse i modernismen, om rummet som 
noget i sig selv. Dette rum dannes ifølge Lise Bek som resultat af fem forskellige parametre, hvoraf jeg vil 
fokusere på det, hun kalder det formmæssige aspekt, som omhandler selve den eksisterende form. (Bek og 
Oxvig, 1997). Det rum, der søges etableret gennem bearbejdning af formen, er ifølge Bek en dynamisk 
størrelse, der kan siges at tage sit afsæt i renæssancen. I modsætning til middelalderens forståelse af billedets 
motiv som en flade, udvikledes den perspektiviske forståelse i renæssancen, og med dette nye redskab, fik 



rummet sin egen væren, ikke bare som et tomrum mellem fysiske former, men som en selvstændig tilstand 
eller dimension. (Bek og Oxvig, 1997 og SBI 76, 1999) 
At fysiske former fremtræder rumligt kan i praksis betyde mange ting. Descartes peger på afstanden mellem 
fysiske objekter som et basalt rumskabende parameter. Renæssancearkitekten Palladio så de platoniske 
legemer og variationer over sfæren (kuglen) som et andet parameter. Arkitekturteoretikeren Giedion 
argumenterer for materialetransparens som rumskabende. Le Corbusier formulerede et manifest for, hvordan 
den nye arkitektur skulle bygges med bl.a. fri plan og vinduesbånd for at opløse rummets afgrænsninger og 
på den måde skabe rum. Tekstils rumlige muligheder adskiller sig imidlertid stærkt fra den byggede 
arkitektur i kraft af sine materialeegenskaber, og det står derfor ikke klart, hvordan disse skal formgives for 
at skabe rum.                  

Med fremstillingen af de tre tekstile strukturer, har jeg undersøgt tekstilets rumlige muligheder på forskellige 
måder. Kravet til de tekstiler, jeg ville anvende i eksperimenterne, var at de skulle være velegnet til 
lydabsorption. Det materialemæssige udgangspunkt for fremstillingen af strukturerne var derfor et akustisk 
set meget velegnet tekstil, nemlig en forholdsvis tung bomuldsvævning (325g/m2), med en middel tæthed 
(ca. 300Ns/m3). Materialet har en både visuelt og taktilt tydelig overfladestruktur, der er skabt af en tynd 
kædetråd og en kraftig skudtråd i en lærredsbinding. 

Tre praktiske eksperimenter 

1
Det første eksperiment var en undersøgelse af, hvordan en simpel bearbejdning af tekstilet kunne danne rum 
i materialet. Med reference til Giedion, var temaet i denne undersøgelse transparens. At arbejde med 
transparens i forbindelse med tekstil kan forekomme oplagt, idet tekstil i sig selv ofte er transparent til en vis 
grad via sin opbygning af flettede fibre.  

Selvom tekstilerne er rumlige i sin interne opbygning, hvor rummet på mikroskopisk plan kan flyde igennem 
materialet, udgør fladen, pga. vores egen større skala, alligevel en afgrænsning af rummet. Det felt som vores 
eget blik okkuperer, fylder mere og mere, jo længere vi er fra det betragtede, og derfor opleves tekstilet, set 
fra en vis afstand, som en afgrænsning af rummet. Og i de tilfælde hvor tekstil udgør en del af vores 
arkitektoniske omgivelser, opleves tekstilet oftest netop på en vis afstand. 

Ved at skubbe skudtrådene fra hinanden og væk fra et centrum, undersøgte jeg om det ville være muligt at 
bygge videre på tekstilets egen måde at være transparent på – ved mellemrum mellem fibre – blot med en 
størrelse, der kunne opfattes over længere afstand. Se billede 1. 



Billede 1. Transparens i en større skala end den, der skabes 
ved tekstilets egen fiberstruktur. 

Som forventet viste det sig, at ved at skabe et hul i materialet, bliver rummet bag ved tekstilet synligt. Der er 
således etableret en transparens og tekstilet bliver ikke en afgrænsning af rummet i lige så høj grad som, hvis 
tekstilet havde været ubearbejdet. Bearbejdningen af tekstilet genetablerer således til en vis grad det rum, 
som det ellers ville have lukket for.  

