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Dansk resumé 

Træ som byggemateriale har igennem de seneste år fået nye roller. Dels 
har den teknologiske udvikling inden for træmaterialer (fx CLT) givet træ 
mulighed for at indgå i nye sammenhænge (fx høje huse), og klima, energi 
og ressourceproblematikker har givet træ i dets nye udformninger en ny 
aktualitet som et materiale, der kan være med til at løse nogle af disse pro-
blemer. Træets nye udformninger og nye sammenhænge bringer spørgsmål 
med sig af både byggeteknisk og arkitektonisk karakter. Særligt omkring 
brandsikkerhed – i relationer mellem træ og ild – støder forskellige agen-
daer og materialesyn sammen. Disse sammenstød har fremkaldt afhandlin-
gens nødvendighed – at ændre og forskyde materialitetsbegrebet i arkitek-
tur fra at være et begreb, der bruges om menneskers oplevelser med mate-
rialer eller materialers fysiske egenskaber som ressource til at være et mate-
rialecentreret begreb, der kan bruges om materielle processer i en decen-
traliseret og bredere forstand, der går ud over perception og adresserer 
materialers adfærd. 

Med udgangspunkt i relationen mellem træ og ild undersøger afhandlin-
gen, hvordan det, at materialer vedblivende er i proces, viser sig i arkitek-
tur. Jeg animerer begrebet om materialitet i arkitektur på en sådan måde, at 
materialet ikke kun tænkes som subjektiv oplevelse, men kan bruges til at 
tænke flere arkitektoniske aspekter med. 
Med udgangspunkt i Gilles Deleuzes idé om æstetikken som sanselighe-
dens videnskab etableres et begreb om materialitet som sansning konstitueret 
igennem materielle eksperimenter, analyser og værker – på tværs af funkti-
oner, begreber og sansninger. Dette materialitetsbegreb ses som mere end 
tilstande og udstrækninger ved et materiale, som andet end de sansninger, 
det fremkalder i et subjekt, som noget, der i sig selv sanser og etablerer 
substans.  
Materialer er ikke statiske, og jeg inkluderer deres dynamiske processer i 
begrebet om materialitet for at åbne for nye aspekter som fx brandsikker-
hed og etik som en del af det æstetiske i arkitektur. 
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Træ, ild og arkitektur er tæt forbundne gennem energi, og afhandlingen 
undersøger, hvilke nye opmærksomheder der kan foranlediges af et anime-
ret materialitetsbegreb gennem undersøgelsen af disse energiske forbund. 
Jeg argumenterer for, at der med disse opmærksomheder åbnes nye aspek-
ter af arkitekturen til et tidligere, primært mekanisk-teknologisk domæne. 
Materialers fysiske egenskaber studeres via deres adfærd, energimæssige di-
mensioner i arkitektur via kvalitative energisystemer, og der tænkes hen-
imod at se bygningers brandsikkerhed som æstetik. 

Med materielle eksperimenter på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 
(DBI) undersøges: ilden som funktion, ildens sansning som formgivende 
parameter og ilden som begivenhed og rum. Analyser af en række udvalgte 
cases animerer begrebet materialitet ved at fremhæve arkitekturens inten-
sive dimensioner over for de ekstensive funktioner. Gennem værker op-
står og fastholdes sansninger i materialet, og disse indgår som ikke-diskur-
sive elementer i afhandlingen. 

Med dette skal afhandlingen præsentere én måde at gribe ikke umiddelbart 
tilgængelige aspekter af materialitet på. Det være sig den skjulte trækon-
struktion bag gipsen eller træets diffusionsåbenhed – hvordan kan de spille 
en arkitektonisk rolle? Hvordan udtrykker de sig? Men også andre materia-
leaspekter. Materialers indlejrede energi, der spiller ind i materialets fabri-
kation og klimaregnskab, hvilken materiel arkitektonisk dimension har 
den? Dette er spørgsmål, som denne afhandling stiller, ikke med henblik 
på at give endelige svar, men for at åbne op og udvide måden, hvorpå ma-
terialer kan tilgås i arkitektur – gennem at studere materiel adfærd. 
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English resumé 

Wood as a building material has recently taken on new roles. The techno-
logical developments in new wood materials (e.g. CLT) have given wood 
capacities to enter into new contexts (e.g. high-rise buildings). Further, the 
climate-, energy- and resource issues have given wood, in its enhanced 
configurations, a new actuality as a sustainable and renewable building ma-
terial capable of addressing these issues. The new configurations and con-
texts of wood raise unprecedented and unanswered questions of both 
technical and architectural character. Especially regarding fire safety—the 
relation between wood and fire—different agendas and views on materials 
collide. These tensions confirm the necessity of this dissertation which lies 
in a shift in the understanding of materiality, from being a concept primar-
ily focussing on the human experience with materials or the materials’ 
physical properties, to being a material-centred notion that can be used 
about material processes in a decentralised and wider sense, exceeding hu-
man perception and addressing material behaviour. 

Based on the relation between wood and fire, the dissertation explores 
how architecture reveals that materials are in a continuous process of be-
coming. I animate the concept of materiality in architecture in such a way 
that the material is not only thought of as subjective experience but can be 
used to explore a broader range of architectural aspects.  
Materials are not static. To include their inherent dynamic processes in the 
concept of materiality opens new aspects, e.g. fire safety and ethics, as part 
of the aesthetic in architecture.  
Based on Deleuze’s idea of aesthetics as the science of sensation, a con-
cept of materiality as sensing is established, constituted through material ex-
periments, analysis and artistic works; across functions, concepts and sen-
sations. This concept of materiality is seen as more than conditions and 
extensions of a material, as something beyond the senses it triggers in a 
subject, as something that in itself senses and establishes substance. 
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Wood, fire and architecture are closely connected through energy. 
Through an investigation of these connections the dissertation explores 
which new awarenesses an animated concept of materiality can give rise 
to.  
I argue that these awarenesses open new aspects of architecture towards 
formerly primarily mechanical-technological domains. Material behaviour 
accesses the physical properties of materials through their behaviour, and 
energetic dimensions in architecture via their qualitative energy systems 
and open up for thinking towards fire safety of buildings through the aes-
thetic.   

With material experiments at the Danish Institute of Fire and Security 
Technology (DBI) the project explores fire on three levels: fire as func-
tion, the sensing of fire as a form-giving and form-finding parameter and 
fire as event and space. Analysis of a series of selected cases animates the 
concept of materiality by enhancing the intensive dimensions of architec-
ture opposite the extensive functions. Senses emerge and are being re-
tained in and through artistic works and they figure as non-discursive ele-
ments of the dissertation. 

With this the dissertation will present one way to grasp the not directly ac-
cessible aspects of materiality. How can these more elusive qualities, such 
as the hidden wood construction behind the plaster boards or the diffuse 
porous property of the wood, play an architectural role? How can materi-
ality be expressed? What material architectural dimensions does the em-
bedded energy of materials, decisive in the fabrication of materials and for 
environmental reports, possess? I pose this question, not to give final an-
swers, but to open up and expand the ways in which materials are ad-
dressed in architecture – through exploring material behaviour.  
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“I det brændende hus bliver det arkitektoniske problem for første gang 
synligt.” Giorgio Agamben 
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PROLOG 

Jeg vil indledningsvis gøre rede for dette ph.d.-projekts kontekst. Projektet 
er blevet til med støtte fra Innovationsfondens erhvervsforsker-initiativ 
Danmarks Innovationsfond, som beskrives som: “fonden for strategisk 
forskning, højteknologi og innovation (der) etableres af uddannelses- og 
forskningsministeren som et uafhængigt organ inden for den statslige for-
valtning.”1  
En erhvervs-ph.d. er et samarbejde mellem en virksomhed og et universi-
tet, hvor kandidaten ansættes i en virksomhed, i dette tilfælde Dansk 
Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), og indskrives på et universitet, 
her Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 
(KADK)2 ved Center for Industriel Arkitektur (CINARK). 

DBI er en privat virksomhed, et af Danmarks syv GTS-institutter,3 som 
primært arbejder med kvantitative aspekter af byggeri ved fx at teste, hvor-
dan materialer og bygningsdele brænder, certificere materialer og produk-
ter og brandsikre byggeri ved bl.a. at sikre flugtveje. Alligevel bygger meget 
af DBI’s arbejde på kvalitative parametre som fx sikkerhed. Sikkerhed kan 
ikke måles, men opdeles i den reelle sikkerhed og den oplevede sikkerhed. 
Denne problematik er aktuel i forbindelse med nye træmaterialer, der har 
potentiale til at danne høje huse og tæt byggeri. En rolle, som træ, pga. 
dets konstruktive egenskaber, ikke har kunnet spille tidligere, og som ska-
ber et nyt scenarie for både den reelle og den oplevede sikkerhed. For 

1 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162389#Kap1) 
2 KADK er et kunstakademi, men har status som et universitet 
3 GTS står for Godkendt Teknologisk Service. Opgaven for GTS-institutterne er at opbygge en tek-
nologisk infrastruktur af faciliteter, laboratorier og faglige kompetencer, der bliver benyttet parallelt 
af mange virksomheder. Fordelen for især små og mellemstore virksomheder er, at de får lettere ad-
gang til relevant teknologisk viden, som de kan bruge til at udvikle innovative produkter og proces-
ser. Dermed fungerer GTS-institutterne som en teknologisk dele-ordning for dansk erhvervsliv. 
www.gts-net.dk 
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hvordan kan man opleve sikkerhed fx i et træhus på 32. etage? Den reelle 
sikkerhed kan løses forholdsvis enkelt med teknologier som fx sprinkling 
og brandimprægnering, men hvor sikkert er det? Intet er 100% sikkert, og 
vi tillader forskellige grader af sikkerhed afhængig af konteksten. Fx er sik-
kerhedskravene for gamle badehoteller afhængig af, hvornår de er bygget, 
således at brandkravene til det gamle, nu nedbrændte (og netop genopbyg-
gede) Svinkløv Badehotel svarede til de brandkrav, der eksisterede, da det 
blev bygget i 1925. Kravet til og opfattelsen af sikkerhed var anderledes i 
1925, end den er i 2019. Der er altså ikke faste kvantitative parametre for 
sikkerhed, men kvalitative vurderinger af sikkerhedsniveauer og subjektive 
oplevelser af at være i sikkerhed. 
Brandsikring af byggeri bygger således både på kvantitative parametre og 
kvalitative aspekter, hvilket i sig selv er vanskeligt, men kompliceres yderli-
gere, når det møder kunstneriske intentioner med arkitektur fra arkitekter. 
 
KADK er, som navnet udtrykker, et kunstakademi og har som grundind-
stilling en kunstnerisk tilgang til arkitektur, der også er en bunden kunstart 
– den skal kunne bygges, bruges og fungere og arkitektur bygger således 
også både på kvantitative parametre og kvalitative aspekter. 
Brandsikringen tilgår altså primært byggeriet fra en kvantitativ teknologisk 
vinkel på kvalitative betingelser, og arkitekturen tilgår byggeriet fra en kva-
litativ kunstnerisk vinkel på kvantitative betingelser. 
Dette interessante spændingsfelt er det miljø, som projektet har været ind-
lejret i, og hvis energier det har trukket på.  
Afhandlingens emne har formet sig i dette miljø – i dette spændingsfelt – 
mellem en kvalitativ forståelse af arkitektur og en kvantitativ forståelse af 
byggeri og de respektive kvalitative og kvantitative aspekter, der betinger 
dem.  
Det er ingen hemmelighed, at det ikke altid har stået lige klart, hvilken 
rolle dette projekt har i DBI, og hvad dets potentiale er her, men som Car-
sten Damgaard, leder af DBI’s Forskning og Udvikling, formulerer, er der 
i virksomheder brug for forskelligrettede kræfter: DBI’s kernekompeten-
cer, som brandrådgivning og certificering, repræsenterer en organisatorisk 
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centripetalkraft, der samler og tegner virksomhedens territorier ved at 
styrke og bygge videre på en eksisterende viden og praksis. Denne kraft 
skal dog nødvendigvis udfordres og balanceres; territoriet har brug for de-
territorialisering, for centrifugalkræfter, for ikke at implodere. Forskning 
(som bl.a. denne afhandling repræsenterer) udgør denne kraft og deterrito-
rialisering, og kan nødvendigvis ikke bruges, løse problemer eller sælges i 
sig selv. 
Med eksperimenter, der undersøger ildens konstruktive kapaciteter og be-
grebet om materialers adfærd, har jeg med projektet sat en deterritorialise-
rende kraft i verden, der i sin kvalitative grundpræmis udfordrer DBI’s 
kvantitative vinkler. 
 
Ovenfor står afhandlingens felt groft opridset – dets kontekst og det 
spændingsfelt mellem videnskab og forretning, kunst og byggeri, det kvali-
tative og det kvantitative det lægger sig i. Men projektet for mig startede 
helt anderledes banalt med, at jeg som ansat på forskellige tegnestuer un-
dredes over vores (arkitekters) måde at arbejde på. Jeg oplevede, at vi pri-
mært arbejdede med formgivning og koncept, og at det materielle lagde sig 
som et sekundært stofligt aspekt. Dette er selvfølgelig en grov generalise-
ring og ikke alment gældende, men ikke desto mindre min oplevelse i arki-
tektonisk praksis, og jeg søgte en måde at informere min egen praksis for 
på den måde at kunne tænke arkitektur mere fra materialet. Jeg oplevede 
som arkitekt at komme til kort ved byggemøder, hvor bl.a. materialeviden 
trumfede mine formorienterede argumenter og efterlod et langt stykke hen 
ad vejen arkitekturen i hænderne på ingeniører, bygherrer, investorer og 
ejendomsmæglere. Jeg oplever, at der mangler en arkitektonisk tilgang til 
materialer, der kan forholde sig til mere end materialets stoflige kvaliteter.  
 
På DBI mødte jeg et syn på arkitekter, der bekræftede mine egne oplevel-
ser, som nogle, der beskæftiger sig primært med materialers overflader og 
udtryk. Det forventedes ikke, at jeg som arkitekt beskæftigede mig med 
brand. Jeg fornemmede tilgangen til brand som værende for ingeniører, 
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teknikere og brandrådgivere og for teknisk, kompliceret og måske for ke-
delig for arkitekter.  
 
Forud for projektets start (2015) var der et begyndende øget fokus på træ i 
byggeri i Danmark. Det var ikke som sådan nyt, det var en udvikling, der 
havde været i gang, særligt i Centraleuropa, i flere år og selv i Danmark 
skrev ingeniøren Peder Fynholm, så tidligt som i 2001, en bog om massiv-
træ i byggeri,4 hvor han kortlagde byggesystemer i massivtræ. Men i ræk-
ken af ph.d.-afhandlinger fra KADK, der er blevet skrevet i de sidste 10-
15 år, som rummer bl.a. Mette Jerl Jensen om teglmuren, Thomas Bo Jen-
sen om mursten, Anne-Mette Manelius om tekstilforskallet beton og Nini 
Leimand om blokmurværk, var der endnu ikke et projekt om træ.  
Min egen interesse for træ bunder bl.a. i, at det helt banalt er det materiale, 
jeg primært selv har haft i hænderne i form af kompositplader som MDF 
og HDF samt fyrretræ og lærketræ til modelbygning og i en enkelt arkitek-
tonisk installation.  
DBI meldte sig for mig via professor og centerleder Anne Beim, CIN-
ARK, da de søgte efter en kandidat til at skrive en erhvervs-ph.d. hos dem 
om træ, hvilket bragte mig ind i det felt, som jeg indledningsvist beskrev. 
 
Min første indskydelse var at undersøge træets tektoniske potentialer ved at 
kortlægge og selv udvikle nye trætektoniske principper. Det gik dog for-
holdsvis hurtigt op for mig, at dette ville kræve en anden teknologisk fag-
lighed og interesse, end jeg besad, men at selve det felt, jeg var indlejret i, 
kaldte på en særlig undersøgelse, der kunne tænke hen imod et arkitekto-
nisk standpunkt mellem det kvantitative og kvalitative i materialeforskning. 
Det virkede desuden som en forspildt chance ikke at bruge brand som et 
centralt aspekt i projektet, men brand er, som et ingeniørfagligt felt, svært 
at tænke arkitektonisk med. Ild derimod er langt mere åbent og tvetydigt. 
Ild er både ildsted og brand, sol og energi, og som et arkitektonisk 

 
4 Peder Fynholm, Massivtræ i byggeriet. 
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forskningsobjekt har det potentiale til både at se træ (og materialer gene-
relt) som både brændsel og lejret energi. 
Ilden skaber forandring i det materiale, den møder, ligesom den har også 
skabt og fortløbende skaber forandringer i den måde, jeg forstår materialer 
på. 
 
Afhandlingen er altså præget af sammensathed. Den samler forskelligar-
tede undersøgelser, analyser, eksperimenter og værker, og blik for denne 
sammensathed håber jeg, at prologen her har installeret i læseren. 
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Kapitel 1  

PROBLEMSTILLINGER OM TRÆ OG ILD  
I  ARKITEKTUREN 
 
 
 
Ild er både kaos og orden; træ er både natur og konstruktion. Ilden er en 
grundlæggende præmis for liv og en destruktiv kraft, som alt vender til-
bage til. Træ er ligedan basalt som liv, der går forud for mennesket; træ er 
et byggemateriale, og ikke mindst er det brændsel, der har kunnet være 
føde for ilden i ildsteder og i brande. Dette er forhold, der opløser traditio-
nelle dikotomier som kultur/natur, dødt/levende og ser på tværs, materi-
elle agenser med kapacitet til at skabe virkninger. Disse forhold afledt af 
træet og ilden gennemsyrer denne afhandling, og de arkitektoniske pro-
blemstillinger, som det kan lede til, vil blive skitseret i dette kapitel. 
Materialeadfærd er en afhandling, der med udgangspunkt i den ovenfor be-
skrevne relation mellem træ og ild, og dennes opløsning af traditionelle di-
kotomier, tænker henimod at forskyde materialitetsbegrebet i arkitektur. 
Dette lyder radikalt, og det ville det også være, hvis ikke bevægelsen alle-
rede var i gang. Problematikken, som jeg her vil skitsere, er således en situ-
ation, der allerede er i bevægelse og vil blive beskrevet ud fra registrerin-
ger, oplevelser og litteraturstudier. 
 
Arkitektur anses ofte som statisk, stabil og uforanderlig, og arkitekturens 
materialer som ressourcer til dens opretholdelse. Materialer anses desuden 
ofte som sekundære midler til at opnå en form eller en overflade. Forskyd-
ningen af materialitetsbegrebet består i at inkludere materialers dynamiske 
processer i begrebet om materialitet ved, gennem materialers adfærd, at 
komme nærmere deres fremfærd og ageren, aktioner og reaktioner.  
I det følgende vil jeg beskrive de problemstillinger, der har ledt mig til 
både emnet og denne specifikke vinkel på emnet. 
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Cross-laminated timber (CLT)

Opbygning af  et CLT-massivtræselement, som består af  brædder, der 
er limet sammen i vinkelrette lag. Et CLT-massivtræselement består af  
minimum tre lag. Fiberretningen kan skifte i hvert eller hvert andet lag.

Fig. 1.1
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1.1  BAGGRUND 

Træ som byggemateriale har igennem de seneste år fået nye roller. Dels 
har den teknologiske udvikling inden for træmaterialer (fx krydslamineret 
tømmer: CLT, fig. 1.1) givet træ mulighed for at indgå i nye sammenhænge 
(fx høje huse), og klima-, energi- og ressourceproblematikker har givet træ 
i dets nye udformninger en ny aktualitet som et materiale, der tilsynela-
dende kan løse mange af disse problemer.  
Men byggeri er en træg branche at introducere nye materialer i. Materialer 
er ud over standarder og certificeringer behæftet med betydninger, der i 
nye sammenhænge kan få nye betydninger eller bevare betydninger trods 
nye sammenhænge. 
Arkitektur er sammensat af mange forskellige materialer. De fleste er stan-
dardiserede og certificerede og kan købes fx i byggemarkeder. Men materi-
aler kan anvendes på kryds og tværs af, hvad de er certificeret til, og kan 
vise sig at have anvendelsesmuligheder, som endnu ikke er kendte.  
Fx kan beton i tekstile forskallinger optage tekstile kvaliteter, og betonen 
og tekstilet får i samspil nye anvendelser og skifter status, når betonen fin-
der sin egen måde fx at drapere og bulne på. Dette er langt mere end blot 
to materialer, der mødes; det er også teknologier og måder, materialerne 
bearbejdes på, der mødes. 
I sådanne møder bliver det tydeligt, at materialer ikke kun er noget, som 
mennesker udøver fuld kontrol over til konstruktion af bygninger. Materi-
aler gør noget ved teknologien og ved det, der konstrueres. Eksempelvis 
kan nævnes gartneren Joseph Monier (1823-1906), der i 1800-tallet opda-
gede, at betonen til hans potter kunne styrkes ved at indstøbe stål. Dette 
gjorde det muligt for beton at indgå i helt nye sammenhænge i byggeriet. 
På samme måde kan træ i nye krydslaminerede skikkelser5 indgå i nye sam-
menhænge, som bringer spørgsmål med sig af både byggeteknisk og arki-
tektonisk karakter. CLT har potentiale til at indtage betonens rolle i både 

 
5 Cross-laminated timber (CLT), nail-laminated timber (NLT), dowel-laminated timber (DLT), glulam, lami-
nated veneer lumber (LVL) m.fl. I denne afhandling beskæftiger jeg mig med CLT, da det er det materiale, 
der har været mest diskuteret i dansk kontekst. 
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mindre og større byggerier, og i forhold til byggeteknik er det særligt træets 
akustiske egenskaber og ufravigeligt dets brandmæssige egenskaber, der er 
en udfordring, hvis der skal bygges højt. For træ opfører sig anderledes 
end beton. Høje huse er ‘normalt’ bygget i beton og stål, og der ligger en 
arkitektonisk udfordring i det materialeskift,6 som det høje træhus udgør, 
og for at gøre træet lige så brandsikkert som beton vil træet i mange til-
fælde blive dækket til af brandbeskyttende lag af gips og dermed ikke være 
synligt. Det er derfor oplagt at spørge til, hvilken rolle det ikke-synlige træ 
spiller for arkitekturen? Hvilken betydning har træets materialitet for arki-
tekturen i disse bygninger?  
Det er på ingen måde uvant med skjulte materialer i arkitektur – det er 
nærmere reglen end undtagelsen.7 En ydervæg består fx oftest af mange 
lag materialer, der hver især bidrager til den samlede ydervægs ydeevne. En 
typisk ydervæg består af en bærende konstruktion, isolering, damp/vind-
spærre, ventileret hulrum, indre beklædning og ydre beklædning. Kon-
struktionens indre er selvfølgelig af stor betydning for arkitekturen, da det 
er bestemmende for væggenes tykkelse, hvor meget de kan bære, hvor 
store spænd der kan skabes, og dermed mulige rumstørrelser, dækkenes 
tykkelse, rumhøjde og meget mere. 
Ikke kun den bærende konstruktion og dens beklædning er væsentlige for 
arkitekturen. Isolering, dampspærre og ventileret hulrum er centrale og 
vigtige elementer. Dels kan det være problematisk, hvis disse konstruktio-
nens ‘indre’ materialer har en kortere levetid end dens ‘ydre’ materialer, el-
ler hvis der omkring dem opstår uhensigtsmæssige processer som fx en 
dampspærre, der gør huset for tæt og skaber et dårligt indeklima, eller et 
ventileret hulrum, der kan sprede en evt. brand rundt i konstruktionen. 
Mange andre materialer er også vigtige, selvom de måske ikke er synlige: 
lim, fugemasse, søm og beslag, for blot at nævne nogle.  

 
6 En udfordring, som er gentaget i forskellig form gennem arkitekturhistorien. Fra de græske templer, der 
blev oversat fra træ til sten, til broer, der med industrialiseringen og stålproduktion blev oversat fra træ til stål. 
Denne problematik er relevant, men uden for afhandlingens problemfelt. 
7 Hvis vi ser bort fra arkitekturen i brutalismen, der gjorde en dyd ud af, at arkitekturen skulle være ‘ærlig’ på 
den måde, at man ved at se på bygningen skulle kunne se, hvad den var bygget af, og hvordan den var kon-
strueret. 
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Limen kan slippe, fugemassen krakelere og sømmet korrodere; alle materi-
aler er i proces, og materialer har præferencer, der er afhængige af, i hvil-
ken sammenhæng de optræder, og om de udsættes for varme, fugt, vind, 
slid, tryk, træk eller andet. Derfor er indsigt i og forståelse for, hvordan 
materialer agerer, reagerer, påvirker og bliver påvirket, vigtig at inkludere i 
arkitektur.  
 
Ud over certificeringer 
Den viden om materialer, der inkluderes i arkitektur, ligger ofte i certifice-
ringer og egenskabsbeskrivelser fra producenter, som indikerer, hvordan 
materialet agerer generelt. Det er gennemsnitsværdier for fx dets masse-
fylde, trækstyrke og brudstyrke (styrkeklasser), dets certificeringer i forhold 
til fx brand og indeklima og dets anvendelsesområder (anvendelsesklasser). 
Disse relevante informationer er generelle og gennemsnitlige værdier for 
materialet, der er gældende i de situationer, som producenten tænker mest 
almindeligt for materialet at blive anvendt i. Disse informationer kan selv-
følgelig ikke fuldt beskrive eller udtømme alle de mulige situationer og 
sammenhænge, materialet kan komme i; med andre ord er det generalise-
rede egenskaber. 
Arkitektens mulighed for at tænke i og med materialet ligger ikke kun i 
disse egenskaber, men i høj grad i materialets mulige ageren ud over disse 
egenskaber. Med andre ord kan arkitekter potentielt arbejde med et større 
spektrum af materialers materialitet end deres klassificerede egenskaber og 
inkludere materialets ageren i andre sammenhænge end den, som certifice-
ringen foreskriver. For i højere grad at inkludere materialers ageren må op-
mærksomheden udvides fra primært at beskæftige sig med certificeringer 
og egenskaber til også at inkludere materialers potentialer og danne et ma-
terialitetsbegreb og materialesyn som kan tænke arkitektonisk med proces-
ser og forandringer. 
Motivationen og relevansen for dette ligger flere steder. Dels oplever byg-
geriet ressourceknapheder og nødvendighed af reducering af energifor-
brug. Her melder der sig et behov for at gribe materialers kapacitet til at 
påvirke og blive påvirket, som et statisk materialesyn har svært ved at 
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favne i arkitektonisk, æstetisk sammenhæng. Dels er materialediskussionen 
ved at falde ud af hænderene på arkitekterne, der får sværere og sværere 
ved at placere en æstetisk diskussion i de materialekonstruktive og -økono-
miske problemstillinger. 
 
Materialitet 
Arkitektur er en materiel praksis og ikke et fag, der arbejder konsistent 
med begreber; arkitektur er både kunst og videnskab, men kan alligevel 
producere begreber, bare på en anden måde end filosofien.  

Constantly mixing media in this way, material practices 
produce new concepts out of the materials and proce-
dures of work itself. The vector of analysis in hermeneu-
tic practices always points toward the past, whereas ma-
terial practices analyze the present in order to project 
transformations into the future. Discursive practices look 
critically at what already exists (“things made”), while ma-
terial practices bring new things into being: “things in the 
making.”8  

Således producerer arkitektur nye begreber ud fra materialer og teknolo-
gier, ligesom materialitet som begreb genskabes og omdannes med nye 
materialer og teknologier. Derfor er materialitet ikke et fast eller entydigt 
begreb i arkitektur. 
Dette ses, når problematikken omkring høje træhuse melder sig i arkitek-
tur, hvor der rejses diskussioner i mange modstridende retninger. Fx en 
diskussion om synligt eller ikke synligt træ, når arkitekterne, groft opstillet, 
på den ene side taler for synligt træ med argumenter som oplevelsen af 
dets stoflighed, dets aura, og brandrådgivere på den anden side med 
brandsikkerhedsargumenter taler for at få det tildækket med gips. 
I denne grove opstilling er der to materialitetsbegreber i spil: et fænome-
nologisk og et funktionelt. Men overfladen har også funktioner, og funkti-
oner kan også være udtryksfulde og opleves, men ikke desto mindre er 

 
8 Allen, Practice, s. XIII. 
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dette meget tæt på at omfatte de diskussioner, der finder sted bl.a. på DBI. 
Ud over disse to materialitetstilgange ligger en med klimakrisen altdomine-
rede tilgang, den etiske tilgang, der anskuer materialer ud fra deres energi-
omkostninger, CO2-udledninger og ressourceaspekter. Herimellem findes 
der forskellige koblinger og afstikkere, men grundlæggende for diskussio-
nerne er, at de udgår fra helt forskellige forståelser og tilgange til materia-
ler. Det er diskussioner der både er indlejret i fagene og som opstår og til-
spidses med nye materialer og teknologier; her er grundlæggende forskel-
lige forståelser af og tilgange til materialitet på spil. 
En stærk tendens i arkitektur p.t. peger mod en performanceorienteret til-
gang til materialitet. Materialers ydeevne ses som det umiddelbare, tekniske, 
ressourcebevidste svar på materialeknapheder og CO2-udledningsproble-
matikker. Der udkommer mange publikationer om nye materialer og intel-
ligente materialer, der kan yde mere og bedre, og om parametrisk design, 
der optimerer materialeforbrug blandt meget andet. 
En anden tendens blander det performanceorienterede med en mere no-
stalgisk længsel efter naturlighed. Denne understeger vigtigheden af men-
neskets forbindelse med materialet og materialets naturlige herkomst. 
Denne tendens ses i de mange konferencer, symposier og forskningspro-
jekter, der handler om træ og nye træmaterialer.  
 
Uden for arkitektur, i teoridannelser, der bredt betegnes New Materialism, 
er der opstået et nyt filosofisk begreb om materialitet domineret af dyna-
misk systemtænkning, der særligt har vist sig produktivt i materialeetiske 
sammenhænge, hvor viden om materialers kapacitet til at påvirke og blive 
påvirket forrykker den måde, der ses på fx forbrug. Materialitetsbegrebet i 
New Materialism har også åbnet for erkendelser af materialers dynamiske 
processer, der betyder, at materialer ikke er statiske eller passive, men altid 
er i proces og har præferencer og tendenser. 
 
Niche 
Med udgangspunkt i et lille hjørne af nye træbyggeriers problemstillinger, 
nemlig træets kapacitet til at brænde, undersøges det forhold, at materialer 
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har kapaciteter til at indgå i uendeligt mange sammenhænge, og at der i 
hver af disse sammenhænge kan emergere9 nye kvaliteter og egenskaber.  
At træ har kapacitet til at brænde betyder fx ikke, at alt træ brænder ens, og 
hvis jeg i stedet for at studere træet som en substans med essentielle egenskaber 
studerer træet som energimæssig konfiguration, som lagret energi, er det ikke til-
stande, men tilblivelser, der skal studeres. Og hvis jeg ligedan anskuer ild ikke 
kun som en destruktiv kraft, men som energi, der er til stede i materialer, 
hvordan ser en klassisk arkitektonisk disciplin som værkanalysen10 så ud? 
Denne forståelse af energi har et kvalitativt ærinde og adskiller sig fra for-
ståelsen af energi som en ‘fysikkens valuta’, der kom med Joule i midten af 
det 19. århundrede, og som ved at give energi en fysisk enhed har lagt 
grunden for, at vi i dag kan lave energiregnskaber.11 Dette er grundlæg-
gende for en kvantitativ materialeanskuelse, hvor materialer ses som res-
sourcer, da det i højere grad og med større præcision gør det muligt at 
kvantificere dem.  
I et kvalitativt ærinde og med udgangspunkt i relationen mellem træ og ild, 
materiale og energi er det muligt at undersøge, hvordan det, at materialer 
vedblivende er i proces, viser sig i arkitektur. Ved at animere begrebet om 
materialitet i arkitektur på en sådan måde, at materialer ikke kun tænkes ud 
fra subjektive oplevelser, kan materialitet bruges til at tænke flere arkitek-
toniske aspekter med, såsom energisystemer, materielle processer og mate-
rialeetik – aspekter, der ofte ikke er umiddelbart tilgængelige gennem ople-
velser. 
Visheden omkring disse aspekter og deres betydning for arkitektur har 
drevet arbejdet bag denne afhandling. Det er visheden om, at der er noget, 
som ikke er direkte tilgængeligt, som udtrykker sig i arkitektur og alle an-
dre steder. Ikke som kræfter, ånd eller guddommelighed, men som 

 
9 Emergens er, når to individuelle årsager ikke alene blandes eller lægges oven i hinanden i deres samlede effekt. 
Når der opstår noget nyt eller heterogent i effekten, er der tale om emergens. DeLanda, “Causality and Mea-
ning in the New Materialism”, s. 35.  
10 Her henvises til værkanalyser, som med fx Kenneth Frampton tager udgangspunkt i tektoniske hierarkier 
og essenser, eller fx Juhani Pallasma, der tager udgangspunkt i oplevede fænomener.  
11 Fernández-Galiano, Fire and Memory, s. 184. 
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tilblivelser og processer. Det er visheden om arkitektur som mere end sta-
tisk fysiske egenskaber og semantiske betydninger.  
 
Verdener 
Verdenen er én ud af mange verdener, der eksisterer samtidigt og sideord-
net. Det er helheder bestående af forskelligartede elementer med emerge-
rende egenskaber. 
Mødet mellem verdener er ikke mødet mellem to substanser og et mellem-
liggende møde eller relation, men udvekslinger, der hele tiden sker – ver-
dener eksisterer i hinanden og bliver til hinanden.  
En verden er en virkelighed, hvad enten den er knyttet til organisk eller 
uorganisk liv – simple eller komplicerede processer.  
Når arkitektur sammensættes af elementer, sættes verdener og virkelighe-
der sammen. Trærammens virkelighed møder dampspærrens, der møder 
fuger, der møder vinduer osv. og danner en verden, der mødes af fx bebo-
eren.  
Et arkitekturværk er en verdensopbygning, der eksisterer med sin egen re-
alitet i en større verden. Min verden har ting til fælles med værket/huset, 
men værket/huset har også dimensioner, som ikke er en del af min verden 
– en parallel verden – en parallel virkelighed.  
Men der findes broer og passager mellem verdenerne. Porøsiteten i beto-
nen kan tale med porøsiteten i gipspladen, der kan tale med porøsiteten i 
mig. Den bundne energi i husets materialer kan forbindes til hinanden og 
den bundne energi i materialerne, der udgør mig. Forbindelserne, passa-
gerne, broerne eksisterer uden om vores perception i gensidige sansnin-
ger.12 
Vibration er et eksempel på en simpel sansning, men selv denne simple 
sansning er en komposit, idet den er defineret af intensitetsforskelle, der 
stiger og falder i en usynlig pulsering.13 Mere kompleks er resonans; når to 

 
12 Sansninger forstås med Deleuze som materielle uden om perception – dette uddybes i kapitel 4. 
13 Smith, “Deleuze’s Theory of Sensation: Overcoming the Kantian Duality”, s. 45. 
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sansninger konfronteres og bringes til at resonere. Arkitektur består af re-
sonanser af en myriade af vibrationer.14 
 
 
 

  

 
14 Se i øvrigt Deleuzes forklaring på tværmodalitet – de usynlige kræfters indvirkning på kroppen. Deleuze, 
Francis Bacon – Sansningens logik, s. 33. 

21



 
 

1.2  NØDVENDIGHED 

- at etablere materialitet som sansning og proces og ikke kun substans i arkitektur – en 
udvidelse af materialitetsbegrebet. 
 
Klimakrisen og nyere problematikker såsom ressourceknapheder har været 
medvirkende til nye aktualiteter for teoridannelser inden for materialitet og 
for nye materialeopfattelser generelt, der påpeger nødvendigheden af, at 
materialer tilkæmper sig autonome roller som selvstændige aktører, der gør 
noget i verden og ikke blot er passive størrelser, der tjener et menneskeligt 
formål som ressource. Dette er ikke nye teorier eller materialeopfattelser, 
men de er placeret i nye kontekster og har fået en anden relevans gennem 
det seneste årti, hvilket også giver anledning til at se dem i en arkitektonisk 
kontekst. 
Disse teoridannelser har et procesorienteret materialitetsbegreb, hvor både 
energi og substans anses som en del af materialitet. Dette er der inden for 
videnskaben basis for både med termodynamikkens love, som beskrives 
nærmere i kapitel 2, og med Einsteins relativitetsteori fra 1905: E=mc2, 
hvor erkendelsen om energi og masses ækvivalens for alvor bryder igen-
nem i videnskaben. 
 
Træ og ild har været symbiotisk forbundet i arkitektur gennem ildstedet 
(før elektriciteten blev opdaget), og arkitekturen var også i stor udstræk-
ning bygget af træ. Men ilden har i mere end hundrede år ikke været en 
nødvendighed,15 men snarere et forurenende luksuselement, og træ har 
pga. brandrisiko og vedligeholdelseskrav været nedprioriteret til fordel for 
ubrandbare, næsten vedligeholdelsesfrie materialer som fx beton, stål og 
tegl.  
Ilden er flyttet fra ildstedet ud af hjemmet og spærret inde og centraliseret 
i fjerne forbrændingsanlæg. Med andre ord er ilden og træet blevet mere 
og mere marginaliseret i arkitekturen. Ilden er stadig marginaliseret, men 

 
15 Som det vil blive diskuteret i kapitel 3. 
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Fig. 1.2 Det første ildsted

Forbrændingen har været central for menneskelig civilisation. 
Ved hjælp af  forbrænding har vi kunnet tilberede vores 
mad, forbedre vores ernæring og udvikle vores kroppe og 
hjerner. Bålet er måske det første samlingssted og på den 
måde grundlæggende for fællesskaber og sprog. 
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træet er for nylig begyndt at spille en ny rolle via nye teknologier, hvor det 
har potentiale til at indgå som bærende struktur i høje bygninger og i en 
vis udstrækning erstatte beton ved at optræde i nye laminerede former. 
Forbrænding har været centralt for menneskelig civilisation. Ved hjælp af 
forbrænding har vi kunnet tilberede vores mad, forbedre vores ernæring 
og udvikle vores kroppe og hjerner. Bålet er måske det første samlingssted 
(fig. 1.2) og på den måde grundlæggende for fællesskaber og sprog. Et 
varmt bål gav også mulighed for at smelte kobber og bronze til skåle, 
smykker og redskaber, og ilden har religiøse og andre symbolske betydnin-
ger, der har givet anledning til en hel ildfænomenologi hos Gaston Ba-
chelard (1884-1962).16 Ildens fravær i hjemmet i dag og spørgsmålet om 
forbrændingens rolle generelt kan være med til at åbne for energiproble-
matikker i byggeriet og i samfundet generelt. 

The generalised study of combustion—we suggest—is a 
key to contextualising human energetic practices within a 
broader ‘economy’ of terrestrial and cosmic energy 
flows.17 

Forbrændingen har drevet den industrielle udvikling og er nødvendig at 
studere, da den er en af klimakrisens hovedrolleindehavere. Træ er brænd-
sel, men har også kapacitet til at indgå i konstruktioner i stedet for beton 
og her løse problemer med ressourceknaphed. At materialer i det hele ta-
get bliver anskuet som ressourcer til rådighed for mennesket problematise-
res i kunst og humane videnskaber for at pointere, at mennesket er en del 
af den materielle verden, er indlejret i den og ikke hævet over den.  
Disse paradoksale og symbiotiske relationer mellem træ og ild, materialer 
og forbrænding er startkimen til denne afhandlings undersøgelse af nye 
materialiteter i arkitektur. 
 
 
 
 
16 Bachelard, Lysets flamme; Bachelard, The psychoanalysis of fire. 
17 Clark og Yusoff, “Combustion and Society”, s. 6. 
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Træsøm fra LignoLoc

Træglas udviklet af  KTHFig. 1.3

Fig. 1.4
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Høje træhuse 
Et eksempel på nye anvendelser af træ og problematikker omkring dette 
kan ses i en aktuel problemstilling omkring muligheden for at anvende træ 
i høje huse. 
Men hvordan kan det i praksis lade sig gøre at bygge et højhus i træ? Træet 
kan brænde, og hvad stiller man op med en brand i et højhus af træ? Og 
hvad med holdbarhed i forhold til fugt og svamp? Den bærende konstruk-
tion i et højhus kan ikke udskiftes på samme vis som en træbjælke i et min-
dre hus. Hvordan overkommes træets lethed, så huset ikke bliver ustabilt 
særligt i blæsevejr (pga. vægt)? Hvordan løses akustikproblemer, der kom-
mer af træets lydtransporterende egenskaber?  
Der har derfor været arrangeret talrige konferencer i Danmark, Skandina-
vien, Europa, USA, Canada, Sydafrika og Asien med henblik på at disku-
tere disse problemstillinger og fremme træet rolle i byggeriet. Oftest er det 
praksisbaserede indlæg og debatter med en stærk repræsentation fra for-
skellige producenter og interessenter inden for træindustrien. Diskussio-
nerne har særligt gået på, hvordan byggeindustrien bedst, hurtigst og bil-
ligst erstatter så mange materialer med træ som muligt (fig. 1.3 + 1.4). 
Oftest er det den potentielle reduktion af CO2-udledning, der er det tunge-
ste argument for at erstatte tunge materialer som beton18 og tegl med træ. 
Det er sjældent de kvalitative faktorer såsom træets arkitektoniske kvalite-
ter eller nye træmaterialers arkitektoniske potentialer, der er på dagsorde-
nen. Snarere er det argumenter som, at træet ikke behøver at hindre os i at 
bygge, som vi plejer – at vi kan det samme med træ som med beton, og der 
diskuteres dermed ikke, hvad det er, det særlige, som træet kan.19  

18 At finde måder at erstatte beton på er nødvendigt, bl.a. fordi Jordens sandressourcer er ved at løbe op, og 
pga. de enorme energimængder, det kræver at producere cement. 
19 Dette er selvfølgelig en generalisering. Der findes virksomheder, producenter og forskningsprojekter, der 
forsøger at udforske træets arkitektoniske potentialer, og det er som sådan heller ikke afhandlingens genstand. 
Men det er relevant at pege på deres manglende tilstedeværelse. 
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Fig. 1.5

Fig. 1.6

C.F. Møllers forslag til et højhus i træ i 32 etager

Et græsk tempel ‘ført tilbage’ til sin mulige træoprindelse
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I 2013 tegnede C.F. Møller et konkurrenceforslag til et højhus i 32 etager 
(fig. 1.5). 
På billedet ses renderingen af projektet, som er typisk for tiden: lys, douce, 
med drager på himlen og selve huset fyldt med grønt.20 Hverken husets 
form eller program21 er i sig selv opsigtsvækkende; det fremstår flimrende 
florlet og transparent krystallinsk, sprødt og skarpt, tungt og mineralsk. 
Billedet afslører ikke en skygge af de organiske intentioner, der ligger bag, 
om at skabe verdens højeste træhus. Der er ingen spor af søjler eller bjæl-
ker. En curtain wall omkranser en solid kerne. Det er ikke et skelet af line-
ære elementer, som et træhus normalt består af, og som aldrig kunne 
danne et højhus. Det er en skivekonstruktion; træskiver, der skal danne 
dæk22 og vægge i 32 etager. Det vender om på helt basale tektoniske prin-
cipper om lette og tunge materialer, masse og skeletkonstruktioner. 
Her er tale om to skift eller to vendinger; det høje hus skifter fra mineralsk 
til organisk materiale, og træet skifter fra at udgøre skelet til at danne 
masse.23 Det ligger ligefor at sammenligne det med en tidligere vending i 
modsat retning, der foregik fra træ til sten: den, der angiveligt foregik i de 
tidlige græske templer (fig. 1.6). Mange elementer i templerne kan tilskrives 
en træoprindelse, og man kan sige, at der ligger en træmæssighed i stenen. 
(Som bl.a. de japanske metabolister fascineredes af).24  
Med den seneste vending fra beton til træ ligger der også en betonmæssig-
hed i træet, primært som teknologioverførsler, ved at træet overtager 
aspekter, særligt i forhold til samling, montering og transport, hvor træin-
dustrien låner fra de mange erfaringer, der er blevet gjort med præfabrike-
rede betonelementer. 