Uforventet mistede tekstilet en del af sin iboende transparens, idet trådene skubbes sammen og lukker 
tekstilet mere end det ellers ville have været. Dette modvirker den transparens, som Giedion mener, er 
nødvendig. Desuden forårsager sammenpresningen et overskud af materiale, som buler ud og danner små 
toppe, hvilket forøger tekstilets naturligt taktile overflade og derved tekstilets materialitet. Omvendt skaber 
denne sammenpresning af trådene en form for rumlighed, idet de udbulende toppe skaber en tredimensionel 
struktur, hvor der kan siges at opstå små afstande mellem top og bund af strukturen, som derved bliver 
rumlig ifølge Descartes. 

I denne struktur opstår der følgelig en modsætning mellem nedtoning af rumligheden via afgrænsning og 
materialitet og fremhævelse af rumlighed via transparens og afstande.       

2
Det andet eksperiment var en undersøgelse af, hvordan en tredimensionel tekstil struktur kunne danne rum. 
En tredimensionel struktur ville kunne skabe afstande mellem top og bund af strukturen, sådan som 
Descartes mener, at rum dannes. Desuden kunne en opbygning af trekantede flader etablere den type 
rumlighed, som Palladio mener kan dannes med platoniske legemer.  

Af trekantede stykker, blev en flade bestående af pyramideformede skaller bygget op. I alt 36 trekanter blev 
syet sammen til ni pyramider, som igen blev syet sammen til en samlet struktur af tre gange tre pyramider. 
Stykkerne blev syet sammen således, at der fremkom én side, hvor sømme og sømrum var synlige, og én 
hvor udelukkende tekstilets flader var synlige. Se billede 2. 



Billede 2. Tredimensionel struktur opbygget af
geometriske former. 

Intentionen med strukturen var at danne en tredimensionel ’flade’, men den måde trekanterne blev syet 
sammen på, bevirkede at hele konstruktionen krummede sig og endte med at danne en næsten 
halvkugleformet skal. Materialet bidrog på den måde, på uventet vis, til dannelsen af en rumlig form, idet 
den skalformede figur kan ses som en variation over sfæren, som Palladio mener er rumskabende.  

Måden hvorpå tekstilet er syet sammen på bevirker endvidere, at den side af strukturen, hvor det kun er 
tekstilernes flader, der er synlige, buer. De trekanter, som strukturen er bygget op af, bliver derved ikke 
skarptskårne planer, men bølgende flader. Dette skyldes at tekstilets fibre forsøger at udligne sømmens 
skarpe knæk, og de bølgende flader henleder derfor opmærksomheden på materialet, hvilket sømrummene, 
på strukturens anden side, også bidrager til.

Strukturen skabte dermed rum på flere måder end den planlagte, idet sfæren blev inddraget som 
rumskabende element. Samtidig fungerede de tiltænkte rumlige virkemidler ikke fuldstændig efter hensigten, 
idet den intentionelle platoniske form viste sig i lige så høj grad at pege på materialiteten som på rummet. 
Skal-figuren og den øgede opmærksomhed omkring tekstilets materialitet tog desuden fokus fra den tiltænkte 
rumlige virkning ved afstandene mellem top og bund af materialet, som ikke blev særlig udpræget. 



3
Det tredje eksperiment var en undersøgelse af, hvordan tekstilet kunne opløse sine grænser, på samme måde 
som Le Corbusier vil opløse rummets afgrænsninger. Men der er en forskel mellem Le Corbusiers opløsning 
af rummets afgrænsninger og dette forsøg med tekstil. I arkitekturen er det opløsningen af grænsen mellem 
to rum, mens forsøget med tekstil handler om at få et fast materiale til at opløse sig ud i rummet. Med 
eksperimentet har jeg desuden haft Descartes’ rumforståelse i tankerne, idet jeg inde i materialet har etableret 
afstande.

Ved et plant, tykt og forholdsvis tæt tekstil, som jeg i de to foregående eksperimenter arbejdede med, er 
overgangen mellem materiale og rum meget abrupt. I stedet for at bruge den kraftige bomuldsvævning, 
brugte jeg derfor i stedet et tyndere og, i sig selv, mere transparent tekstil, blot i flere lag. Akustisk set giver 
dette samme resultat. Ved at anvende et tyndere tekstil blev materialet på en måde splittet op på langs af 
fibrene, men ved at sy det i kanaler hang det alligevel sammen, som var det ét materiale. Kanalerne blev syet 
sådan, at de lå forskudt for hinanden i et diagonalt system. Se billede 3.   