20 I 2013 var der meget tale om urban farming – hvordan byerne skulle gøres grønne og husene gøres til verti-
kale farme – og dette hus erklærede med grønne træer på hver etage sin støtte til det grønne projekt.  
21 Det er HSB, det svenske sociale boligselskab, der udskrev konkurrencen.  
22 Nogle af elementerne tænkes som kompositelementer af træ og beton. 
23 Materialer i byggeri udvikles forholdsvis langsomt. Der er mange aktører og stor økonomi i en byggeproces, 
og de store investorer i denne branche som pensionskasser, staten og kommunerne er sjældent risikovillige. 
At indføre nye materialer i byggeri kræver kendskab til eller udvikling af nye teknologier, leverancesikkerhed, 
økonomisk rentabilitet, dokumentation, certificeringer og uddannelse af håndværkere, for blot at nævne nogle 
oplagte faktorer. 
24 Mack, “Metabolizing Wood: Concrete Timber in Japan”. Se i øvrigt kapitel 6. 

28



Fig. 1.7 Mjøstårnet under opførelse
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Træ er det nye beton 
Med de senere års øgede opmærksomhed på at nedsætte energiforbruget i 
byggeriet er der kommet en ny agenda, et nyt paradigme i byggeriet, der 
kredser om energiforbrug, genanvendelse og CO2-udledninger. Træ som 
byggemateriale er ikke nyt, men den sammenhæng, det er begyndt at blive 
brugt i, er ny, nemlig som laminerede skiver, søjler og bjælker i etagebyg-
gerier, hvor der traditionelt ville være brugt beton. Der sker altså et materi-
aleskift, eller en Stoffwechsel,25 som den tyske arkitekturteoretiker Gottfried 
Semper (1803-1879) ville kalde det, fra beton til træ. Dette materialeskift 
kan give udfordringer for traditionelle arkitekturbegreber som tektonik og 
materialitet, der ud over det konstruktive også tilgår materialet ud fra kultu-
relle, taktile og æstetiske betydningslag, da nye laminerede træmaterialer er 
blinde over for disse betydningslag. Træbyggeri i Danmark ses mest i som-
merhuse og tidsbegrænsede byggerier og signalerer lethed og midlertidig-
hed. Når træ indgår i CLT og agerer bærende ydermur, signalerer det altså 
ikke tyngde, hvis det viser en træoverflade, og er dermed ikke aflæseligt i 
traditionel tektonisk forstand, hvor bygningens kræfter gøres tydelige. Træ-
ets stoflighed er ændret fra at være tømmer med dimensioner svarende til 
stammen, eller en underinddelt stamme i lineære elementer, til at være ho-
mogene flader.  
Træ er et anisotropt materiale, hvilket vil sige, at det har forskellige fysiske 
egenskaber i forskellige retninger. Disse forskellige egenskaber bliver i 
CLT udlignet med lamineringen, således at forskellighederne i materialet 
optages i de krydsende lag og danner et isotropt materiale, hvor egenska-
berne (i princippet) er ens i alle retninger. 
Denne homogenisering er nødvendig for bedre at kunne producere speci-
fikke styrkeklasser samt at kunne imødekomme byggeindustriens krav til 
bl.a. dimensioner i forhold til transport og montering. 
Jeg vil bruge et eksempel fra det i skrivende stund højeste hus i træ, Mjøst-
årnet i Norge (fig. 1.7 + 1.8). 

25 Semper, Der  Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder Praktische Aesthetik. 
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Fig. 1.8 Mjøstårnet under opførelse

31



 
 

Konstruktionen er i dag ualmindelig, da sådanne dimensioner sjældent ses 
i træ. Konstruktionen minder meget om en betonkonstruktion, hvis der 
ses bort fra samlinger og materialetekstur. Betonen er blevet udskiftet med 
træ også i elevatorskaktene; træet har måttet lære af betonen for at kunne 
danne dette højhus, eller der er med andre ord sket en teknologioverførsel 
fra betonen til træet. Dette materialeskift ses mere og mere (i særligt Eu-
ropa, USA, Japan og Australien), at tunge materialer som beton og tegl er-
stattes med træ. En udvikling fra tungt til let, der vender tidligere tenden-
ser, som primært har bevæget sig mod stadig tungere materialer, som tidli-
gere beskrevet med de græske templer. Udviklingen er selvfølgelig ikke li-
neær, og stål, tekstiler og isolerings- og kompositmaterialer m.m. lægger sig 
indimellem. Som tidligere nævnt vender det rundt på nogle af de grund-
læggende tektoniske principper omkring masse og skelet. 
Træbyggeri er den konstruktionsmåde, der har givet navn til begrebet tek-
tonik: tecton=snedker (/håndværker), og henviser i Sempers forstand til 
sammenstillede lineære elementer til skeletkonstruktioner, modsat stereo-
tomi, der henviser til stablinger, der udgør massive konstruktioner. Det er 
massen over for skelettet og stablingen over for samlingen. Nye træmateri-
aler som CLT vender principperne om og udfordrer konnotationerne, når 
de danner massiver, som skiver og mure, af træ.  
I forbindelse med denne ændring af træets rolle skriver Andrea Deplazes, 
at vi går ind til disse nye teknologier med en forudindtaget stræben efter 
tyngde, og at denne forudindtagethed bremser teknologiens implemente-
ring i byggekulturen.26 Med andre ord, at kulturen er en bremse for teknolo-
gien. Som jeg læser Deplazes, ser han teknologi som en art natur, der er 
modstillet kulturen, og han opstiller altså med dette udsagn en kultur/na-
tur-dikotomi. Dette greb kan være fordrende for at udpege en problema-
tik, men det kan også være misledende i sin kategorisering, for kulturen er 
i høj grad indlejret i naturen; ikke blot som en diskurs, men som en geolo-
gisk realitet. Menneskelig aktivitet og kultur kan ses som en geologisk 
kraft, der kan spores i jordens lagdeling, og geologer foreslår, at vi siden 
 
26 Som Deplazes konkluderer i Constructing Architecture, s. 77: “the shaping criteria of the new technologies in-
trinsic to the system appear only after overcoming permanent cultural images (stereotypes).” 

32



 
 

1800-tallet og starten af industrialiseringen har befundet os i epoken Antro-
pocæn – den menneskelige epoke. Dette sætter spørgsmålstegn ved, om det 
giver mening at benævne noget som naturligt, eller om alt er indlejret i kul-
tur. Ser man på træ som byggemateriale ud fra denne vinkel, er træ altid 
indlejret i kultur – det er dyrket, fældet og bearbejdet. 
Træets naturlighed fremhæves i normativ forstand som et argument i sig 
selv for dets anvendelse i byggeri, da naturligt anses som ‘det gode’ og ‘det 
sunde’.27  
Træfortalere skaber argumenter for, hvorfor høje huse i træ er naturlige og 
sikre, som fx den canadiske arkitekt Michael Green, der i en TED-talk ud-
taler, at træ er Moder Naturs fingeraftryk, der får vores bygninger til at for-
binde os til naturen, og mener, at vi må kunne bygge lige så højt, som 
træer kan vokse: 

Down the coast here in California, the redwood forest 
grows to 40 stories tall. But the buildings that we think 
about in wood are only four stories tall in most places on 
Earth. Even building codes actually limit the ability for us 
to build much taller than four stories in many places [...].28 

Vi skal altså ifølge Green bygge høje huse i træ, fordi det er naturligt.29 
Jeg ser derfor en nødvendighed af at nuancere opdelingen af materialer i 
naturlige og ikke naturlige. Ikke ved at gå ind i et filosofisk argument imod 
det naturlige som koncept, men ved at anskue natur og kultur som gli-
dende over hinanden i stedet for som en dikotomi. 
 
Træ gror, træ dannes, og det gør det gennem fotosyntese, hvor CO2 i luften 
omdannes til kulstof, der bindes i træet og frigiver ilt til luften. Skovbrug 
kan på den måde fungere som filtre og rense luften for den CO2, vi 

 
27 Dette er argumenter, som fremlægges på konferencer om træets nye roller i arkitektur (fx Build in Wood og 
Wood Building Nordic) og i litteratur som fx: Erman, “Timber joint design”; Kaufmann, Building with Timber. 
28 Green, Why we should build wooden skyscrapers. 
29 På trækonferencer henvises desuden til stavkirker, asiatiske pagoder og redwood-stammer på over 100 me-
ter for at overbevise skeptikere om, at det er naturligt at bygge højhuse i træ. Mennesket har altid gjort det, og 
naturen har endda altid gjort det. 
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udleder, og er et eksempel på, hvordan natur og kultur her glider over i 
hinanden. 
Træets materialitet diskuteres i kraft af dets stoflighed og semiotiske betyd-
ninger i historiske og fænomenologiske/følelsesmæssige sammenhænge. 
Men en stor del af træets materialitet udelukkes i dette felt, ligesom de nye 
træmaterialers sammensathed og distance fra træ som tømmer ikke disku-
teres (måske fordi det ikke kan rummes med disse vinkler). 
Det er nødvendigt at diskutere træets materialitet på en måde, der går ud 
over det normative, for selv i en ikke-antropocæn forståelse af natur og 
kultur, hvordan er et træmateriale som CLT, som er en komposit af træ og 
lim, mere naturligt end beton, der er en komposit af grus og cement? Det 
er nødvendigt i højere grad at inddrage flere materielle faktorer end det na-
turlige, som fx materialernes adfærd og energiaspekter. Hvor meget energi 
der bruges i dets produktionen, dets adfærd i forhold til sol, regn og vind – 
fugt, svamp, brand osv. Et alt for entydigt fokus på det naturlige som væ-
rende det gode vil udelukke aspekter af materialerne, der begrænser blikket 
for materialernes sammensatte kvaliteter og kan hindre dets kapaciteter i at 
blive udfoldet.  
Dette peger ind i det teorifelt, som er blevet afhandlingens udgangspunkt, 
med forfattere som Gilles Deleuze, Manuel DeLanda og Jane Bennett. 
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Fig. 1.9 En CLT-producent (KLH) vil med denne CLT-grill 
vise, at CLT brænder langsomt og forudsigeligt.

Fig. 1.10 Temperaturzoner i et stykke træ, der 
udsættes for ild, set i tværsnit. 
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CLT og brand 
At bygge højt og tæt med træ rejser nødvendigvis diskussioner om brand. 
Mange fortalere argumenterer for anvendelsen af nye træmaterialer som 
CLT med det argument, at det, når det brænder, danner et forkullet lag, 
der beskytter mod yderligere antænding. En CLT-producent har sågar 
byg-get en grill i CLT for at understrege sin pointe (fig. 1.9). Et andet 
argu-ment er, at CLT brænder forudsigeligt.30 Vi har bygget med træ altid 
og er derfor fortrolige med, hvordan det brænder; altså hvor hurtigt, 
hvilken og hvor stor røgudvikling det skaber, hvor varmt det bliver, osv.  
Flere videnskabelige undersøgelser31 viser dog, at CLT brænder uforudsige-
ligt pga. sin lagdeling (fig. 1.10). Når ilden har brændt det første lag i lami-
neringen, falder laget af i flager og blotlægger friskt træ, der giver ny føde 
til branden, i modsætning til tømmer, hvor ilden danner et forkullet lag, 
der bremser ilden.  
Et eksempel på dette er en af DBI’s sager, hvor en brand i et rækkehus 
bygget af CLT udviklede sig voldsomt. På fig. 1.11 ses, hvordan det yder-
ste lag træ i CLT’en er brændt væk og har blotlagt laget under, og på fig. 
1.12 ses, hvordan røgen har spredt sig i konstruktionens hulrum og skadet 
væggene i de tilstødende rum. 
Desuden er CLT et kompositmateriale, der ud over træ består af lim, der 
brænder anderledes og med en anden røgudvikling end træet. 
Bygninger bygges ved hjælp af byggesystemer, hvor en ofte kompleks 
sam-mensætning af materialer tilsammen danner bygningselementerne. 
Materi-alerne certificeres ofte enkeltvis, men anvendes altid i 
sammenhænge med andre materialer, der påvirker det enkelte materiales 
egenskaber. Det en-kelte materiale har egenskaber, som opstår i mødet 
med andre materialer i specifikke situationer. Fx har birketræet i en massiv 
stamme andre egen-skaber end birketræ, der indgår sammenlimet i en 
finérplade. Det træ, der bruges som facadebeklædning med et ventileret 
hulrum bag sig, har langt 

30 Finn Larsen, ingeniør i Rambøll, omtaler i sit oplæg på et træseminar i foråret CLT som et materiale, der 
brænder forudsigeligt som træ. 
31 Bl.a. Deeny m.fl., “Fire safety design in modern timber buildings”. 
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Test på DBI af  akustikplader skåret op til lameller

Fig. 1.11
Her ses, hvordan det yderste lag træ i 
CLT-en er brændt væk og har blotlagt 
laget under. 

Fig. 1.13

Fig. 1.12
Her ses, hvordan røgen har spredt sig i 
konstruktionens hulrum og skadet vægge-
ne i de tilstødende rum.

Fig. 1.14

Eksempel fra et byggeri, hvor der er anvendt et materiale klassificeret som B-s1,d0 og 
godkendt som akustikloft i hel pladeform, som er blevet savet op og monteret som lamel-
ler, hvilket ændrer materialets brandegenskaber markant. 

37



større tendens til at brænde end den samme slags træ, der med montering 
direkte på fast underlag beklæder en indervæg. Et ventileret hulrum frem-
kalder egenskaber i træet ved at sikre ilttilførsel til en eventuel brand og 
med hulrummets eventuelle skorstenseffekt at sørge for, at ilden spreder 
sig.  
Her er tale om, hvad DeLanda kalder emergerende egenskaber: egenskaber, 
som opstår i møder, i relationer (uddybes i kapitel 5). Der er potentiale til 
at styrke blikket for materialers emergerende egenskaber i klassificerings-
sammenhænge, hvor materialer ofte certificeres isoleret og ikke i de sam-
menhænge, de kan indgå i. Efter det europæiske klassifikationssystem kan 
byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdæknin-
gers) reaktion på brand inddeles i klasser fra A til F, hvor A1 er det mindst 
brandbare, og F betyder, at det ikke er dokumenteret, samt i tillægsklasser 
fra s1 til s3 og d1 til d3, der henviser til byggevarens eller bygningsdelens 
røg- og dråbeudvikling. Således beskrives en byggevare fx A2-s1,d0:  

- A2 henviser til byggevarer, hvis medvirken til brand er yderst be-
grænset

- s1: meget begrænset mængde af røgudvikling
- d0: ingen brændende dråber eller partikler.32

Klassifikationer har stor betydning for materialevalg, selvom de ikke altid 
er retvisende, da de er afhængige af, i hvilken sammenhæng materialerne 
optræder. Der er eksempler på, hvordan der i et byggeri er anvendt et ma-
teriale, der, klassificeret som B-s1,d0 og godkendt som akustikloft i hel 
pladeform, er blevet savet op og monteret som lameller, hvilket ændrer 
materialets brandegenskaber markant (fig. 1.13 + 1.14).33 
Byggebranchen står med de nye træmaterialer, som et brandsikringsper-
spektiv (med eksemplet fra rækkehuset og akustikloftet beskrevet ovenfor) 
viser, at der stadig mangler erfaringer med. 

32 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012. 
33 Eksempel fra DBI-brandrådgivning. 
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Det er desuden materialer, som falder mellem to stole med det traditio-
nelle tektonikbegreb; træ, som er skeletkonstruktionens materiale, bliver til 
massekonstruktionens materiale. 
Det er altså de begrebslige og semiotiske vanskeligheder, der ligger i imple-
menteringen af de nye træmaterialer og problematikken omkring brand, 
som er helt centrale.34 Vores bygninger skal være brandsikre,35 og det er 
ikke kun træets semiotiske betydningslag som let, forgængeligt og brænd-
sel, men også træets kapacitet til at brænde, dets brandbare egenskaber, der 
er udfordringen for træets implementering i høje huse.  

 
  

 
34 En række andre problematikker som fx holdbarhed og akustik er også vigtige, men i denne afhandling er 
det brandaspektet, der fokuseres på. 
35 Sikkerhed er ikke en fast defineret størrelse, og der skelnes endda imellem reel og oplevet sikkerhed. Er den 
reelle sikkerhed højere end den oplevede sikkerhed eller omvendt, kan det være et problem.  
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1.3  FORSKNINGSSPØRGSMÅLENE OG DERES VEJ 

 
I kontekst af den nu opridsede baggrund vil afhandlingen arbejde med føl-
gende hovedspørgsmål: 
 
Træ, ild og arkitektur – materiale, energi og konstruktion – er tæt forbundne. Hvor-
dan kan opmærksomhed på konstruktionens materiale som bunden energi forskyde vo-
res materialeforståelse – vores begreb om materialitet? Og hvilke nye opmærksomheder 
kan foranlediges af at se materialer med et blik for deres adfærd som deres fremfærd og 

ageren, aktioner og reaktioner? 
Materialer mødes i bygninger i relationer. Hvordan kan en materialeopfattelse med ud-
gangspunkt i materialernes indbyrdes relationer og processer komme til udtryk i arki-

tektur? 
 

For at nærme mig disse spørgsmål vil jeg undersøge nyere teoridannelser uden for arki-
tektur, som i afhandlingen bredt betegnes ny-materialisme, der arbejder med materielle 

problemstillinger som indlejret i både politiske og kulturelle diskurser, og specifikt 
spørge til, hvordan et ny-materialistisk begreb om materialitet kan gentænkes som et 

specifikt arkitektonisk problem og begreb, og informere og animere materialitetsbegrebet 
i arkitektur. 

 
Jeg tilgår dette med Deleuzes begreb om sansning som materiel, hvormed jeg anser mate-
rielle processer som sansninger og sansninger som materielle processer, der har kapacitet 
til at udtrykke sig og udgør en ikke-subjektiv sansningens materialitet. Hvordan kan 
denne sansningens materialitet gribes og beskrives, og hvilket potentiale har den for ar-

kitektur? 
 
Gennem analyser, spekulationer og materielle eksperimenter vil afhandlin-
gen animere et ny-materialistisk begreb om arkitektonisk materialitet. Ikke 
i et forsøg på at forene flere materialitetsbegreber, men i et forsøg på at 
forskyde begrebet om materialitet i arkitektur, således at materialers ad-
færd, forstået som deres fremfærd og ageren, aktioner og reaktioner, i 
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højere grad end med materialitet forstået som en subjektiv oplevelse af 
stoflighed kan forstås og tænkes som en del af arkitektur. 
Dette forskudte materialitetsbegreb etablerer et arkitektonisk plan, hvor 
ikke umiddelbart tilgængelige dimensioner af materialitet kan gøres til en 
del af arkitektoniske problemstillinger. 
Det være sig den skjulte trækonstruktion bag gipsen, træets korrosion af 
metalbeslaget eller træets diffusionsåbenhed – hvordan kan de spille en ar-
kitektonisk rolle? Hvordan udtrykker de sig? Men også andre materiale-
aspekter som materialers indlejrede energi, der spiller ind i materialets fa-
brikation og klimaregnskab – hvilken materiel arkitektonisk dimension har 
det?  
 
Gennem materielle eksperimenter, arkitektoniske analyser og værker etab-
leres et materialitetsbegreb, hvor materialitet er mere end tilstande og ud-
strækninger ved en substans, som andet end de sansninger, den fremkalder 
i et subjekt, nemlig som noget, der i sig selv sanser og etablerer substans.36 
Jeg vil i det følgende opridse afhandlingens forskellige tilgange til at under-
søge dette. 
 
Prøvning 
I en brandprøvning på DBI arbejder jeg på kvantitative videnskabelige be-
tingelser, når jeg tester forkullet træs forøgede antændelsestid i sammenlig-
ning med råt træ; altså hvordan forkulningen ændrer træets egenskaber. 
Forkulningens funktion i forhold til brand blev testet i testfaciliteter, der 
imiterer funktionelle kontekster som tag og gulv og har blik for funktionen 
i forhold til antændelseshastighed og røgudvikling.  
Her afprøves en teknologisk videnskabelig praksis, der har øget kontrol og 
omsætning som overordnet målsætning.  
 
36 Her kan yderligere peges på ulegemlige materialiteter – bevægelsen er en materialitet – bevægelsen er imma-
nent i det legemlige uden at være det legemlige. Det er således ikke kun materialitet som substans, der etable-
res, men materialitet som proces. 
Ulegemlig materialisme/matérialité incorporelle er fra Foucault – ulegemlig materialitet er det, der samler – enhed 
og flerhed. 
Bevægelsen er noget i sig selv og aktualiseres i forbindelse med et legeme. 
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Cases 
Jeg arbejder med materialers kvalitative aspekter, gennem undersøgelser af 
materialeadfærd i arkitektur, ved at studere relationen mellem træ og ild i 
analyser af fire cases. 
De tre første cases ligger alle i Japan: Kawai Kanjiros bolig og ovn i Ky-
oto, Seirensho Art Museum på øen Inujima og Ise-helligdommene i Ise. 
De ligger langt fra det for mig hjemlige og genkendelige, hvilket er denne 
udvælgelses pointe. Min hypotese er, at det at undersøge materialeadfærd 
gennem arkitektur i kendt hjemlig kontekst vil henlede min opmærksom-
hed på de kulturelle, politiske og økonomiske forbindelser, som casen 
uundgåeligt indgår i. Relationerne, antager jeg, ville blive for mange og 
komplicerede til, at min genstand ville kunne træde frem. For at kunne stu-
dere materialeadfærd mere isoleret var jeg nødt til at fjerne mig fra alle 
disse ekstra lag for at kunne fokusere på min genstand. Ikke at disse ekstra 
lag ikke er relevante, men i arbejdet, hvor processerne og begreberne om 
dem skal konsolideres, måtte det isoleres mest muligt. Den politiske, soci-
ale og økonomiske kontekst er der selvfølgelig også i Japan, men det er 
fremmed på en måde, der gør, at den ikke er direkte tilgængelig for mig og 
derfor mulig at abstrahere fra. 
De japanske cases er desuden udvalgt ud fra en intuition om, at arkitektu-
ren ville have en særlig relation til sine materielle energier; med andre ord, 
at energisystemerne ville være særlige og særligt tydelige. Energisystem er et be-
greb, jeg bruger gennem afhandlingen til at undersøge og forstå energi-
mæssige aspekter kvalitativt i arkitektur. Der findes også kvantitative ener-
gisystemer såsom elinstallationer eller dem, der kommer til udtryk i energi-
beregninger i fx LCA.37 
Energisystemerne fremkaldes ved at se på den måde, varmen diffunderer 
på gennem bygningen, og den måde, ilden ville brænde bygningernes ma-
terialer på. Det er en form for analyse, som jeg kalder en ‘pyro-lyse’ – en 
analyse fremkaldt med ild. 

37 Life Cycle Analysis – en af de ofte anvendte metoder til at vurdere et byggeris miljømæssige 
bæredygtighed.  
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Kawai Kanjiros hus blev udvalgt pga. ildens særlige rolle i huset, Ise-tem-
plerne blev udvalgt pga. deres cykliske genopbygning med træ og Inujima 
pga. husets særlige relation til varme og luft. 
Den fjerde og sidste case, Svinkløv Badehotel, arbejder med materialead-
færd ud fra branden som katastrofe og spektaklets materielle relationer. 
Denne case bød sig til på rette tidspunkt, da hotellet brændte i 2016, et år 
inde i ph.d.-projektet, og har vist sig egnet til bl.a. at diskutere materielle 
agenser over for brandregulativer.  
I casestudierne bringes materialers intensiver (som uddybes i kapitel 3) og 
adfærd på spil på en sådan måde, at arkitekturen forstås på en anden måde 
end ved fx en fænomenologisk værkanalyse.  
 
Eksperimenter og værker 
Projektet undersøger materialeadfærd i arkitektur gennem at studere relati-
onen mellem træ og ild i udførelsen af to materielle eksperimenter og ska-
belse af to værker. 
I anerkendelsen af, at oplevelse og perception efterlader et stort spektrum 
af sansninger (som med Deleuze anses som materielle) utilgængeligt, bru-
ger jeg materielle eksperimenter til at tilgå sansninger. Eksperimenterne er 
materielle processer – de er sansninger og skaber værker som blokke af 
sansninger38 og kan på denne måde tilgå sansningen direkte, på en måde 
som spekulationer og analyser ikke kan det.  
Hvert værk bygger på eksperimenter, og jeg præsenterer dem også i denne 
rækkefølge: først et eksperiment, fulgt af et værk. 
Jeg oplever, analyserer og spekulerer over eksperimenterne og værkerne, 
men de er også noget i sig selv. Derfor fremstår de også som en mere løs-
revet del af afhandlingen, i en mere tæt relation til billeder end resten af 
teksten. 
 
 
 

 
38 Hos Deleuze og Guattari er værker blokke af sansninger, Deleuze og Guattari, Hvad er filosofi?  
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Tænkning med begreber – spekulationer 
Teorien bruges til at fremkalde og tænke forskellige aspekter af materiale-
adfærd. Afhandlingen arbejder på den måde ikke med opbygning af mate-
rialeadfærd som begreb, men med en samling af en række begreber, der til-
går forskellige aspekter af materialeadfærd, for gennem det at opbygge en 
forståelse. Det er en pragmatisk anvendelse af begreberne, de betyder ikke 
noget i sig selv, men i specifikke anvendelser gør de noget i analyserne ved 
at virke på bestemte måder. Det gør, at begreberne aktualiseres i forskellige 
betydninger, alt efter hvor de aktiveres. På den måde åbnes op for nogle 
meget konkrete analyser, i højere grad end det er muligt med generelle be-
greber, der kan lave generelle analyser. 
Med andre ord tilbyder jeg nogle begreber og analyser, som ikke så meget 
giver generelle anvisninger til specifikke analyser, men snarere åbner be-
greber til singulære analyser, der er situations- og stedsbestemte. 
 
Struktur 
Afhandlingen undersøger tre aspekter af materialitet, der ikke er direkte til-
gængelige, og som afhandlingen søger at tydeliggøre i arkitektur: intensi-
verne, det virtuelle og det ulegemlige. Dette gøres gennem kapitel 2-7 i ho-
vedtrækkene: 

- Materialer som energi 
- Arkitektur som energisystemer 
- Materialitet som sansning og æstetik som sanselighedens viden-

skab 
- Det virtuelles æstetik 
- Ildens virtuelle og aktuelle tilstedeværelse. 

 
I kapitel 2.1 relateres min tænkning om og med materialeadfærd til Dele-
uze og Guattaris teori om tankens tre hovedformer for herefter at opridse 
nogle materialetilgange i arkitektur, der har det tilfælles, at deres materielle 
fokus ligger i menneskets perception af materialets stoflighed, udsprin-
gende af det, jeg kalder gammel materialisme, og som jeg sætter op over for ny 
materialisme. 
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Fælles for ny-materialister er en ambition om at komme ud over det, der 
kaldes en essensbaseret materialitet. Til dette bruges ofte Deleuze, for med 
hans tænkning, i stedet for essensen, at pointere processer, emergens, ek-
spressivitet og etik i det materielle. 
Med essens forstås, at materialet har et indre, der skal læses, og som kom-
mer til udtryk på særlige måder.  
Men, som jeg med Deleuze (via Leibniz) forsøger at tænke henimod, eksi-
sterer materialer ikke uden for deres eget udtryk – og kan i denne kontekst 
give en ny måde at tænke ekpressivitet på, som vil blive eksemplificeret 
med Inujima-casen i kapitel 5. Der findes ikke et indre og et ydre, der fin-
des ingen essens – ikke noget indre, der skal ud, men emergens, der opstår i 
møder. 
 
Afhandlingen undersøger relationen mellem træ og ild i arkitektur for at 
vise, at materialer vedblivende er i proces. Jeg vil animere begrebet om 
materialitet i arkitektur på en sådan måde, at materialet ikke tænkes statisk, 
men i stadig forandring.  
At tænke noget i forandring kan være en udfordring, da det, man tænker 
på det ene øjeblik, er noget andet i det næste. For at studere forandringer i 
materialer er det derfor nødvendigt at skifte fokus fra materialers substan-
ser og tilstande til de processer, hvormed materialer forandrer sig. 
 
Med Fernández-Galiano fremskriver jeg i kapitel 2.2, hvordan jeg tænker 
materialer som energi og skitserer tre ‘architectures of energy’, der har ud-
gangspunkt i termodynamikken. Materialer er indlejret energi, der dels 
kommer til udtryk i den kraftpræstation, det er fx at opretholde et hus, og 
dels kommer til udtryk, hvis energien frigives som varme i en brand. Arki-
tekturen leder og dirigerer, præserverer, kontrollerer eller maksimerer også 
termisk energi, tidligere fra lokale ildsteder og nu fra fjerne centraliserede 
forbrændinger. 
Jeg eksemplificerer, hvordan materialer nogle gange tilgås som noget ab-
strakt, som ‘stof’, og andre gange som konkret materiale. Relationen mel-
lem form og materiale er en klassisk filosofisk og arkitektonisk diskussion, 
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der spørger til, om formen ligger indlejret immanent i materialet (morfoge-
nese), eller om formen lægges ned over et viljeløst stof (hylomorfisme). Hvis 
det hylomorfe stof (der refererer til det abstrakte stof) i høj grad er til 
stede meget sent i den arkitektoniske proces, kan det peges på som et pro-
blem, og afhandlingen arbejder med at etablere en platform, hvorfra der 
kan tænkes hen imod en mere morfogenetisk (der refererer til det konkrete 
materiale) materialeforståelse.  
Denne problemstilling omkring det hylomorfe stof tages først op i spørgs-
målet omkring den nye og den gamle materialisme i kapitel 2.2. 
 
I kapitel 2.3 beskriver jeg, hvordan jeg i afhandlingen vil tilgå konkrete ma-
terialer og materielle sammenstillinger. I arkitektur er der tradition for at 
tænke og beskrive materielle sammenstillinger som tektonik. Begrebets be-
tydning er ikke entydig, men et overordnet fællestræk ved de forskellige 
tektonikbegreber er, at der knytter sig en intention til den. Jeg vil her for-
søge at tænke uden om det intentionelle for at fremhæve de materielle rela-
tioner og vil derfor i højere grad bruge begrebet assemblage som en meto-
disk stillingtagen til måden, jeg vil tilgå kompleksitet på. 
I dette kapitel kan læses de i projektet første forsøg med assemblageanalyser, 
der blev foretaget af henholdsvis en betonmur i Oskar Reinhart Museet i 
Winterthur og en mur af sandsække i Straw Bale House i London. 
 
I kapitel 3 undersøger jeg ildstedets rolle i arkitektur. Jeg identificerer for-
skellige typer ildsteder: det arkitektoniske, det symbolske, det mekaniske 
og det termodynamiske ildsted, og jeg konkluderer, at der via de forskellige 
ildsteder kan spores en materialetilgang ud fra måden at håndtere forbræn-
ding på. Forbrænding er en grundlæggende relation mellem materiale og 
energi – en grundlæggende erkendelse for at forstå materialitet som sans-
ning, der udfoldes i kapitel 4, og som etableres her med ildstedet i relatio-
nen mellem ilden og dens brændsel. Materialer er bundet energi, der frigi-
ves i branden. Forbrænding, når træet bliver til varme, røg og aske, forbin-
der os mere omfattende og direkte med materielle metabolismer end de 
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mekaniske og kinetiske kræfter, der er dominerende i vores energibil-
lede/energisystem. 
Dette bruger jeg til at tænke hen imod en arkitektur bygget omkring termi-
ske strømme og energier (energisystemer), som jeg i de næste kapitler ud-
dyber materielle og æstetiske dimensioner af igennem casestudier og ek-
sperimenter. 
Jeg introducerer begrebet om intensiverne, som er dem, der driver dyna-
miske processer. Intensiverne træder i baggrunden, og ekstensiverne træ-
der frem, og intensivernes udtryk er ekstensiverne. 
 
Fra ildstedet går jeg i kapitel 3.1 videre og analyserer et hus, der huser 
nogle helt særlige decentraliserede forbrændinger, men som også kan ses 
som et ildsted i sig selv: keramikeren Kawai Kanjiros hus og ovn i Kyoto. 
Ilden har sat et helt særligt aftryk på dette hus’ energisystem i kraft af sin 
enorme ovn, som huset har drevet og er blevet drevet af.  
Gennem en analyse af huset som ildsted præciseres materialeadfærd ved at 
identificere syv potenser af begrebet.  
Kawai Kanjiros hus som ildsted er ikke et mekanisk, fjernt centraliseret 
ildsted, men et centralt, lokalt ildsted, hvor forbrændingen har mere end 
én funktion. Huset er organiseret omkring ilden, det er bygget til ilden, for 
ilden, for at kunne få ilden til at brænde leret, så keramikeren Kawai Kan-
jiro kunne skabe keramik, sælge den og få en indtægt at leve for med sin 
familie i dette hus.  
Jeg analyserer rummene, huset og energisystemerne ud fra en kosmogonisk 
og en kosmologisk vinkel, som to sameksisterende paralleluniverser, som to 
måder, energi befinder sig i verden på, for at konsolidere energisystem som et 
arkitektonisk begreb – huset er et energisystem og udtrykker sig via dette. 
Ilden er ikke længere til stede i Kawai Kanjiros hus som begivenhed, men 
den er indlejret i dets materialer og energisystemer. Fra den vinkel er hu-
sets stilhistorie underordnet, men energisystemerne emblematiske. 
 
Herfra fortsætter jeg med en udfoldelse af begrebet om materialitet som sans-
ning i kapitel 4. 
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Materialitet ses som mere end stoflighed og via forbrændingen som indlej-
ret og omsluttet energi, og jeg argumenterer for, hvordan begreberne mate-
rialitet og sansning i denne sammenhæng skiller sig ud i forhold til traditio-
nel arkitektjargon og almindelig sprogforståelse.  
Først redegør jeg for, at perception og sansning er to forskellige ting. Sansnin-
gen er materiel og opstår i møder mellem materialer, mellem mennesker el-
ler mellem materialer og mennesker. I mødet – i sansningen – sker der en ud-
veksling af kræfter, der er til stede i materien, hvor det, der mødes gensi-
digt, tilegner sig noget af det andets fysiske konsistens, og således er sans-
ningen en tilblivelse, en forandring, og ikke en tilstand eller en perception. 
 
I kapitel 4.1 lægger jeg op til de materielle eksperimenter, hvor jeg udfor-
sker materialers sanser i forsøget på at se materialiteten som mere end sub-
stantielle kvaliteter, som andet end de sansninger, den fremkalder i et sub-
jekt, nemlig som noget, der i sig selv sanser og etablerer substans. 
Jeg eksemplificerer et materielt udtryk med spektroskopi, hvor det ses, at 
gnister fra et materiale afslører dets indholdsstoffer for at understrege, at 
ilden sanser dets brændsel, og sansningen er et udtryk. Det sanselige er fri-
holdt fra genkendeligheder og subjektivitet; ilden sanser kun – den husker 
ikke.  

 
Gennem eksperimenter og værker, som jeg viser og beskriver i kapitel 4.2, 
har jeg undersøgt og skabt materialitet som sansning. Først i forbindelse 
med et eksperiment, Ildskabninger, der bygger til ilden, for ilden at sanse og 
udtrykke sig igennem. Med til at udføre eksperimentet var en gruppe ba-
chelorstuderende fra KADK, der fik til opgave at bygge små konstruktio-
ner til ild. De skulle bygge til ilden på en sådan måde, at ilden kunne blive 
ledt igennem og indtage konstruktionen. Ved at sætte os i ildens sted kon-
struerede vi konstruktioner for ilden at indtage. Det vil sige, at der skulle 
være hulrum, ilt og brændsel, der ville skabe kapacitet til at ildne ilden. Jeg 
arbejder med materialesans og materialeudtryk for at forstå og skabe materialitet 
som sansning.  
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Eksperimentet spørger ikke til ekstensive værdier som tid, afstand eller 
temperatur, men giver en erfaring og oplevelse, der producerer en viden, 
som ikke kan defineres af ekstensiver, men drager nytte af den viden, der 
ligger i ekstensiverne.  
I eksperimentet blev strategier for ildens inddragelse testet: skorstensef-
fekt, lokkemad/ildføde i form af spåner, vand til at bremse ilden, perfore-
ring og flosning for overflademaksimering for ilden at tage fat i. 
Ved i disse konstruktioner at oversætte arkitekturen til en anden sansever-
den observeres, hvordan ilden sanser rum og materialer. Ilden sanser træk 
og hulrum, sprækker og overflader. Når vi bygger til ilden, forsøger vi at 
sætte os i ildens sted og igennem det se arkitekturen på en ny måde, og vi 
udvikler os i dette møde med ilden. 
Ved at forstå træets og ildens sanseverden kan vi tænke hen imod en udvi-
det forståelse af materialitet i arkitektur, hvor sansningen er materiel, rele-
vant og gensidig for såvel materialer som mennesker.   
Eksperimenterne ledte til værker, som både skaber sansninger og er sans-
ninger. En serie af tre værker blev skabt til Virserum Konsthal, et værk til 
biennalen for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, Works & Words, på 
KADK. 
 
Materialeadfærd på sansningens plan er, med udstillingen i Virserum, dels 
blevet undersøgt ved som i eksperimentet at forsøge at opøve en materiel 
empati for ilden ved at skabe arkitektur til ilden af dens brændsel og dels 
ved at inkludere ilden som medskaber. Konstruktionerne, der blev bygget 
og brændt til og i Virserum Konsthal, er ildens sansninger, der fastholdes i 
værkerne. Det er værker til ilden, men det er i kunsthallen også blevet vær-
ker skabt af ilden for kunsthallens gæster. 
Det forkullede træ, som værkerne er bygget af, er sansninger, der med for-
kulningen er eksplicitte og udtryksfulde, og værket selv tænkes med Dele-
uze som en blok af sansninger.  
Konstruktionerne er også tektonikker, altså særlige måder at sammenbringe 
dele på. Stabling, beklædning og laminering er de tre overordnede tektoni-
ske principper, der sammenstilles med tre pyromorfe principper: form-
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finding, metabolisme og pyrotektonik; værkerne var bygget op omkring 
forskellige træ-tektonikker og pyro-tektonikker, og således stilles ild og 
tektonik op som to arkitektoniske strategier.  

Igennem eksperimentet og værket “Træmur” til Works & Words byggede 
jeg et rum til ilden af en art hjemmelavet CLT, for dels at undersøge ildens 
rumlige kvaliteter og dels undersøge CLT’s kapacitet som mur. Træ danner 
normalt rammer eller stables i bjælker, men med CLT har træ fået en ny 
rolle som massiv, der undersøges her. CLT har kapacitet til at være andet 
end skiver og kan lamineres til at danne mere plastiske solider og arkitek-
tur, hvor inder- og yderside potentielt er forskellige – CLT har en anden 
adfærd end tømmer. 

Materialeadfærd på det funktionelle plan udforskes med den materielle 
proces forkulning i kapitel 5. Forkulning bruges som en overfladebehand-
ling af træ for at beskytte træet mod yderligere antænding, fugt og svamp. 
Ilden får eller bliver via forkulning en funktion – en vaccine. Dette anven-
des til facadebeklædninger, men bliver i stigende grad også i lakeret eller 
voksbehandlet form anvendt interiørt til gulve og vægge. Forkulningen be-
varer træets irregularitet (der måske taler til irregulariteten i os selv og i vo-
res forhold til omverdenen).  
Materialeadfærd på det funktionelle plan taler ind i arkitektoniske pro-
blemstillinger og nødvendigheden af at fokusere på materialers rolle i CO2- 
og energiregnskaber.  
Forkulningens funktion i forhold til brand blev testet på DBI med deres 
testfaciliteter, der har blik for funktionen i forhold til antændelseshastighed 
og røgudvikling. De har selvsagt ikke blik for dybden af den sorte farve i 
kullet eller kullets irregularitet, altså effekten af den materielle proces – af 
træet og ildens gensidige sansning – som er æstetik. Men den materielle 
proces og dennes effekt, som er det, jeg her definerer som det æstetiske 
aspekt, er i lige så høj grad en del af materialiteten som det funktionelle. 
Det funktionelle er et virtuelt aspekt i det æstetiske, der først aktualiseres i 
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en konkret situation. Således kan det æstetiske bære på mange virtualiteter, 
mange funktionelle aspekter, der endnu ikke er aktualiseret.  
 
Jeg ser dernæst i kapitel 5.1 på materialers potentialer til emergerende 
funktion. 180 materialeprøver blev samlet og udstillet side- og ligestillet 
uanset funktion eller æstetisk udtryk – uden for kategorier. Dette gøres 
bl.a. med henblik på at se ud over materialernes essensbårne identitet – på 
tværs af kategorier – for således at kunne se fx det syntetiske i naturmateri-
alet eller det naturlige i kompositmaterialet. Gennem en bearbejdelse og en 
tolkning skulle materialerne udstille en funktion ved, med og af sig selv, at 
skabe deres egne rammer, og nye funktioner emergerede.  
 
Jeg viser herefter, hvordan funktion emergerer i materielle processer og er 
æstetik, i en analyse af museet på Inujima i kapitel 5.2. 
Materialeadfærd ses her som et komplekst samspil af materielle proces-
ser/adfærdsserier, der er udnyttet funktionelt som aircondition, og dets 
æstetik, dets materialitet som sansning, blev tydelig i arkitekturen. Funktio-
nen opstår på meso-niveauer – altså på de relationelle niveauer – i de kon-
krete materielle relationer. 
Dette blev udledt af først en ‘pyro-lyse’, hvor materielle processers intens-
iver blev identificeret ved virtuelle ildspåsættelser. Konkrete intensiver 
stod med dette frem og åbnede for nye opmærksomheder, som jeg be-
skrev i en ‘post-pyro-lyse’. Særligt konsistenser er temaet for dette afsnit, 
og hvordan energitilførsler ændrer konsistenser.  
 
I kapitel 6 med analysen af Ise-templerne ses et andet perspektiv på proces-
materialitet end i de to foregående cases. Templerne er blokke af sansninger 
i deres momentane manifestation, men også i deres cykliske genopbygning 
og nedbrydning hvert 20. år.  
Templerne er en kosmogoni – de indskriver sig i en cyklisk universel ver-
densorden. Jeg lægger i teksten vægt på tomrummene og tilsløringerne 
som noget centralt. Noget skjult og utilgængeligt ligger i disse huse gemt 
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bag lag på lag af hegn og ritualer, og jeg undersøger, hvordan ilden forhol-
der sig til det japanske begreb ma.  
Huset veksler mellem to steder – det er til stede begge steder – virtuelt på 
den ene grund, aktualiseret på den anden. 

I kapitel 7 analyseres branden som katastrofe og spektakel gennem en ana-
lyse af det gamle og det nye Svinkløv Badehotel og branden imellem dem. 
Jeg fremlægger mediernes udlægning af branden og analyserer spektaklet 
omkring den ud fra en materialeadfærdsvinkel. 
Her beskrives hulrummets materialitet – det, som ilden spredte sig igen-
nem, og jeg analyserer huset som en komposit af materielle relationer. 
Spektaklet fremstår her som sociale og materielle relationer. 