Billede 3. Tekstilets opløsning og diffusion ud i rummet. 

Strukturens tynde tekstil gør det muligt for lyset at trænge gennem lagende i varierende grad, sådan at det 
yderste lag og hulrum bliver lysere end lagene og hulrummene længere inde. På den måde er lyset med til at 
”opløse” materialet gradvist indefter, idet de yderste hulrum bliver mere sammenfaldende med himlen end de 
mørkere hulrum. Lagenes transparens bliver tydelig, hvilket uventet aktualiserer Giedions teorier om rum.  

Opbygningen af kanaler forskudt for hinanden i et diagonalt mønster bidrager også til den rumlige virkning, 
idet de lag, der forbinder strukturen, visuelt konstant deler sig i to, og på den måde også opløses, når blikket 
vandrer i lige linie fra den ene side af strukturen til den anden.  

Tekstilets transparens skyldes, at fibrene ligger spredt. Den netagtige struktur betyder, at afhængig af hvilken 
vinkel tekstilet ses fra, virker det mere eller mindre transparent. Denne forskellighed øger opmærksomheden 



på materialet, ligesom tekstilets tydelige fibre også gør det. Men det er som om det tydelige materiale bliver 
en kontrast til transparensen, som understreges, og på den måde fremhæves rumligheden. 

Refleksion

I eksperiment 1 ses det, hvordan tråde, der skubbes til side, kan danne en mere kontrastrig afgrænsning af 
rummet, og en tredimensionel overflade. I eksperiment 2 bidrog bearbejdningen af tekstilet til etableringen af 
et uventet aspekt af rumdannelsen, mens bearbejdningen samtidig var med til nedtone rumligheden, fordi den 
pegede på materialiteten. I eksperiment 3 viste det sig at lyset, og faktisk også materialiteten, var et 
afgørende parameter for opløsningen af materialet. 

Det viste sig således, at det det der skabte rumlighed i det ene eksperiment, ikke var det der skabte rum i det 
andet. F.eks. var materialiteten i eksperiment 1 og 3 med til at skabe rum, mens den i eksperiment 2 
nedtonede rumligheden. Det viste sig også, at de samme teorier kunne belyse flere forskellige formgivninger. 
Dette kan skyldes, at alle teorierne indskriver sig i den modernistiske arkitekturdiskurs, og derfor 
grundlæggende formidler den samme forståelse af rumlighed, blot ved at pege på forskellige elementer som 
dét, der skaber rumligheden. Sidst, men ikke mindst, viste det sig, at det tekstile materiale ikke opførte sig, 
som jeg havde tænkt, og at der derved opstod uventede enten fremhævninger eller nedtoninger af 
rumligheden  

Den sidste sætning i beskrivelsen af eksperiment 3, er med overlæg formuleret som et meget subjektivt 
udsagn. Det er et udsagn, som beskriver en fornemmelse. Omkring materialiteten, havde jeg en tydelig 
fornemmelse af, at den faktisk fremhævede rummet, men jeg kunne ikke formulere hvorfor. Måske var det 
for komplekst at formulere eller måske var teorien ikke tilstrækkelig til at forklare det. Eller måske var jeg 
for involveret i objektet til at kunne formulere det. Dette er en problemstilling, der kendetegner 
praksisbaseret forskning, og som diskuteres både i Danmark og internationale forskningskredse. På den måde 
er der rigeligt med stof, både i materiel og immateriel forstand, at arbejde videre med. 
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Præsentationsmateriale til værkerne i Rundetårn

Værkerne SÅVIDT EN FORM (Bølget brydning), SÅVIDT EN FORM (Draperet Nimbo-
stratus) og SÅVIDT EN FORM (Plisseret Priel) blev udstillet i Bibliotekssalen i Runde-
tårn på udstillingen Under en Sort Sol i perioden 23. marts til 14. maj 2012. 

Præsentationsmaterialet udgjorde en form for forklaring til de tre værker på udstillingen.