Afslutningsvis, i kapitel 8, samler jeg op på afhandlingens centrale pointer. 
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Kapitel 2  

MATERIALER SOM ENERGI –  
MATERIALEADFÆRDENS TERRITORIUM  
 
 
 
I dette kapitel vil jeg ud fra arkitektoniske problemstillinger ridse det felt 
op som afhandlingens problematik er kommet af. Jeg vender problemstil-
lingerne og ser dem fra begrebslige og diskursive vinkler for med det at af-
grænse et felt, hvori et begreb om materialeadfærd kan samle sig. 
Jeg vil, ved at se på forskellige materialetilgange, argumentere for en udvi-
delse af materialitetsbegrebet til, ud over at begribe substanser, også at be-
gribe materielle processer, med andre ord materialitet som proces. 
For Deleuze og Guattari kan materialitet tænkes fra tre forskellige vinkler: 
med begreb i filosofien, med funktion i den traditionelle videnskab og med 
sansning i kunsten.39 

 
Arkitektur er ikke ren kunst, videnskab eller filosofi, men kan både være 
kunst og genstand for videnskab, og dermed inddrage videnskabelig 

 
39 Deleuze og Guattari. 
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indsigt i sig. Arkitektur kan også være en diskurs og producere begreber, 
bare på en anden måde end filosofien.40 Men med arkitektur arbejdes der 
ikke konsistent med begreber; arkitektur er overvejende en materiel og 
ikke primært en diskursiv praksis.  
Den følgende diskussion om materialitet trækker således på alle Deleuze 
og Guattaris tre kategorier og tager det udgangspunkt, at materialer har ka-
pacitet til at agere, reagere og til at skabe virkninger: Et stykke træ splintrer, 
noget lim klistrer to stykker træ sammen, en silikonefugemasse lukker en 
revne mellem et stykke træ og en sten, et søm i rustfrit stål fæstner et faca-
debræt til en liste.  
Materialer har tendenser, præferencer, kapaciteter og tilbøjeligheder; de 
har adfærd, der kommer til udtryk i en materiel vilje eller en materiel agens, 
der går på tværs af de videnskabelige funktioner, kunstneriske sansninger 
og filosofiske begreber. 
Agens er kapaciteten til at agere og traditionelt hæftet til mennesker. Den 
beskriver deres kapacitet til at handle/agere intentionelt og kreativt. Men 
også ikke-menneskelige aktører anerkendes bredt for at have agens, bl.a. i 
de sociale videnskaber, hvor fx Bruno Latour skriver: 

[...] there might exist many metaphysical shades between 
full causality and sheer nonexistence [in terms of agency]: 
things might authorise, allow, afford, encourage, permit, 
suggest, influence, block, render possible, forbid and so 
on. [...] No science of the social can even begin if the 
question of who and what participates in action is not 
first opened up, even though it might mean letting 

40 Allen, Practice, s. XIII: “Constantly mixing media in this way, material practices produce new concepts out 
of the materials and procedures of work itself. The vector of analysis in hermeneutic practices always points 
toward the past, whereas material practices analyze the present in order to project transformations into the 
future. Discursive practices look critically at what already exists (‘things made’), while material practices bring 
new things into being: ‘things in the making’.” 

55

elements enter, that, for lack of a better term, we can call 
nonhumans.41 



Materialeadfærd samler et række begreber, som er til stede i nutidige mate-
rialismeteorier, og som afhandlingen bruger til, i konkrete sammenhænge, 
at tænke forskellige aspekter af materialeadfærd frem med. Begreberne skal 
ikke forstås som, at materialeadfærd består af en række grundsætninger, 
der bygger det op, men snarere som at begrebet samler en række andre be-
greber. 

Materialeadfærd i denne arkitektoniske kontekst kan ses i sammenhæng 
med Atelier Bow-Wows begreb om architectural behaviorology,42 der er et be-
greb udviklet gennem tegnestuens praksis. Bogen af samme navn indehol-
der ikke en stram akademisk tekst, men reflekterer frit over begrebet, og 
hvordan det virker i en arkitektonisk kontekst. Bogen undersøger adfærd, 
som Tsukamoto opdeler i tre kategorier: menneskelig adfærd, naturens ele-
menters adfærd og bygningers adfærd. Architectural behaviorology stræber 
imod at forstå disse forskellige former for adfærd for at kunne kombinere, 
komponere og optimere deres ydeevne – deres performance.  

[...] if architecture is favourably positioned to negotiate 
behaviours of different types, the architectural behav-
iorology can be seen as the art of synthesizing their dis-
parate rhythms within any single building entity.43 

Om naturens elementers adfærd skriver han specifikt: 

[...] we can [...] put their (the natural elements) inherent 
properties to best possible use through architecture. At-
tuned to nature’s stirring, we can obtain a sharper, more 
enhanced perception of the world [...] If we optimize this 
kind of performance (e.g. the mechanisms of gravity 

41 Latour, “Nonhumans”. 
42 Kaijima Tsukamoto og Atorie Wan, Behaviorology. 
43 Kaijima Tsukamoto og Atorie Wan. 
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All buildings are designed around fire. The idea of fire infil-
trates every aspect of contemporary architectural construction 
guided by building codes and fire regulations. The relation of 
this element in Architecture remains a passive one as buildings 
are constructed to resist and decelerate the effects of combus-
tion.  Fire is ultimately one of the largest influence of the built 
environment, whether it is present or not. 
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ing” heavy timber construction Photo by Jason Pemberton, Photopedia.com

Fig. 2.1
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ventilation) it is not inconceivable that buildings resemble 
living, breathing creatures.44 

Denne afhandling lægger sig på nogle punkter i relation til dette arbejde, 
der ved at anse arkitektur som kompositioner af adfærd skaber en op-
mærksomhed omkring relationelle og ikke-statiske aspekter i arkitektur. 
Afhandlingen vil til forskel fra Tsukamotos projekt om architectural beha-
viorology ikke arbejde med samme opdeling af adfærd, men snarere de pro-
cesser, der ligger bag. Og snarere end ambitionen om at optimere proble-
matiseres, i kapitel 2.2 med Fernandéz-Galianos læsninger af termodyna-
mikkens 2. lov, ideen om optimering som endeligt mål.  
Sikkerhed har fx ikke entydige kvantitative parametre, der kan optimeres, 
men er sammenstillinger af en række faktorer, der udgør kvalitative vurde-
ringer af sikkerhedsniveauer og subjektive oplevelser af at være i sikker-
hed. 
Brandsikring af byggeri bygger således både på kvantitative parametre og 
kvalitative aspekter. 
Optimering og homogenisering af brandsikkerhed via de gældende brand-
krav er en grundlæggende præmis for relationen mellem træ og ild i arki-
tektur, hvor brandregler søger at sikre mest og så ensartet brandsikkerhed 
som muligt for færrest penge. 
Således er alle huse i princippet tegnet ud fra brandkrav (fig. 2.1). Af-
hængig af bygningsdelens placering i et byggeri skal den have en bestemt 
modstandsdygtighed over for brand for at sikre en tilstrækkelig evakue-
ringstid. Flugtveje danner såkaldte brandceller, hvor kravet til brandmod-
standen er højere end i ikke-brandceller. 
Planlægning af byer må ligeledes gøres med tanke på tilgængelighed for 
slukningskøretøjer og sætte krav til bygningernes materialer for at hindre 
eventuelle brande i at sprede sig fra hus til hus. Ild har altså en stor indfly-
delse på vores byer og huse; på hvilke materialer der bruges, og hvordan 
de sættes sammen. 

 
44 Kaijima Tsukamoto og Atorie Wan. 
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2.1  MATERIALITET I ARKITEKTUR OG ARKITEKTO-
NISKE PROBLEMSTILLINGER 

Materialitet har som begreb i arkitektur oftest betydning af stoflighed, og 
omhandler menneskets perception af arkitekturens materialer; hvordan de 
føles at røre ved, hvordan de lugter, hvordan de lyder, når man går på 
dem, osv. 
Materialitet i arkitektur kan undersøges på forskellige måder, fx via arkitek-
ters tilgange til materialer i arkitektonisk praksis, som selvfølgelig ikke er 
statiske størrelser, men hele tiden i forandring. Arkitekters materialetil-
gange er blevet studeret gennem feltarbejde på arkitekttegnestuer. Eksem-
pelvis har Albena Yaneva, antropolog og professor i arkitekturteori ved 
University of Manchester, udført feltarbejde hos OMA for at studere arki-
tektoniske processer og arkitekters måde at arbejde med modeller på, og 
den belgiske arkitekt og teoretiker Pauline Lefebvre har udført feltarbejde 
på en anonym tegnestue i New York for at undersøge deres forhold til ma-
terialer i designprocesser. Begge kan udtale sig om arkitektoniske processer 
og arkitekters tilgang til materialer ud fra kvalitative studier og observatio-
ner af arkitekternes arbejdsprocesser.  
Man kan også forsøge at undersøge materialetilgange i arkitektur ved at 
konkludere på selve værkerne for gennem dem at spore en form for udfald 
af arkitektens materialetilgang. Der er dog ofte ikke sammenfald mellem 
en særlig materialetilgang og værkets udfald. Værket kan være ‘klogere’ el-
ler ‘dummere’ end sin arkitekt. 
Som udgangspunkt undersøger denne afhandling materialitet ved at stu-
dere materialers adfærd gennem materielle processer og relationer, der ud-
spiller sig i arkitekturen, og har ikke fokus på arkitektens intentioner og 
materialetilgange. Det er dog alligevel relevant at opridse nogle gængse ma-
terialetilgange og med det tegne det territorium, som begrebet om materia-
leadfærd i arkitektur lægger sig i. 

Fælles for de tilgange, jeg vil ridse op her, er, at deres materielle fokus lig-
ger i menneskets perception af materialets stoflighed. Groft stillet op 
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udspringer de af det, som jeg her vil kalde gammel materialisme – gammel, 
fordi der de seneste 15-20 år er sket en såkaldt materiel drejning, der bl.a. har 
ført til det, der kaldes en ny materialisme, der, for at øge forvirringen, ikke er 
særlig ny. 
Fælles for ny-materialister er dels en ambition om at komme ud over det, 
der kaldes en essensbaseret materialitet. Til dette bruges ofte Deleuze, for med 
hans tænkning, i stedet for essensen, at pointere processer, emergens, ek-
spressivitet og etik45 i det materielle. 
Ny-materialismens begreb om materialisme som filosofisk standpunkt disku-
teres og beskrives af bl.a. Manuel DeLanda og Graham Harman i forhold 
til realisme: “All (coherent) materialists must be realists, but not all realists 
must be materialists [...] ‘materialism’ is as a form of realism that rejects 
any entity that transcends the material world”.46 Eller med andre ord, der 
er ikke noget, der overskrider den materielle verden, alt har en materiel di-
mension.  
Umiddelbart kan det antages, at materialiteten fra realismen vinder gen-
klang i en arkitektonisk tænkning, der reflekterer over æstetik, det byggede 
og det byggedes betingelser. Alligevel bliver materialitet i arkitektonisk 
sammenhæng ofte reduceret til en art fænomenologi eller snarere fænome-
nalisme, der hævder, at “al menneskelig erkendelse er baseret på sanseind-
tryk, og at vi ikke kan bevise, at der findes ting ‘derude’, ‘bag om sanseind-
trykkene’”,47 altså langt fra realismens standpunkt. Dette sker, når arkitek-
ter primært beskæftiger sig med materialers sanselighed, altså med menne-
skets perception af materialer, som det ses hos bl.a. Steen Eiler Rasmus-
sen48 og Juhani Pallasmaa.49 Menneskets perception bliver til det primære 

45 De etiske dimensioner, som jeg ikke vil komme så meget ind på i denne afhandling, er i ny-materialismen i 
høj grad et spørgsmål om anskuelsen af materialer som ressourcer. Denne etiske dimension i det materielle, 
som Jane Bennett og andre trækker på, og som Deleuze også skriver frem, opnås ved at se på, hvad tingen gør, 
hvordan den virker. Den er central i den ny-materialistiske tænkning. 
46 DeLanda og Harman, The Rise of Realism, s. 4. 
47 Favrholdt, Filosoffen Niels Bohr. 
48 Rasmussen, Om at opleve arkitektur. 
49 Pallasmaa, The Eyes of the Skin. 
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studieobjekt for arkitekten, altså subjektets kapacitet til at sanse.50 Menne-
sket er den eneste agerende part i en sådan arkitektur. Arkitekten agerer på 
og giver form til materialer.51  
Dette er en tilgang, der er meget opmærksom på materialernes tilstedevæ-
relse; materialerne skal ‘udtrykke sig’ og er afgørende for arkitekturen. 
Denne tilgang kan måske lægge sig ind i, hvad Pauline Lefebvre kalder en 
moralsk tilgang, og dækker over arkitekter, der respekterer det, som mate-
rialet ‘kalder på’, at materialer har en særlig ‘natur’ og iboende struktur, der 
medfører, at de har givne præferencer, som de fortjener at få udlevet.52  

You say to a brick, ‘What do you want, brick?’ And brick 
says to you, ‘I like an arch.’ And you say to brick, ‘Look, 
I want one, too, but arches are expensive and I can use a 
concrete lintel.’ And then you say: ‘What do you think of 
that, brick?’ Brick says: ‘I like an arch.’ And it’s important, 
you see, that you honor the material that you use. [...] You 
can only do it if you honor the brick and glorify the brick 
instead of shortchanging it.53 

Louis Kahns samtale med murstenen er som arkitekt næsten ikke til at 
komme udenom. Den bruges til at illustrere, at arkitekten skal lytte til sine 
materialer for at kunne bruge dem bedst og kan med Lefebvre anses som 
en romantisk materialetilgang. Materialerne ses som havende en essens, der 
forklarer deres identitet. Essensen beskrives som det, der forklarer tings 
identitet,54 der gør materialet til, hvad det er, og materialer med samme es-
sens udgør en materialekategori. Dette gør Deleuze grundlæggende op 
med i sin ontologi, hvor identiteter ikke defineres af deres essenser, men af 

50 En position, der også blev forsvaret af Immanuel Kant, og som vil blive adresseret i kapitel 4. 
51 Denne relation mellem form og materiale er en klassisk filosofisk og arkitektonisk diskussion. Ligger for-
men indlejret immanent i materialet (morfogenese), eller lægges formen ned over et viljeløst stof (hylomor-
fisme)? Denne diskussion tages indgående op af bl.a. den britiske arkitekt og teoretiker Lloyd Thomas. “Buil-
ding materials: conceptualising materials via the architectural specification”, hvis ærinde, bl.a. er at mobilisere 
et materialebegreb, der frigør sig fra form. 
52 Lefebvre, “‘What the Wood Wants to Do’”, s. 5. 
53 Louis Kahn, transskription fra en masterclass på Penn University i 1971, fra dokumentarfilmen My Archi-
tect: A Son's Journey.  
54 DeLanda, Intensive Science and Virtual Philosophy, s. 9. 
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de morfogenetiske processer, der er anledning til deres eksistens. Denne on-
tologi trækker DeLanda på, når han fremskriver et materialesyn, der har 
potentiale til at se materialer på tværs af kategorier, certificeringer og egen-
skaber: 

In short, while an essentialist account of species is basi-
cally static, a morphogenetic account is inherently dy-
namic. And while an essentialist account may rely on fac-
tors that transcend the realm of matter and energy (eter-
nal archetypes, for instance), a morphogenetic account 
gets rid of all transcendent factors using exclusively form-
generating resources which are immanent to the material 
world.55 

Essens-tilgangen til materialer kan spores i den talemåde, der lyder, at arki-
tekten eller arkitekturen er ‘ærlig over for sit materiale’. Med det menes, at 
arkitekten har respekteret materialets natur, dets iboende struktur, og udtrykt 
materialets essens.56 En sådan romantisk materialetilgang begrænser ofte dis-
kussionen om materialitet til diskussioner om stoflighed, sanselighed og 
stoflige virkninger.57  
Denne arkitektoniske materialitet, som den romantiske tilgang fremkalder, 
er en sanselig kvalitet ved en arkitektonisk materiel substans, en kvalitet, 
som et sansende subjekt har tildelt det sansede objekt. Fx handler træets 
materialitet, når det beskrives i denne sammenhæng, om, hvordan det føles 
at røre ved, dets uensartede tekstur, dets duft og de minder, det fremkalder 
om den natur, det kommer fra. Med andre ord materielle kvaliteter, der 
står i relation til et sansende subjekt – en forståelse, som jeg i denne af-
handling vil tænke hen imod at overskride, og som nedenstående tektoni-
ske vittighed er med til at illustrere. 

55 DeLanda, s. 10. 
56 Disse ses også som modernismens idealer. Se fx Paul Greenhalgh, Modernism in Design, London: Reak-
tion Books, 1990 (refereret af Lefebvre). 
57 Carl Petersen. 
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Louis Kahn asked a brick what it wanted to be, and it 
said: “Veneer”.58 

Dette understeger det romantiske i det tidligere citat fra Kahn og hans 
samtale med murstenen. ‘Veneer’ er en betegnelse for skærmtegl og repræ-
senterer murstenens egentlige virkelighed (også i Louis Kahns tid); en vir-
kelighed, som ikke er bærende, men beklædende. Skærmtegl har et blakket 
ry som en uærlig måde at bruge mursten på. Men som Rakatansky 
påpeger: 

[...] it is no use mourning this condition, either with manic 
mourning for the ubiquity of simulacra – ‘It’s all veneer!’ 
– or with melancholic mourning for some lost past – 
‘There was a time when a brick was a brick, when bricks 
bore the loads of our lives!’ No use mourning – given that 
one of the original uses of brick was precisely as a facing 
material. And no use mourning because it is not necessary 
to choose between the seemingly ‘stable’ identity of load-
bearing, or brick’s ‘failure’ as veneer. It is merely a condi-
tion to examine, to explore, to investigate, to address, to 
play with – which Kahn did, both to greater and to lesser 
effect.59 

Dette tyder på, at der i arkitektur ligger en fælde i at tænke med essenser – 
en fælde, der foranlediger arkitekten til at se materialer mere som tegnvær-
dier end som konkrete specifikke materialer. Med andre ord, at det vi gen-
kender i materialet, tegnet, skygger for det konkrete specifikke materiale. 
Med dette åbnes for en materialediskussion, der tilgår specifikke og kon-
krete materialer på andre præmisser end skitseret med den essensbaserede 
tilgang beskrevet ovenfor, og som jeg nedenfor vil påbegynde en udfol-
delse af med udgangspunkt i det citat fra Agamben, som også indleder af-
handlingen: 

 
58 Rakatansky, Tectonic Acts of Desire and Doubt, kindlelocation 355. 
59 Rakatansky, kindlelocation 354. 
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I det brændende hus bliver det arkitektoniske 
problem for første gang synligt. (Giorgio Agamben)

Arkitektoniske problemstillinger er mangetydige og mangefacetterede, da 
arkitektur dækker over både funktionelle, statiske, programmatiske, æsteti-
ske, kunstneriske, sundhedsmæssige, organisatoriske og materielle pro-
blemstillinger m.m. Et arkitektonisk problem kan ligge i flere af disse pro-
blemstillinger, men grundlæggende må disse forskelligartede problemstil-
linger relatere sig til hinanden, blande sig, påvirke og blive påvirket af hin-
anden og indgå i et hele, der er det arkitektoniske værk. 
Ovenstående citat fra Agamben er ikke et deskriptivt forsøg på at beskrive 
en brand eller materielle processer, men igangsætter en spekulativ tænk-
ning,60 der åbner op for forskellige læsninger: 

En funktionalist, hvis vi går ud fra, at det er én, der anskuer sin verden ud 
fra sine omgivelsers funktion, vil se ilden som et symptom på noget, der 
ikke virker. Det arkitektoniske problem ses som dysfunktionen, som et 
funktionelt problem.61  
Det kunne også være en rationalist eller pragmatiker, hvis man går ud fra, 
at det er én, der anser samme årsag for at have samme effekt, vil se ilden 
som en fejl, hvis årsag altid vil kunne findes, hvis blot der beregnes nok og 
medtages nok faktorer. Det arkitektoniske problem for rationalisten er no-
get, der skal forebygges gennem overblik over så mange faktorer som mu-
ligt, gerne gennem simuleringer, hvor data omsættes via software til at for-
udsige situationer som fx en potentiel brand. Rationalisten medregner ma-
terialers egenskaber som fx indbrændingshastighed, røgdannelse, varmeka-
pacitet m.m. i sine simulationer. Uforudsigeligheder, der opstår i forbin-
delse med menneskers anvendelse, er ubekendte faktorer i ligningen og 
kaldes ‘human factors’.62 Rationalisten vil også kunne studere det bræn-
dende hus med spektroskop, hvorigennem husets kemiske 

60 Se i øvrigt Jarvis, “What Is Speculative Thinking?” 
61 I kapitel 5 udvikler jeg en anden tilgang til funktion, nemlig som emergerende og ekspressiv. 
62 Et begreb, som bruges bl.a. hos brandrådgivere og brandingeniører på DBI. 
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sammensætning vil kunne aflæses. En kemisk sammensætning udgør ikke i 
sig selv et arkitektonisk problem, men kan bidrage til aspekter af arkitekto-
niske problemstillinger – aspekter, der ikke er synlige, før de gennem bran-
den gør sig til mulige genstande for spektroskopisk analyse. 
Denne tilgang tager udgangspunkt i materialets egenskaber, fabrikation og 
montering. Der er mange parametre i et moderne byggeri, og rationalisten 
gør derfor med fordel brug af parametrisk design for at optimere sin form-
givning til de materielle egenskaber.  
Den britiske arkitekt og arkitekturteoretiker Neil Leach identificerer et 
skift i arkitektur fra at vægte det visuelle til at vægte det performative – en 
performativ drejning i samtidsarkitekturen. En drejning fra det ekspressive og 
visuelle til en arkitektur, der er berettiget ud fra sin præstation – sine per-
formative egenskaber.63 Pauline Lefebvre gør opmærksom på, at denne 
drejning minder om visse udgaver af modernismen, der lægger vægt på 
præstation frem for udtryk og genkalder en art funktionalisme, hvor idea-
let er, at form følger funktion.64  
En relationist vil forsøge at aflæse de relationer mellem forskellige pro-
blemfelter, der bliver synlige i branden. Hvordan ilden spreder sig er fx af-
hængig af rumlig organisering, møblering og interiør (der igen kommer af 
rummenes anvendelse og funktion), konstruktionens hulrum, materialerne, 
der udgør konstruktionen, husets placering i by eller landskab og vindens 
styrke og retning. Ilden formår i et brændende hus at artikulere nogle rela-
tioner mellem disse forskellige problemfelter.  
Med et blik for materialitet som sansning (som vil blive introduceret nærmere i 
kapitel 4) er der også andet end disse relationer på spil i branden. Huset 
har en arkitektonisk artikulation, når det brænder – en kunstnerisk artiku-
lation, der opstår i samspil mellem husets arkitektur og de kræfter, der vir-
ker i branden. Der opstår i branden en ildarkitektur – et værk, der aldrig 
havde været i arkitektens tanker eller været genstand for dennes skabende 

63 Leach, “Design and New Materialism”. 
64 Lefebvre, “‘What the Wood Wants to Do’”, s. 10. 
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opmærksomhed, men ikke desto mindre i branden skaber en blok af sans-
ning og realiserer et værk. 
En objekt-orienteret ontolog (OOO) kan have en heideggersk65 læsning af 
Agamben-citatet. Heideggers berømte eksempel med hammeren bruger 
han til at illustrere menneskers relation til objekter. En hammer har som 
værktøj en funktion. Det er funktionen, vi forbinder hammeren med. 
Hammeren er vedhåndenværende, og vi overvejer ikke dens nærmere opbyg-
ning, så længe den kan bruges til at hamre. Når hammeren derimod går i 
stykker, træder den frem på en anderledes måde. Den mister sin funktion 
og sin betydning. Hvis hovedet er faldet af, er den blevet til et skaft og et 
hoved, den er blevet forhåndenværende og træder i det frem som objekt, som 
andet end den funktion, den havde, da den ikke var i stykker. En objekt-
orienteret ontolog vil i det brændende hus se objektet, her det arkitektoni-
ske problem, træde frem. 
Der er indlysende en radikal forskel på hammeren og huset. Hammeren er 
uden arkitektonisk artikulation. Hammeren, når den er gået i stykker, er 
tavs og siger os ikke noget, hvor det brændende hus afslører betydninger. 
Hammeren er fremmedartet, forstyrrende og meningstom, når den ikke 
længere har sin funktion. Det brændende hus derimod er som en ruin sta-
dig betydningsfuld. Som arkitekten Louis Kahn udtaler: 

 [...] when the building is a ruin and free of servitude, the 
spirit emerges telling of the marvel that a building was 
made.66 

Dette er forskellige læsninger af, hvordan arkitektoniske problemstillinger 
udtrykker sig i branden. I Agambens citat ses en måde at fremkalde noget 
ikke tilgængeligt med ilden, ligesom jeg i de følgende kapitler gennem 
(for)brænding har opdaget og artikuleret relationer mellem ild og kon-
struktion, der har været agerende og reaktive – har udvist adfærd - og er 
blevet gjort tilgængelige (for mig) via ilden.  

65 Heidegger danner grundlag for den måske mest fremtrædende OOO-filosof, Graham Harman. 
66 Kahn, “The Room, the Street and Human Agreement”. Tale fra 1971, s. 258. 

66



I denne forbindelse danner ild et illustrativt eksempel på materialitet som pro-
ces, ved at tilblivelser og forskelle er åbenlyse, når ild er involveret. Ilden 
bliver en måde at opdage substansløs materialitet på i arkitektur, en kon-
kret metode. Gennem ilden kan materielle processer identificeres som 
energifelter og forandringer i materialer; altså processer knyttet til substan-
ser, som gennem denne tilknytning kan identificeres i arkitektur. Dette vil 
blive udfoldet særligt i kapitel 3, 5 og 6, hvor en sådan metode – en ‘pyro-
lyse’ – afprøves som et analytisk værktøj. Ved at antænde virtuelle brande 
de pågældende steder, der undersøges, for at belyse arkitektoniske aspekter 
af materielle processer.  
Det kan synes paradoksalt, at ild, der mest anses som en destruktiv kraft, 
som en proces, der ødelægger materialer, kan være med til at belyse materiali-
tet. Men gennem at se på relationen mellem træ og ild bliver faste konsi-
stenser ikke selvfølgelige for materialitet; ilden har ikke en præcis udstræk-
ning, den er i bevægelse og bringer andre materialer i bevægelse, den er 
ustabil og destruktiv. Via ilden vender materialitet fra at være mest sub-
stans til at være mest kræfter, og i det belyser ilden en materialitet som proces. 
Med andre ord er ild en proces, der påvirker materialer til at frisætte deres 
bundne energi i form af varme. Ild er flygtig, ikke fast, og materialer som 
substans er midlertidige i samvær med ilden; de omdannes til energi 
(varme), vand, røgpartikler og aske.   
Materialer ændres i samvær med ild; træ bliver til kul, malakit bliver til 
kobber,67 der sker udvekslinger af energier, der ændrer konsistenser over 
tid, og nye materialer og konsistenser emergerer i denne proces; substan-
sen omdannes til kræfter.  

Kan dette ses som en ny materialeforståelse? Der er ikke tale om forståelse i 
hermeneutisk forstand (selvom dette også kan være en del af det) med en 
vægt på det fortolkende lag, men en undersøgelse, der stræber efter forstå-
else af mellemmaterielle relationer i de kvaliteter, der er imellem de allerede 
etablerede kategorier, der knyttes til ild og træ. Det er ikke forståelsen af 

67 Disse er materielle processer, der beskrives mere indgående i kapitel 5. 
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det enkelte materiale, men materialer, som de fremstår i arkitektur, sam-
mensat med andre materialer, emergerende ud af materielle relationer uaf-
hængigt af et sansende subjekt. 
Jeg når nu frem til – afvigende fra gammel-materialismen – nærmere at be-
stemme materialitet som dels substans og konsistens og dels proces, kraft 
og tilblivelse. Noget er mere solidt end andet, men intet er absolut, og den 
mest solide betonmur bærer en skrøbelighed, et fremtidigt forfald, en po-
tentiel ødelæggelse i sig, eller som titlen på Cairns og Jacobs bog konstate-
rer: Bygninger må dø.68  
På samme måde bærer materialer også flere konsistenser i sig. Sten er 
åbenlyst en fast konsistens, men sten flyder også – det går bare meget 
langsomt. Konsistenser som flydende og fast sameksisterer, ligesom tilbli-
velse og destruktion foregår simultant.69 
Materialer er altid i proces, og materielle processer er ikke nødvendigvis 
knyttet til en substans med fast udstrækning. Ilden har fx ikke en fast ud-
strækning, udvaskning eller forvitring, og andre ‘weathering’-processer har 
ikke en fast udstrækning. Hvordan udmønter en sådan substansløs materi-
alitet sig i arkitektur? Materielle processer skal forstås som forandringer i ma-
terialer, når der produceres forskelle i materialet eller mellem materialer. At 
materialer altid er i proces vil sige, at de altid er i forandring og på vej til at 
blive noget andet.  
Et brændende materiale er også en materialitet og netop den materialitet, 
som afhandlingens erhvervspart, DBI, beskæftiger sig med. I denne sam-
menhæng er det ikke kun materialet, der er relevant at studere, men også 
ilden. Det er ikke kun et materiale, der brænder, der studeres, men et ma-
teriale og en ild, der i relation, i proces, bliver til noget andet, en forskel, en 
tilblivelse. Ilden brænder materialet, og materialet er føde for ilden.  
På DBI arbejdes med både virtuelle og aktuelle aspekter af ild i digitale simu-
leringer og fysiske prøvninger. Gennem dette undersøges tekniske aspekter 

 
68 Cairns og Jacobs, Buildings must die. 
69 Dette kan uddybes med begrebet om korrelationisme fra Meillassoux. Desuden kan det uddybes med for-
ståelsen af absolut emergens – ikke diakronisk emergens (der sker noget mellem to punkter) eller synkronisk 
emergens (det gentages), men en absolut emergens, der er en dynamik uden punkterne. Dette uddyber John 
Protevi i “Deleuze, Guattari and Emergence”. 
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af materielle processer; aspekter, der også til dels er en del af arkitektoniske 
aspekter af materielle processer. 

Arkitektur involverer i normal forstand mennesker i sin udtænkning, op-
bygning og brug. Men når den først er bygget, står den uanfægtet af men-
neskelig sansning af den. Den indgår som en del af vores miljø, der ofte 
kaldes det byggede miljø. Det byggede eller det kulturelle miljø adskiller sig 
i mindre og mindre grad fra det naturlige miljø, idet naturen er en ressource 
for menneskeligt forbrug og oplevelse. Alligevel anskues det tekniske og 
det materielle ofte som grundlæggende anderledes end det menneskelige 
og det kulturelle. Dette forhold ligger bag ved en række dikotomier som fx 
kultur/natur, kultur/teknologi og subjekt/objekt; en måde at anskue ver-
den på, der er central for den moderne virkelighedsopfattelse. Denne byg-
ger i høj grad på den franske filosof og matematiker René Descartes70 
(1596-1650) og har som grundlæggende udgangspunkt en adskillelse mel-
lem sjæl og legeme. Descartes opfandt koordinatsystemet og var den før-
ste, der adresserede omverdensproblemet, som er det filosofiske problem, der 
omhandler muligheden af at bevise eller begrunde eksistensen af den fysi-
ske omverden, dvs. af en verden uafhængig af bevidstheden.  
Mange tænkere har tænkt uden om eller forbi sjæl/legeme- eller sub-
jekt/objekt-dikotomierne, som følger af Descartes. Jane Bennett finder 
dette fællestræk hos tænkere som Epicurus, Spinoza, Nietzsche, Thoreau, 
Darwin, Bergson, Driesch, Adorno, Foucault, Serres og Deleuze.71 Disse 
tænkere har i de seneste 10-15 år dannet grundlag for nye materialismeteo-
rier som New Materialism, Object-Oriented Ontology, Speculative Rea-
lism og Material Feminism m.fl. Afhandlingen her vil ikke gøre rede for de 
enkelte retninger, men, på trods af deres forskelligheder og pga. deres fæl-
lestræk, bredt se dem som ny-materialisme.72 

70 Mange forfattere inden for ny-materialisme finder den moderne virkelighedsopfattelses kim i Descartes, 
bl.a. Coole og Frost, New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics. 
71 Bennett, Vibrant Matter. 
72 Det er ikke alle, som jeg her tager ind under ny-materialisme, som ser sig selv som sådan. Det gør Graham 
Harman fx ikke. 
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I det følgende vil jeg ridse de overordnede forskelle op på ‘den nye’ mate-
rialisme, og hvad jeg med Descartes og modernismen vil kalde ‘den gamle’ 
materialisme. 
Descartes beskrev verden som opdelt mellem det åndelige og det legem-
lige; mellem den tænkende substans, res cogitans, og den materielle substans 
eller det udstrakte, res extensa. Stof og rum hænger sammen, ved at stoffet 
har en rumlig udstrækning; alt, der har en rumlig udstrækning, er stof, og 
stoffets eneste irreducible egenskab er udstrækning. Stof er, ifølge Descar-
tes, et kvantitativt fænomen, der kan beregnes og måles. Descartes’ tanke 
lægger op til en læsning, hvor stoffet ikke forstås som noget, der besidder 
kvaliteter i sig selv; lugten og farven fx kan læses som værende uberegne-
lige sekundære kvaliteter, som tanken tillægger objektet, og ikke kvaliteter 
ved stoffet.  

Some of the more interesting aspects of the Cartesian un-
derstanding of matter are indeed what it excludes. As 
sheer exteriority, matter is devoid of interiority or onto-
logical depth. It is without qualities like color or smell, 
which are relegated to secondary qualities and classified 
as unreliable, unstable sensations that are attributed by 
thought rather than being intrinsic to matter. Matter’s ge-
ography is one of straight lines and rectangles rather than 
a topography of curves or labyrinths. As such, it is laid 
out before the searchlight of reason, the lumen naturale, 
without dark recesses, crevices, or hollows. Cartesian 
matter is unaffected by time or negativity, although it 
does obey laws of cause and effect. It is inert stuff emp-
tied of all immanent vitality: Descartes’s work is reso-
lutely antivitalist.73 

73 Coole og Frost, New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, s. 94. 
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”Den nye” materialisme

‘Den gamle’ materialisme

Stof

Ekstensiv

Empirisme

Vi kan ikke vide noget med 
sikkerhed om det materielle – 
det materielle er utilregneligt*

Livløst

Substans

Tilstand

Kvantitativt – besidder ikke 
kvaliteter i sig selv – fx er lugt 
og farve sekundære kvaliteter

Ubevægeligt

Sanselighed som en subjektiv 
handling

‘Den nye’ materialisme

Materiale

Intensiv

Dynamiske systemer (termo-
dynamik)

Alt er materielt eller har en 
materiel dimension

Kræfter

Substansierer

Proces

Kvalitativt (ikke i fænomenologisk 
forstand) – ikke intentionelt, 
men intensivt – emergerende

Bevægeligt

Sansning som en materiel relation

* Taget til sin yderste konsekvens med Berkeleys solipsisme, der siger, at: Det
eneste, jeg kan vide, er, at jeg selv eksisterer.

Fig. 2.2
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Ifølge Coole og Frost har dette dannet grundlag for vores moderne natur-
opfattelse; en opfattelse af naturen som noget, der er kvantificér- og mål-
bart, og hvor det materielle ikke kan bevæges af sig selv, men kun i mødet 
med eksterne kræfter.74 
Der er altså nogle helt klare/fundamentale forskelle i måden at anskue ma-
terialitet på (fig. 2.2). 

Jeg har i det ovenstående vist, hvordan forståelsen af materialeadfærd læg-
ger sig i forhold til nogle eksisterende tilgange til materialitet i arkitektur. 
Jeg konkluderer med forskellig litteratur, at disse eksisterende tilgange ho-
vedsagligt lægger sig inden for det, jeg kalder ‘gammel’ materialisme, og 
danner med teoretikere inden for ny-materialisme den tilgang til materiali-
tet, som materialeadfærd trækker på. 
Jeg ser en nødvendighed af, at materialitet i arkitektur bevæger sig væk fra 
en essensbaseret tilgang for i stedet at beskæftige sig med konkrete materi-
elle processer. Jeg introducerer en ‘pyro-lyse’-metode, som jeg vil anvende 
på afhandlingens japanske cases som en måde at tilgå konkrete materielle 
processer på. ‘Pyro-lyserne’ fremkalder energiaspekter i arkitekturen, og i 
det følgende vil jeg opridse det territorium, som energiaspekterne fremkal-
des gennem. 
Et studie i materialeadfærd tænker hen imod at forstå arkitektur som mate-
rielle processer, og for at forstå disse nærmere er materialers indlejrede 
energi uomgængelig.  

74 Coole og Frost, New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, s. 7. 
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2.2  ENERGI OG ARKITEKTUR – TERMODYNAMIK 

Jeg bruger Luis Fernández-Galianos bog Fire and Memory: On Architecture 
and Memory75 til at se arkitektur som organisering af energi. Fernández-Ga-
liano kan ikke som sådan indskrives som ny-materialist, men hans tanker 
bygger på mange af de samme principper, som han via et energi-perspektiv 
sætter i en arkitektonisk kontekst: 

Thus energy is installed in the heart of architecture in two 
ways: through the energy consumption of buildings (or 
more accurately of the building’s users) in thermal regu-
lation, water heating, lighting, etc., and through the en-
ergy needed to organize, modify, and repair the built do-
main. In other words: through the energy consumed by 
the processes that the building houses, and through the 
energy consumed by the process that the building itself 
is.76 

Med andre ord huser en bygning processer og er i sig selv en proces. 

Fernández-Galiano skelner mellem tre forskellige architectures of energy, som 
jeg i det følgende vil gennemgå for med disse at skabe et felt af forskellige 
måder at relaterer arkitektur og energi på. Den første, helio-teknologi (sol-
teknologi), relaterer sig til termodynamikkens første lov, som handler om 
energibevarelse; at energien i et lukket system er konstant, hvilket i øvrigt 
er mekanikkens grundlæggende princip. Denne arkitektur har vedligehol-
delsens energi som fokus. Den ser bygninger som ‘domestiske energifa-
brikker’77 ved at udstyre dem med solfangere, solceller, ventilationssyste-
mer, jordvarmeanlæg m.m.; bygningen anses som en maskine. En sådan 

75 Den engelske udgave udkom i 2000, men den spanske udgave udkom første gang i 1991. 
76 Fernández-Galiano, Fire and Memory, s. 247. 
77 Fernández-Galiano, s. 106. 
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helio-teknologi er en reaktion på ‘termiske utilstrækkeligheder’78 i moderne 
arkitektur.79 

The space they contain is indifferent to thermal percep-
tion: the coolness of a shade, the heat of a fire, the warm 
touch of wood, and the relief offered by a light breeze are 
removed from the isotropic and isothermal mechanical 
universe of heliotechnical construction. Obsessed as it is 
with maximizing gains, minimizing losses, and optimizing 
output, this kind of architecture is a living example of the 
mechanicist, reductive, unidirectional, and monofunc-
tional approach to design.80  

Helio-teknologi kommer til udtryk i modernismen fx via Le Corbusiers bo-
maskine og mur neutralisant (neutraliserende mur) (fig. 2.3) og Reyner Ban-
hams hus af installationer (fig. 2.4). 
Kendetegnende for modernismen er det kartesianske grid i plan og opstalt, 
der kommer til udtryk som både en materiel og energimæssig strategi, som 
skaber både rumlig, konstruktiv og termisk homogenitet. Dette gøres med 
ambitionen om at bringe arkitekturen ind i en kvantitativ, mekanisk og 
normaliseret verden af industriel produktion; det at opbygge et sted bliver 
i stedet til produktion af (nødvendigvis) homogene, repeterbare rum (fig. 
2.5).81

Den anden og den tredje ‘architecture of energy’, som Fernández-Galiano 
identificerer, relaterer begge til termodynamikkens anden lov, som lyder, at 
entropien er konstant eller voksende i et lukket system.  
Han identificerer dem som to forskellige indstillinger til entropi; en entro-
pisk optimisme og en entropisk pessimisme, som han i arkitektonisk 

78 Marot, “Hearthbreaking”, s. 1116. 
79 For forskning på området se Johansson, Bæredygtighed i danske almene boliger – med et brugerfokus; Naboni, Niel-
sen og Henry, “Learning from Functionalist Nordic Houses towards Passive, Active, Adaptable and Prefabri-
cated Homes.” 
80 Fernández-Galiano, Fire and Memory, s. 106. 
81 Fernández-Galiano, s. 106. 
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Helio-teknologi kommer til udtryk i modernismen fx via Le Cor-
busiers bomaskine og ‘mur neutralisant’ (neutraliserende mur). 

Fig. 2.3

75



Fig. 2.4 Francois Dallegret, illustration til Reyner Banhams 
artikel ‘A Home is Not a House”, 1965.
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Fig: 2.5 Le Corbusier, Unité d’habitation, Paris (1920)

Kendetegnende for modernismen er det kartesianske grid i plan og opstalt, der kommer til 
udtryk som både en materiel og en energimæssig strategi, som skaber rumlig, konstruktiv og 
termisk homogenitet. Dette gøres med ambitionen om at bringe arkitekturen ind i en kvanti-
tativ, mekanisk og normaliseret verden af  industriel produktion; opbyggelsen  af  stedet bliver 
til produktion af  nødvendigvis homogene, repeterbare rum.
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sammenhæng overfører til henholdsvis en bioklimatisk arkitektur og en ar-
kitektur, der fokuserer på rehabilitation. Den første ses i det, der kaldes 
passivhuse,82 der hovedsageligt fokuserer på at kontrollere og ikke at maksi-
mere indfangningen af vedvarende energi,83 og finder ifølge Fernández-Gali-
ano sin rollemodel i artificielle organismer snarere end i maskiner som den 
helio-teknologiske. 
Den pessimistiske model, der fokuserer på rehabilitering, har opmærksom-
hed på entropic degradation of matter84 i sit blik på energi. Dette udmønter sig i 
genvinding af viden og genbrug af materialer. 
Begge versioner er et brud med den mekaniske indstilling til arkitektur og 
har potentiale til at supplere hinanden ved at forstå, at “… thermodyna-
mics is chance generating order in fragments of the process, while it is necessity 
generating disorder in the process as a whole”.85 Han ser altså optimismen i 
fragmentet og pessimismen i helheden. 

[...] the two architectures of the second principle differ in 
the priority they give to energy that flows as food and 
regulation and to energy that accumulates as memory; to 
energy profit and to energy capital; to adaptive change 
and to permanence; to self-regulation and to inertia; to 
homeostasis and to hysteresis.86 

Disse tre måder, hvorpå arkitekturen forholder sig til energi, skal ikke ses 
som isolerede retninger, men som overlappende tilgange. Denne afhand-
ling interesserer sig primært for den tredje tilgang ved at se materialer som 
akkumuleret energi, men også den anden tilgang er relevant, for, ligesom 
materialerne er akkumuleret energi, huser og dirigerer de også energi. 
Dette felt har potentiale til og fortjener et uddybende studie af Fernández-
Galianos termodynamiske teoretisering af arkitektur, som denne afhand-
ling ikke vil gå nærmere ind i, men i stedet tilføje en dimension af 

82 Oversat fra ‘passive solar architecture’. 
83 Oversat fra ‘natural energy’. 
84 Fernández-Galiano, Fire and Memory, s. 118. 
85 Fernández-Galiano, Fire and Memory. s. 117 
86 Fernández-Galiano, s. 118. 
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materialeadfærd, der har potentiale til at give en anden vinkel på hans pro-
jekt, der er mere materialenær. Hvor Fernández-Galiano bevæger sig i de 
organiserende dimensioner af energi og arkitektur, vil jeg tænke hen imod 
at se dimensioner af energi og arkitektur i det lokale og konkret materielle. 

I byggeindustrien findes en række forskellige modeller at beregne byggeri-
ers energiregnskab ud fra, og med disse bliver aspekter af materialers 
bundne energi synlige og målbare. Andre aspekter forbliver usynlige, da 
disse energiregnskaber ikke kan give et fuldt billede af energien i et byggeri 
og altid vil være et udsnit af virkeligheden. Modellerne vil altid være tilnær-
melser, da processerne i byggeriet er komplicerede og dets anvendelse 
uforudsigelig. Når der i denne afhandling arbejdes med energi og proces-
ser i byggeriet, er det ikke set som kvantitative energiberegninger, men 
som kvalitative studier af materialeenergier, som flow, som cyklusser, som 
kræfter, foranlediget af det stadig øgede energifokus på arkitektur og på 
hele bæredygtighedsproblematikken generelt. For hvorledes møder en 
kvantitativ energiberegning en kvalitativ arkitektur?  
Kvantitativt kræver træmaterialer langt mindre energi at producere end de 
fleste andre byggematerialer, og de giver dermed et bedre energiregnskab 
(f.eks. i en Life Cycle Analysis).87 
At bruge træ som byggemateriale i høje huse og tætte byer vender de sidste 
300 års udvikling i byggeriet, hvor store by-brande har medført restriktio-
ner for brug af træ i etageejendomme. Huse og gader er formet efter disse 
traumer, og anvendelse af ubrandbare materialer er indført som lovkrav i 
facade og brandskel for, så vidt muligt, at forebygge fremtidige brande. 
De kvantitativt ubrandbare tegl og beton er også blevet den kvalitative op-
fattelse af sikkerhed, og træ møder derfor den udfordring, at selvom et 
højhus af træ reelt kan gøres lige så sikkert som et betonhus, vil den ople-
vede sikkerhed være anderledes.88  

87 I en bygnings energiregnskab vil anvendelse af træ bidrage positivt, dvs. at byggeriet vil have et lavere ener-
giforbrug, og da byggeriet står for ca. 1/3 af vores energiforbrug, er der her meget at vinde. 
88 På DBI opereres med henholdsvis reel og oplevet sikkerhed. 
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Dette fører mig videre til at eksemplificere, hvordan materiale nogle gange 
tilgås som noget abstrakt, som ‘stof’, og andre gange som konkret materi-
ale. 