SÅVIDT EN FORM (Bølget Brydning) 

Den tekstile konstruktion er formgivet ud fra følgende retningslinjer: 

o Lydabsorptionen i et rum stiger, i takt med at mængden af tekstil øges (så 
længe tekstilets strømningsmodstand ikke bliver større). 

 
o Det specifikke tekstil SEFAR IA-80-CL har en høj grad af stivhed og 

transparens (hvilket gør det oplagt at give tekstilet en bølget struktur). 
 
o Via en foldet struktur kan tekstilet give fornemmelsen af rum (fordi 

rummets afgrænsning bliver tvetydig – hvor langt ind i konstruktionen 
fortsætter rummet?).   

Konstruktionen er desuden formgivet ud fra følgende narration: 

o Havbølgernes brydning (som er transparent og bevæger sig turbulent).  
 

Konstruktionen har slutteligt gennemgået følgende test: 

o Æstetisk konsistens (som sikres, hvis de nævnte forhold understøtter 
hinanden). 

Konstruktionen er et muligt svar på forskningsspørgsmålet i ph.d. studiet 
’Arkitektonisk lydabsorption med tekstil’ på Kunstakademiets Designskole. 
Spørgsmålet lyder: ’Hvordan kan tekstil formgives og placeres for samtidigt at 
absorbere lyd og danne rum?’. Tekstilet i konstruktionen er støttet af: 

  



SÅVIDT EN FORM (Draperet Nimbostratus) 
 
Den tekstile konstruktion er formgivet ud fra følgende retningslinjer: 
 
o Lydabsorptionen i et rum stiger, i takt med at mængden af tekstil øges (så 

længe tekstilets strømningsmodstand ikke bliver større). 
 
o Det specifikke tekstil ’Divina’ har en medium grad af stivhed og en høj 

homogenitet (hvilket gør det oplagt at drapere tekstilet). 
 
o Via en foldet struktur kan tekstilet give fornemmelsen af rum (fordi 

rummets afgrænsning bliver tvetydig – hvor langt ind i konstruktionen 
fortsætter rummet?).   

 
Konstruktionen er desuden formgivet ud fra følgende narration: 
 
o Lavthængende regnvejrsskyer (hvis rumlige afgrænsning defineres af luftens 

vandindhold).  
 

Konstruktionen har slutteligt gennemgået følgende test: 
 
o Æstetisk konsistens (som sikres, hvis de nævnte forhold understøtter 

hinanden). 
 
Konstruktionen er et muligt svar på forskningsspørgsmålet i ph.d. studiet 
’Arkitektonisk lydabsorption med tekstil’ på Kunstakademiets Designskole. 
Spørgsmålet lyder: ’Hvordan kan tekstil formgives og placeres for samtidigt at 
absorbere lyd og danne rum?’. Tekstilet i konstruktionen er sponsoreret af: 
 

 



SÅVIDT EN FORM (Plisseret Priel) 

Den tekstile konstruktion er formgivet ud fra følgende retningslinjer: 

o Lydabsorptionen i et rum stiger, i takt med at mængden af tekstil øges (så 
længe tekstilets strømningsmodstand ikke bliver større). 

 
o Det specifikke tekstil ’Indisk Bomuld’ har en lav grad af stivhed men en høj 

elasticitet (hvilket gør det oplagt at give tekstilet en uregelmæssig, plisseret 
struktur). 

 
o Via en foldet struktur kan tekstilet give fornemmelsen af rum (fordi 

rummets afgrænsning bliver tvetydig – hvor langt ind i konstruktionen 
fortsætter rummet?).   

Konstruktionen er desuden formgivet ud fra følgende narration: 

o Sandets porøsitet (som organiserer sig i forgrenede mønstre).  
 

Konstruktionen har slutteligt gennemgået følgende test: 

o Æstetisk konsistens (som sikres, hvis de nævnte forhold understøtter 
hinanden). 

Konstruktionen er et muligt svar på forskningsspørgsmålet i ph.d. studiet 
’Arkitektonisk lydabsorption med tekstil’ på Kunstakademiets Designskole. 
Spørgsmålet lyder: ’Hvordan kan tekstil formgives og placeres for samtidigt at 
absorbere lyd og danne rum?’. Tekstilet i konstruktionen er sponsoreret af: 

     

 