Abstrakt stof og konkret materiale 
Selvom det i kapitel 1 omtalte højhus, som C.F. Møller tegnede til Stock-
holm, ikke er bygget, kan det i høj grad spille en rolle i verden. Det kan det 
ved i sig selv at udgøre en verden – en verden i verden. Det er bl.a. en ver-
den, fordi det rummer ideer og sammenhænge, der går ud over den speci-
fikke sammensætning af materialer, og peger, med sin verdensopbyggelse, 
på en måde, hvorpå andre ting hænger sammen. Det har således igangsat 
diskussioner om træ som byggemateriale i høje huse ud over dette kon-
krete projekt. 
Arkitekten arbejder ikke, som kunstneren ofte gør, direkte i sit materiale, 
men arbejder med repræsentationer, der igennem en byggeproces opnår en 
materiel bygningskrop, en materiel form, en fysisk tilstedeværelse. Arkitek-
ten arbejder med beskrivelser, anvisninger og visualiseringer af materialer, 
altså ikke direkte i stoffet, og materialet er ofte kun til stede på tegnestuen i 
små materialeprøver på ca. 10 x 15 cm (fig. 2.6). Materialer reduceres ofte 
til deres pris og overfladeegenskaber såsom farve og tekstur. Arkitektur-
projekter tegnes i 3D-software, og fysiske modeller bygges i skum (styro-
foam) eller hvidt pap. Den digitale 3D-model er ren idé, der projiceres på 
et livløst stof. Det digitale stof er modtagelig over for enhver idé, enhver 
form, som tegneren/3D-modulløren evner at få softwaren til at udføre. 
Det digitale stof er modstandsløst og abstrakt og tildeles fysiske egenska-
ber i form af overflader og teksturer, og kan renderes89 i specifikke lyssæt-
ninger. I mere avanceret software som Revit kan materialers konstruktive 
og økonomiske parametre være indbygget i det digitale stof. Det abstrakte 
stof er altså i høj grad til stede i arkitektens arbejdsproces som et centralt 
værktøj til at tænke rumligheder, forløb, former m.m.  

89 Den fremkaldelsesproces, hvor det digitale billede beregnes/genereres. 
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Fig. 2.6 Materialeprøver
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Form og materiale er i den digitale arbejdsproces meget frit og modstands-
løst relateret, men når det skal aktualiseres, påtvinges de fysiske materialer 
de digitale materialers virkelighed.  
Hvordan form og materiale er relateret, er en klassisk filosofisk og arkitek-
tonisk diskussion. Ligger formen indlejret immanent i materialet (morfoge-
nese), eller lægges formen ned over et viljeløst stof (hylomorfisme)? 
Denne diskussion tages indgående op af bl.a. den britiske arkitekt og teo-
retiker Katie Lloyd Thomas,90 hvis ærinde bl.a. er at mobilisere et materia-
lebegreb, der frigør sig fra form. 
Hvis antagelsen, at det hylomorfe stof (der refererer til det abstrakte stof) i 
høj grad er til stede meget sent i den arkitektoniske proces, er rigtig, kan 
det peges på som et problem, og afhandlingen arbejder med at etablere en 
platform, hvorfra der kan tænkes hen imod en mere morfogentisk (der re-
fererer til det konkrete materiale) materialeforståelse.  

For at vende tilbage til træet og de nye former, det begynder at optræde i, 
fremlægges det på de trækonferencer, som jeg har deltaget i,91 som om ma-
terialeskiftet fra beton til træ er en nødvendighed for at redde verden. 
Træet repræsenterer her en cyklisk energitilgang, hvor byggeriet ikke udle-
der, men lagrer CO2, en måde at udføre CO2-regnskab på, som der ikke er 
helt enighed om. Som nævnt i kapitel 1 fremstilles CLT af CLT-fortalere 
som nærmest ikke-brandbart, og her er måske tale om et materialesyn, der 
lægger sig uden for den henholdsvis abstrakte hylomorfe materialetilgang 
og den konkrete morfogenetiske materialetilgang. Måske er det en skæv el-
ler tilpasset hylomorfisme, hvor ideen ikke lægges ned over et materiale, 
men materialet forsøges tilpasset ideen, ved at træ fremstilles som nærmest 
ubrandbart og selvslukkende.  
Dette leder mig videre til, hvordan jeg i afhandlingen vil tilgå konkrete ma-
terialer og materielle sammenstillinger. I arkitektur tænkes og beskrives 
materielle sammenstillinger ofte som tektonik. Begrebets betydning er ikke 
entydig, men et overordnet fællestræk ved de forskellige tektonikbegreber 

90 Lloyd Thomas, “Building materials: conceptualising materials via the architectural specification”. 
91 Disse er: Build in Wood, Wood Building Nordic, RESPONSI:BUILD. 
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er, at der knytter sig en intention til dem. Jeg vil her forsøge at tænke uden 
om det intentionelle for at fremhæve de materielle relationer og vil derfor i 
højere grad bruge begrebet assemblage, som beskrevet i kapitel 1. 
I det følgende vil jeg groft optegne forskelle og sammenfald mellem de to 
begreber, tektonik og assemblage. 
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2.3  TEKTONIK OG ASSEMBLAGE 

Overordnet er tektonik et begreb, der beskæftiger sig med sammenstillin-
gen af materialer, men med den sammenstilling, der er foretaget med en arkitekto-
nisk intention,92 der i min tolkning må være en intention omkring at skabe et 
udtryk og således har en æstetik og en værkdimension knyttet til sig. 
Med tektonikbegrebet arbejdes der med hierarkier som fx bærende og bå-
ret, primære og sekundære bygningsdele, hvordan de tilsammen danner en 
helhed, og hvorledes sammensætningen af delene forholder sig til kultu-
relle betydningslag, således at delene udtrykker mere end deres teknik. 
Jordværket signalerer permanens, stålets grid signalerer modernitet, og træ-
rammer signalerer midlertidighed.  
Man spejler, med andre ord, verden i tektonikken ved at tillægge konstruk-
tioner betydning, som når “[...] begrebet tektonik refererer til den betyd-
ning man kan tillægge eller genfinde i arkitekturens (bygnings)konstruktio-
ner”,93 og når “(t)ektonik vedrører produktet af menneskelige kunstneriske 
evner, ikke det funktionelle aspekt, men alene den del, der afslører et be-
vidst forsøg fra kunstneren på at udtrykke kosmiske love og kosmisk or-
den, når materialet formes.”94 
Med andre ord afspejler eller udtrykker tektonikken en idéverden, eller det 
er en idéverden, der viser sig i stoffet.95 Gennem tektonikken udtrykker ar-
kitekturen fx stabilitet og sikkerhed, som er værdier og kvaliteter, der ikke 
ligger i materialet, men som er repræsentationer. Når domhuse med store 
stensøjler, som fx Københavns Domhus, fremstår som autoritære, ligger 
autoriteten ikke i stenen, men projiceres på bygningen og på materialet. 
Når taget i Neue Nationalgalerie svæver, er det, fordi dets materialer tekto-
nisk er sammenstillet for at danne en virkning, et udtryk af at svæve. Tek-
tonikken er på den måde en idéverden; det er ideen om at svæve og ikke 

 
92 Udtalelse fra Kjeld Vindum. 
93 Beim, Tektoniske visioner i arkitektur, s. 45. 
94 Hartoonian, Ontology of construction; s. 23, om Gottfried Sempers (1803-1879) tektonikbegreb, citeret og over-
sat af Beim, Tektoniske visioner i arkitektur.  
95 Se yderligere Frampton, Studies in Tectonic Culture. 

84



en aktuel svævende tilstand, ligesom det er ideen om autoritet, der er til 
stede. 
Trætektonik er ikke så veludviklet i Danmark. Det vil sige, at træ ofte for-
bindes med midlertidighed og sommerhusbyggeri, og oftest begrænser sig 
til rammer og beklædninger. Men der er udviklinger i gang mod nye træ-
tektonikker som fx woodscraperen, der ikke er tænkt bygget i trærammer, 
men i nye massive træmaterialer som krydslamineret tømmer (CLT) og 
kompositsystemer bestående af CLT og beton. Disse nye tektonikker og 
nye anvendelsesområder for træ betyder, at træet skal optage nye betydnin-
ger, da det er en ny idéverden, det skal have projiceret på sig. Vi har for 
vane at projicere en nostalgisk verden af hytter og småhuse eller midlerti-
dige barakker ned over træet. Men i den nye skikkelse, som træet kan an-
tage i CLT, har træet opnået nye (emergente) egenskaber, der som nævnt 
tidligere minder mere om tunge end om lette materialer. De nye træmateri-
aler har en anden kompleksitet ved at være lagdelte og laminerede med 
lim, søm eller dyvler, og et stykke CLT har andre egenskaber end et stykke 
tømmer, både hvad angår konstruktive egenskaber i fx spændvidde og i 
forhold til brand.  
Tektonikbegrebet i arkitektur er ikke entydigt, og Fredrik Nilsson peger 
endda på, at det, der i humanistiske videnskaber omtales som ‘den materi-
elle drejning’, i arkitektur har en ækvivalent i en ‘tektonisk drejning’, altså 
en vending mod nye tektonikbegreber, som viser sig i en øget interesse i 
materialitet både i arkitektonisk praksis og teori.96  
Den materielle drejning er human- og socialvidenskabernes øgede opmærk-
somhed mod det materielle som et primært aspekt af menneskers måde at bebo 
verden på.97 Dette forhold er ikke gældende for arkitekturfaget, der af indly-
sende årsager som byggende praksis altid har det materielle som netop et 
primært aspekt af menneskers måde at bebo verden på. Arkitektur er som ud-
gangspunkt materiel (selvom man kan inkludere immaterielle utopiske, 

96 Nilsson, “Architectural assemblages and materializations – Changing notions of tectonics and materiality in 
contemporary architecture”, s. 409. 
97 Bille og Flohr Sørensen, Materialitet, s. 32.  
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ikke realiserede værker i arkitektur).98 Arkitekturen har derfor ikke oplevet 
samme materielle drejning99 som de humanistiske fag, men ser man på ar-
kitekturteoretikere og skrivende arkitekter som Reiser + Umemoto, Ra-
katansky, Lefebvre, Katie Lloyd Thomas og Andrew Benjamin og på vær-
ker af arkitekter som De Vylder Vinck Taillieu, Sarah Wiggleswoth og 
Gigon/Guyer, er der alligevel sket materielle aflejringer i form af opmærk-
somheder på materielle processer, ligesom denne afhandling også kan ses 
som en sådan.100  
Den materielle drejning er en drejning mod et relationelt perspektiv. Arki-
tektur fremkommer af en lang række relationer, bl.a. den mellem arkitek-
ten og materialet, men også materialer imellem, og som Donna Haraway 
minder os om, er relationerne ikke ensrettede, men gensidige og gældende 
for subjekter, objekter og andre enheder. 

Such a capacity [to respond, that is, responsibility] can be 
shaped only in and for multidirectional relationships, in 
which always more than one responsive entity is in the 
process of becoming. That means that human beings are 
not uniquely obligated to and gifted with 
responsibility; [...] responsibility is a relationship crafted 
in intra-action through which entities, subjects and 
objects come into being.101 

 

98 Fx har Peter Eisenman og John Hejduk formelle og idébaserede tilgange, ikke udgangspunkt i det materi-
elle.  
99 Det vil Maria Voyatzaki måske nok mene, at den har i form af fx digitale fremstillingsmetoder. Jeg mener 
dog ikke, at disse fremstillingsmetoder særligt ofte fremstiller en materialefokuseret arkitektur, men snarere en 
værktøjsfokuseret arkitektur. Voyatzaki, Architectural Materialisms. 
100 På den anden side er denne afhandling ikke i sig selv materiel, men teoretisk og spekulativ omkring det 
materielle. Havde afhandlingen et direkte fysisk, materielt udgangspunkt, ville den via fx Research by Design 
have udforsket materielle processer i materialet og ikke i teorien.  
101 Haraway, When Species Meet, s. 71. Haraway henviser her til Karen Barads begreb intra-action: Karen 
Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. 
Haraway refererer til rela-tionen mellem laboratoriedyr og forsker – en anden kontekst end denne. 
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Denne afhandling kan også skrive sig ind i denne materielle og tektoniske 
drejning. Ikke ved at omskrive forståelsen af tektonikbegrebet, men ved i 
stedet for at anskue arkitektur som assemblager.102  
DeLanda taler om emergente egenskaber i forhold til assemblager – et be-
greb, han videreudvikler fra Deleuze, oversat fra fransk agencement. Over-
sættelsen til assemblage mangler dog et vigtigt aspekt fra det franske be-
greb, der refererer til den aktive handling at samle og det, der sker imellem 
det, der samles. Og i begrebet agencement læses også tydeligt agens. Men agen-
cement eller assemblage er ikke agens, som en tilstand, men ‘agencisering’ som en 
proces. Assemblagen som begreb kan således bruges til at tilgå komplekse 
sammenstillinger, som jeg fx gør det i kapitel 7 med Svinkløv Badehotel. 

Gottfried Sempers ideer om materialemetamorfoser ligger som en del af 
tektonikken. Ordet metamorfose kommer af græsk metamorphosis ‘forvand-
ling’, af meta- og afledn. af morphe ‘form’. 
Relationen mellem form og materiale skriver Gottfried Semper om i for-
bindelse med sin teori om Stoffwechsel.103 Han beskriver et fænomen, hvor 
en form, der har været forbundet med en måde, hvorpå ét materiale er for-
arbejdet på, overføres til andre materialer.104 Fx er ‘træ-stil’ et formsprog, 
der kommer af/udspringer fra træets egenskaber – en stil, der gennem 
flere metamorfoser kan udvikle sig til en ‘sten-stil’.105 Metamorfose har 
med andre ord en tæt relation til form.  

102 Dette har potentiale til at videreudvikle tektonikbegrebet og kalder på en længere redegørelse for de for-
skellige tektonikbegreber i arkitektur, men da dette ligger i udkanten af denne afhandlings territorium, vil det 
ikke blive gjort her. 
103 Semper, Der Stil in den technischen und techtonishen Künsten, oder praktische Ästhetik. 
104 Moravánszky, Metamorphism, s. 15. 
105 Semper, Der Stil in den technischen und techtonischen Künsten, oder praktische Ästhetik, s. 371, citeret af Mo-
ravánszky, Metamorphism, s. 15. 
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Metabolisme er derimod et begreb, der vedrører den materielle proces. 
Ordet er afledt af græsk metabole ‘forandring’, ‘overgang’, af metaballein ‘for-
andre’. Forbrænding er en metabolisme, en serie af materielle processer – 
et stofskifte, en stofveksel.  
Der er således i de to begreber en grundlæggende forskel. Groft stillet op 
hører metamorfosen, med tektonikken, til den kosmologiske idéverden og 
metabolismen, med assemblagen, til den mere kaotiske, energiske kosmo-
goniske verden af materielle processer (en forskel, der vil blive uddybet i 
kapitel 3). 
Når det er sagt, findes der andre tektonikforståelser som fx fra Per Kir-
keby, der skriver en procesorienteret forståelse af tektonik frem i nedenstå-
ende citat: 

Denne opbygning af en egen logik rummer derfor både 
en helhed og en sammenhæng, men også alle de brud 
og historiske forkastninger som funktionskravene 
med-bragte. Det er derfor vi bruger udtrykket tektonik. 
For-nemmelsen af både opbyggende og samarbejdende, 
men også disparate energier i et bygningsværk. 
Fornemmelsen af at historiens kræfter er på spil i selv 
det mindste byg-ningsværk. At klodens 
kontinentaldrift, bjergkædefold-ninger og 
forkastninger har et seismisk ekko i bygnin-gerne. 
Selv uden jordskælv. At disse kræfter naturligvis skal 
holdes i skak så længe vi går på jorden og skal bruge 
bygningerne, er netop arkitekternes opgave. I bygninger-
nes form skal historiens marmorering finde en fast 
form. En midlertidig fast form må man sige, mod de 
virkelige kræfter er der ikke meget at stille op, alt vender 
tilbage til det vi kalder naturen. Murstenens brændte ler 
vender før eller siden tilbage til jorden. Det er en af de 
ting der er så smukt ved mursten.106 
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Med tektonikken tænkes ofte mod en holistisk værkopfattelse, og jeg vil 
med John Law107 sætte udgangspunktet for denne afhandling i relation til 
denne tektoniske tænkning. Jeg pointerer dette, fordi jeg i arkitektur (der, 
som tidligere beskrevet, spænder over forskelligartede problemfelter) ser 
en tendens til at forsøge at inddrage flere og flere aspekter i analyserne i 
forsøg på at danne mere overblik. Law argumenterer for en anden tilgang, 
der i stedet for at se kompleksiteten i det globale ser kompleksiteten i det lo-
kale. Law skelner mellem det, han kalder en romantisk og en barok komplek-
sitet, og argumenterer imod ambitionen om at danne sig holistisk overblik 
– imod at ‘kigge op’.

[...] there is no final coherence. There is no system, global 
order or network. These are, at best, partially enacted ro-
mantic aspirations. Instead there are local complexities 
and local globalities, and the relations between them are 
uncertain.108 

I stedet argumenterer han for at ‘kigge ned’ for at udfolde barokke kom-
pleksiteter og problemstillinger ud fra specifikke lokale tilfælde; at finde 
det globale i det lokale og specifikke; at finde kompleksiteten i detaljen og 
det specifikke i stedet for at lede efter emergensen i en højere orden. Law 
identificerer formalisme som en sådan teknik til at forstille sig og håndtere 
romantiske kompleksiteter, der identificerer forskellige elementer, viser, 
hvordan de er forbundet, og i det producerer en ny og kompleks virke-
lighed. 
Med den romantiske kompleksitet tydeliggøres emergensen, hvor det ba-
rokke, derimod, er tolerant over for det implicitte – det er ikke nødvendigt 
at tydeliggøre tingen for at kende den. Alting vil på en eller anden måde 
blive reflekteret, brudt og inkluderet i, hvad der end er til stede.  

107 Law, “And if the Global Were Small and Noncoherent? Method, Complexity, and the Baroque”. 
108 Law, s. 9. 
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[...] each simple substance has relations which express all 
the others, and [that] consequently it is a perpetual living 
mirror of the universe.109 

Der er ingen mulighed for at modellere helheden, og det er muligt at vide 
dette på implicitte måder. 

But to see it this way one needs to sense that there are 
realities which can only be caught, associatively and indi-
rectly, at the edges of perception.110 

Afhandlingen analyserer med denne tilgang komplekse materielle relatio-
ner i lokale og tilsyneladende simple materielle møder. Det er materielle re-
lationer, der involverer flere aktører; det er en kompleksitet, der udfolder 
sig i det lokale. Fx rummer hulrummet mellem beklædning og isole-
ring/husets bærende konstruktion/vindspærre en stor kompleksitet, som 
vil blive diskuteret nærmere i kapitel 7 om Svinkløv Badehotel. Det er med 
visheden om, at ikke alle aspekter af materialeadfærd kan tydeliggøres, 
men at flere aspekter ligger implicit, uden for det sproglige og nogle gange 
uden for kapaciteten af det direkte erkendelige, det umiddelbart tilgænge-
lige, og det er på den betingelse, at jeg analyserer materialeadfærd. 

De følgende to afsnit er to indledende forsøg, foretaget tidligt i ph.d.-pro-
jektet, på at analysere og tænke værker gennem assemblagen ud fra kon-
krete materielle møder. Det første er en analyse af en betonmur i 
Gigon/Guyers tilbygning til Oskar Reinhart-museet i Winterthur, og det 
næste er en analyse af et udsnit af Sarah Wigglesworths Straw Bale House i 
London. Jeg har ikke yderligere anvendt denne assemblage-analyse som 
metode i afhandlingens cases, men den har spillet en vigtig rolle i udviklin-
gen af tænkningen om materialeadfærd. 

109 Leibniz og Strickland, Leibniz’s Monadology. Citeret af John Law. 
110 Law, “And if the Global Were Small and Noncoherent? Method, Complexity, and the Baroque”, s. 11. 
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Fig. 2.7 Gigon/Guyer, Oskar Reinhart-museet

Fig. 2.8 Gigon/Guyer, Oskar Reinhart-museet
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Betonmur med kobberioner 
Gennem denne analyse af en betonmur i Gigon/Guyers Oskar Reinhart-
museum i Winterthur (fig. 2.7+2.8) vil jeg se på materialers adfærd i as-
semblager. 
Jeg skriver om muren ud fra fotoet. Det startede med en intuition om, at 
der er noget på færde – en konflikt eller proces, der ikke var direkte om-
sættelig til byggeteknik, en situation, jeg ikke umiddelbart kunne afkode, en 
art atmosfære eller dybde i det arkitektoniske rum. 

Den makromaterielle assemblage 
Fotoet viser en moderne betonbygning med en dyb kobbergrøn, ujævn 
farve. Det ser ud, som om den blokerer indkørslen; et massiv, men samti-
dig giver den stribede, ujævne overflade, der virker levende, muren karak-
ter som et blødt gardin, der let kan trækkes fra, som om det skjuler noget 
eller leder et sted hen. 

Den mikromaterielle assemblage 
At analysere en assemblage er at analysere assemblagens komponenter, der 
mødes. Mødet kan være en udveksling af egenskaber og kvaliteter, der kan 
sammenvæves eller frastøde eller dominere hinanden. En assemblage kan 
være mere eller mindre i balance og harmoni; mere eller mindre konflikt-
fuld. 

Murens ujævne grønne farve opstår, når kobberionerne indstøbt i betonen 
møder vand og oxiderer. De mikromaterielle dimensioner er der, hvor ma-
terialers liv er mest åbenlyst. At atomer er i evig bevægelse, og at molekyler 
er mere eller mindre stabile forsamlinger af atomer er almen viden. Den 
åbenlyse livlighed i mikroskala, der viser atomernes bevægelser er sværere 
at få tanken omkring når man bevæger sig i makro- og mesoskala, og 
denne analyse vil viderebringe forståelsen af materialers livlighed fra mi-
kroskala til makroskala.  
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Assemblager “are able to function despite the persistent presence of ener-
gies that confound them from within.”111 
Assemblager har uensartet topografi, fordi nogle af deres punkter, hvor af-
fekter og energier krydses i mødet mellem deres komponenter, er tættere 
eller mere trafikerede end andre.112 Kobber og jurakalksten, som er to af 
denne assemblages komponenter, er topologisk forskellige. Det ene er me-
tal, det andet er sten. Når de er pulveriseret, ligner de hinanden, men kob-
beret, når det møder jurakalkstenen, ændrer sin kapacitet til at blive påvir-
ket; kobberet er mere reaktivt i samvær med kalkstenen. Dette særlige 
punkt eller denne forbindelse er særligt trafikeret, når regn lejlighedsvis 
indgår i assemblagen. 
Hvert medlem af assemblagen har en energi eller kraft. Kobber er, som 
nævnt, aktivt og ekstrovert og villigt til at reagere med vand, og cementen 
er fase-skiftende. 
Assemblagens evne til at forme beton og farve sig selv indefra er gruppens 
effektivitet og assemblagens agens. 

Assemblagens member-actants 
Jeg beskriver denne gruppeeffekt med det, som Jane Bennett kalder mem-
ber-actants: 

And precisely because each member-actant maintains an 
energetic pulse slightly “off” from that of the assemblage, 
an assemblage is never a stolid block but an open-ended 
collective. A “non-totalizable sum.” An assemblage thus 
not only has a distinctive history of formation but a finite 
life span.113  

111 Bennett, Vibrant Matter, s. 23. 
112 Bennett, s. 23. 
113 Bennett, s. 24. 
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Mur-assemblagens member-actants er: 
- Cement (calciumsilikat): aluminium- og jernrige klipper opvarmet

til 1450 ºC
- Jurakalk (calciumkarbonat): klipper dannet af sammenpressede lag

af levende organismer fra juraperioden over millioner af år, smel-
tet sammen under varmen og trykket fra Jordens tektoniske lag.114

Jurakalken har vist sig at fremme kobberoxidationen, og med det
den grønne indfarvning af betonen.115

- Silikat fra fx ler
- Regn
- Kobber: Kobberet blandes med cement og jurakalk og danner en

malakitbeton. Det er en kobberindlejring – en malakitformation.

At some point humans made the discovery [...] that would 
end the Stone Age and open the door to a seemingly un-
limited supply of stuff. The discovery that a certain green-
ish rock, when put into a very hot fire and surrounded by 
red-hot embers, turns into a shiny piece of metal. This 
greenish rock was malachite, and the metal was, of 
course, copper [...] Suddenly the discoverers were sur-
rounded not by dead inert rock but by mysterious stuff 
that had an inner life.116 

Muren er en art legering. Ligesom guld legeres med kobber for at gøre gul-
det stærkere, legeres betonen med kobber og ændrer sine egenskaber. 
Kobberionerne vaskes ud af betonen og danner en ny giftig assemblage 
med jorden, hvor bygningen står. Assemblagen er i stadig bevægelse og 
forandring. 

Centrale processer: 
Betonen stivner (fig. 2.9) 

114 Miodownik, Stuff Matters, s. 54. 
115 Pfeifer, Liebers og Brauneck, Exposed Concrete, s. 101.  
116 Miodownik, Stuff Matters, s. 8. 
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… mixed with water and a series of  chemical reactions takes place to form 
a gel. Gels are semisolid and wobbly types of  matter – the jelly served at 
children’s parties is a gel, and so is toothpaste. It doesn’t slosh around like 
a liquid because it has an internal skeleton that prevents the liquid moving. 
In the case of  jelly this is created by the gelatin. In the case of  cement, the 
skeleton is made up of  calcium silicate molecules, now dissolved in the water, 
in a way that appears almost organic. So the gel that forms inside cement is 
constantly changing as the solid internal skeleton grows and further chemical 
reactions take place. As the fibrils grow and meet, they mesh together, 
forming bonds and locking in more and more of  the water, until the whole 
mass transforms from a gel to a solid rock. These fibrils will bond not only 
to each other but also to other rocks and stones, and this is how cement 
turns into concrete.  
(Mark Miodownik, Stuff  Matters: Exploring the Marvelous Materials 
that Shape Our Man-Made World, s. 54)

Fig. 2.9
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Oxidering: processen, hvor det reaktive kobber taber en elektron, når det 
møder vand. Vandet, der er fanget af calciumsilikat-fibriller, reagerer med 
kobberet og farver betonen. Når det regner, vil endnu mere kobber blive 
‘vækket’ i betonens overflade, og kobberionerne vil blive vasket ud af mu-
ren og efterlade sig et farvespor på muren og et giftspor i jorden. 
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Materielt system/komposition, der sikrer,
 at muren holdes fugtig

Fraværet af tagrender lader vandet 
løbe ned ad muren

Direkte jordkontakt

Fig. 2.10 Gigon/Guyer, Oskar Reinhart-museet

snit
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Den arkitektoniske eller meso-materielle assemblage 
Meso: 

 [...] concerns not matter, but material. Why does glue 
stick? Why do metals tend to stress and break? This is a 
science of the interstices and the cracks. It’s a science of 
defects. It is the kind of science where it is always a ques-
tion of this material, rather than Matter, and which en-
counters “procedures,” like those of metallurgy. Why 
must the iron be beaten as long as it is hot? The macro is 
matter in general. Gas is marvellously “in general.” With 
the meso, on the other hand, it is necessary in each in-
stance to redefine topically how the relations between the 
micro and the macro are assembled. In other words, it’s 
about everything that the macro does not allow to be said, 
and everything that the micro does not permit to be de-
duced. No, the questions that must be asked are utterly 
specific. Questions which bring characters into existence. 
What is a crack? How does this propagate? How is that 
encountered? What brings this to a threshold, where it 
breaks? These are questions which demand the invention 
of beings, such as the crack, that are called for with a 
manner of being all their own, and which enter more into 
narratives than into deductions [...] The meso is a site of 
invention where the pragmatics of the question is much 
more alive, more vivid, more difficult to forget than the 
micro or the macro, which traditionally play a game of 
truth. The meso must create itself. And each time, the 
meso affirms its copresence with a mil[i]eu. This -- sticks 
that’s a relation to a milieu. This breaks, this bends, this 
is elastic -- that implies an action undergone. Every ma-
terial is a relation with a milieu.117  

I denne mur ses en relation mellem beton, kobber, jurakalk og regnvand. 
Der lader til at være en konflikt mellem betonens forsøg på en passiv 
 
117 Isabelle Stengers, “History through the Middle: Between Macro and Mesopolitics”. 
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tilstedeværelse, solidt og skarpt, og kobberionernes reaktive instinkt for at 
udfælde ioner til regnvandet og sløre murens skarpe overflade. 
Kobberet er i en oxideringsproces, ligesom rust og ild er oxideringsproces-
ser – processer, der degenererer og ændrer deres vært, her betonen. 
Kobber-oxideret-af-regn-grøn-beton-mur er en mesomateriel assemblage. 
Assemblagen er åben i den forstand, at den er indlejret i sit miljø og kan 
påvirkes af sine omgivelser. 
En yderligere tilskyndelse til kobberionsudvaskningen er de manglende 
tagrender, der lader vandet fra taget drive ned over muren og ned i afvan-
dingssystemet og holder betonen fugtig (fig. 2.10).  
Gennem denne assemblage-analyse har jeg vist eksempler på materialead-
færd, hovedsageligt på mikroniveau, men igennem bl.a. dets udtryk og 
æstetik også på mesoniveau. 

99



Straw Bale House 
I det følgende vil jeg analysere en gruppe studerendes arbejde fra materia-
lekurset, som jeg udførte og tilrettelagde i 2016 og 2017. 
De studerende skulle analysere Sarah Wigglesworth & Jeremy Tills Straw 
Bale House i London, ikke som en klassisk værkanalyse, men som en as-
semblage-analyse ved at bygge et udsnit af huset i 1:2, som derefter skulle 
modificeres ved at udskifte ét af udsnittets materialer. 

Jeg vil igen analysere en enkelt mur, som ses på billedet (fig. 2.11), eller 
mere specifikt et udsnit af den (fig. 2.12). Jeg analyserer det ud fra dette 
foto taget hen over skinnerne, som det ligger op til. På fotografiet ses, at 
huset er løftet fra jorden på søjler. Huset og søjlerne er forbundet med 
støddæmpere, der absorberer vibrationerne fra togene, der breder sig fra 
skinnerne til jorden og til søjlerne. 
Muren er bygget af mindre elementer, en art betonbyggesten, større end 
almindelige tegl. De er stablet i løberforbandt, som vises forvrænget på bil-
ledet, sikkert mest pga. fotografiet, der har fanget bevægelsen af et forbi-
passerende tog, men sikkert også pga. irregulariteter i byggestenene. Muren 
ser tungt og vaklende ud. 
Byggestenene er dannet af sandsække; sandsækkene danner byggesten – en 
transformation fra pulver til gelé til fast form. Normalt er byggesten faste, 
når de stables, men i dette tilfælde var de i pulverform i sække. Først blev 
sækkene fyldt med cement og tilslag og placeret på række, hvorefter de 
blev besprøjtet med vand, lag for lag. Sandsækkenes polypropylen-stof er 
vævet af fibre, der lader vandet trænge igennem til cementen, der absorbe-
rer det og udløser faseskift fra pulver til gel, der igen frigiver vand, der 
trænger ud igennem sandsækken igen og i den proces løsner stoffet fra be-
tonen, der hærder lidt efter lidt. Det er en gradvis proces; betonen bliver 
hårdere og hårdere – stoffet bliver løsere og løsere. Når stoffet løsnes fra 
betonen, accelereres samtidig dets nedbrydning. 
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Fig. 2.11 Sarah Wigglesworth, Straw Bale House
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Assemblagens member-actants: 
Beton 
Polypropylen-stof 
Vand 
Lyd 
Vibrationer 

Centrale processer 
- Betonens formfindende proces, når den hærder i sandsækkene
- Vandets diffusion gennem stoffet, mens betonen først absorberer

og siden frigiver vand
- Stoffets løsnen sig fra betonen efterfulgt af dets nedbrydning

(hvilket ikke kan ses på billedet, men som jeg kender fra litteratur-
studier)

- Absorption af vibrationer fra togene i støddæmperne.

Den arkitektoniske eller mesomaterielle assemblage 
Sarah Wigglesworth og hendes partner, Jeremy Till, købte grunden i Lon-
don lige op af en central og trafikeret jernbanelinje for her at bygge deres 
bolig kombineret med kontor. Det stiller visse krav at have en jernbane 
som nabo i relation til stabilitet, lyd og vibrationsabsorption. Et yderligere 
krav i denne sammenhæng er, at muren ud mod banen ikke måtte være 
bygget af store elementer, der i tilfælde af et kollaps ville kunne vælte ud 
over skinnerne.  
Muren ud mod banen som beskrevet ovenfor er ikke et standardiseret ele-
ment, men udviklet ud fra de krav, som konteksten stillede. Desuden 
havde arkitekterne ambitioner om at eksperimentere med materialerne: 
“[...] the idea was to invert the expectations of material iconography by 
cladding each building in its anticipated ‘other’. Accordingly, the house 
adopts the appearance of a factory, using corrugated iron and 
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Fig. 2.12

Fig. 2.13

Model 1:2 af  Straw Bale House

Modifikation, model 1:2 af  Straw Bale House

103



polycarbonate to clad the walls. Meanwhile the office building is finished 
in padded quilt, recalling upholstery and referring to domestic settings.”118 
Man kan så spørge til, hvad denne inversion gør. Løsner den forventnin-
gerne til materialerne; opløser den materialernes semiotik? Eller gør den 
netop det modsatte ved at forstærke materialernes tegnværdi gennem at 
give dem disse roller? Sat på spidsen falder de måske i den fælde, som Za-
era-Polo beskriver her: 

Architectural culture still seems subject to the old and 
outdated metaphors of the inherent symbolism of mate-
rials rather than what materials do and how they act in 
relation to the layered narratives of those behaviours. But 
materials and assemblages no longer find their meaning 
through a technical assessment of innate properties, a 
myth-based representation, or their affective capacity. In-
stead, significance is increasingly determined by material 
performance (for example, what is their insulating capac-
ity?), how they are produced (for example, how much em-
bedded energy they comprise?), and how they are re-
ceived in relation to other materials (do they feel solid or 
expensive?).119   

Men uanset arkitekternes hensigter står der et hus, hvor materialer i møder 
får emergerende egenskaber ud over standarder og certificeringer. 

Modifikationen 
Huset var som nævnt analyseobjekt for studerende på et materialekursus 
på KADK, hvor de studerende skulle bygge udsnit af værker i 1:1 eller 1:2. 
Opgavens anden fase var at foretage en materialemodifikation ved i byg-
ningsudsnittet at udskifte ét materiale med et nyt. 
Denne gruppe af studerende valgte at skifte sækkene med beton ud med 
cykelslanger med sand (som skulle tørres for ikke at danne klumper), der 

118 Barac og Wigglesworth, Around & About Stock Orchard Street. 
119 Alejandro Zaera-Polo, “Material Assemblages and Literal Embodiments”. 
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blev flettet omkring stålstænger (fig. 2.12). Cykelslangerne havde de ind-
samlet fra cykelmekanikere, der ellers ville have kasseret dem. 
Stablingsteknikken blev erstattet med en fletteteknik. Der foregik altså et 
materialeskift og et teknologiskift. Der var dog i begge tilfælde tale om 
‘fyldninger’ med henholdsvis cement og sand. Betonsækkene stabiliseres af 
deres vægt, og cykelslangerne stabiliseres af stålstængerne. Det er to for-
skellige tektoniske principper, der indgår i de to assemblager. 
 
Assemblagens member-actants: 

- Cykelslanger 
- Tørt sand 
- Stålstænger 
- Sol 
- Lyd 
- Vibrationer. 

 
De materielle processer i denne assemblage spiller en mindre arkitektonisk 
rolle i denne sammenhæng. Dette selvom det må forventes, at cykelslan-
gernes sorte farve, og dermed ekstra modtagelighed over for solens varme, 
kan have en betydning for den samlede vægs rolle som klimaskærm, samti-
dig med at gummiet nok vil mørne. 
 
Materialesemiotik 
Et andet lag i materialeoversættelsen er materialernes tegnværdi som be-
rørt tidligere. En cykelslange er ikke et regulært byggemateriale og signale-
rer bevægelse frem for statik. 
 
Jeg har her vist nogle konkrete eksempler på materialeadfærd i en arkitek-
tonisk kontekst gennem assemblage-analyser. Jeg har i de følgende analy-
ser valgt en anden metode, der viste sig mere givende i forhold til at frem-
kalde konkret materialeadfærd, nemlig ‘pyro-lysen’. Men denne bevidsthed 
om assemblagen som det ovenstående arbejde lagde grunden for det vi-
dere arbejde. 
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Fig. 3.1
Udsigt fra min arbejdsplads på DBI til 
øverst: Avedøreværket
nederst: DBI’s testfaciliteter
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Kapitel 3  

ARKITEKTUR SOM ENERGISYSTEM – INTENSIV 
VARME – EKSTENSIV ILD  
 
 
 
Et kapitel, der med varme udfolder begrebet om intensiver, der i afhand-
lingen anses som én af materialers utilgængelige dimensioner – som en del 
af materialers adfærd. Med ild eksemplificeres begrebet om intensiver og 
ekstensiver, og med energisystemer begrebsliggøres intensiver i arkitektur. 
Hvordan kan intensive dimensioner af materialitet komme til udtryk i arkitektur? 
Hvilke roller kan ildstedet have i forhold til at udtrykke disse intensive dimensioner? 
 
Fra mit kontor på DBI har jeg udsigt til Avedøreværket (fig. 3.1) – et 
kraftvarmeværk, der forsyner hele Storkøbenhavn med energi. Forbræn-
dingen i kraftvarmeværker har centraliseret ilden og overflødiggjort den 
domestiske ild120 i køkkener og stuer. Forbrænding som funktion til at 
skabe energi er i det hele taget ikke synlig i vores hverdag, og ildstedets 
funktioner er afløst af komfurer og radiatorer, og petroleumslamper af 
elektrisk lys; energien er blevet gradvist mere internaliseret i ledninger og 
apparater, og ildens materielle metabolismer er centraliseret af fjerne ter-
miske, mekaniske og kinetiske kræfter121 fra bl.a. kraftvarmeværker og 
vindmøller. Der er med andre ord mindre og mindre forbrænding, mindre 
og mindre ild i vores liv, hvilket har indflydelse på vores huses energisyste-
mer.122 

 
120 Pyne udfolder begrebet om den domesticerede og den vilde ild: Pyne, Vestal Fire. 
121 Clark og Yusoff, “Combustion and Society”, s. 7: “[...] a focus on combustion draws us into processes of 
material transmutation and metamorphosis that are more encompassing than the mechanical or kinetic forces 
that still tend to be the main object of social scientific analyses of energy.” 
122 Energisystemer beskrives nærmere og kommer til anvendelse i analysen af Kawai Kanjiros hus i næste af-
snit. 
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Fig. 3.2
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Forbrænding i ildsteder, når træet bliver til varme, røg og aske, forbinder 
os mere omfattende og direkte med materielle metabolismer end disse 
fjerne mekaniske og kinetiske kræfter, der er dominerende i vores energi-
billede (fig. 3.2). 
At ildsteder er sjældne kuriositeter i huse, at vi har fjernet ilden fra vores 
huse, fra vores arkitektur, har også gjort, at vi ikke længere er bekendt med 
den i vores hverdag. Skovbrande ses mest som naturkatastrofer123 og ikke 
som en del af økosystemet, og stearinlys erstattes af attraper med LED-
flammer for ikke at udsætte huset for brandfare og forurene indeklimaet.  
Erfaringen med ild er også centraliseret. Vi har ikke længere en hverdags-
erfaring med ild – den erfaring er, ligesom ildstedet, centraliseret hos få ek-
sperter, der eksperimenterer med den under kontrollerede forhold i test-
ovne og slukningshaller, hvor den største danske repræsentant er DBI. 
Her opøves erfaringer med ild gennem tests i specialbyggede ovne fra mi-
kroskala i små ovne til bygningsdele og bygningsudsnit i deres store sluk-
ningshal. Disse erfaringer bruges til at certificere materialer til bestemte 
brandklasser, der indikerer et materiales antændelsestid, røgudvikling og 
dråbedannelse. Men én ting er, hvordan et materiale opfører sig i en af 
DBI’s ovne, en anden er, hvordan det opfører sig, når det er en del af en 
bygning, når en kontrolleret ild undslipper og bliver en vild ild. Her kræver 
det erfaring med ilden for at kunne komme med et kvalificeret bud på, 
hvordan et materiale vil agere i en specifik kontekst. Denne erfaring op-
øver brandrådgivere i en form for mesterlære, der ikke kun bygger på ek-
sakt viden, men baseres på vurderinger. Således anses brandrådgivere som 
nogle, der har adgang til en særlig viden, der er utilgængelig for den uindvi-
ede, og besidder på den måde en rolle, der minder om shamaner.124   

 
123 Skovbrande er dog også en effekt af klimaforandringer, med andre ord forrykkede økosystemer. Jeg kom-
mer nærmere ind på skovbrandes rolle i økosystemer i kapitel 6.1. 
124 Dette baserer jeg på samtaler med antropolog Mette Marie Vad Karsten, der er erhvervs-ph.d.-studerende 
på DBI og forsker i en aktuel problemstilling hos DBI omkring digitalisering af brandrådgivernes viden, såle-
des at den kan bruges i CAD-tegneprogrammer på linje med andre byggetekniske parametre. Brand er en 
kompleks størrelse, og dens videnskab lider under ikke at være evidens- men erfaringsbaseret. DBI er opdelt i 
forskellige fagligheder, bl.a. brandrådgivning, -prøvning, -inspektion, -undersøgelser, forskning og udvikling, 
der tilgår brand fra forskellige vinkler.  
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Kraftværket og DBI er to fjerne, centraliserede ildsteder. Men hvilken rolle 
har det lokale ildsted i forhold til arkitektur? Måden at bygge et ildsted på 
indikerer en indstilling til og et syn på forbrænding, og jeg vil i det føl-
gende spekulere over fire forskellige ildsteder og deres respektive håndte-
ring af forbrænding.  
Det arkitektoniske, det symbolske, det mekaniske og det termodynamiske: 

Arkitektonisk ildsted 
Ildstedet har en særlig rolle i arkitektur. Den tyske arkitekt Gottfried Sem-
per (1803-1879) skrev i 1860 sit hovedværk Der Stil om arkitekturens ele-
menter og om tektoniske principper. Som Semper ser det, er ildstedet for-
mende og samlende, både socialt og materielt, for arkitektur. Ildstedet er, 
ifølge ham, det første og det vigtigste arkitektoniske element, hvoromkring 
de andre elementer orienterer sig, primært for at skærme ilden. Ildstedet er 
også husets fokus både energimæssigt og socialt. Ilden danner et rum om-
kring sig, et fysisk rum af lys og varme, og samler husets beboere, og hu-
sets rum fordeles omkring ildstedet for at få del i dets varme. Ildrummets 
grænser er, modsat et rum med vægge, flydende. Varmen og lyset aftager 
gradvist, når du bevæger dig væk fra ilden, men ildens rum kan tydeligt op-
leves. 

Throughout all phases of society, the hearth formed that 
sacred focus around which took order and shape. It is the 
first and most important element of architecture. Around 
it were grouped the other three elements: the roof, the 
enclosure, and the mound. The protecting negations or 
defenders of the hearth’s flame against the hostile ele-
ments of nature.125  

Således kan huset ses som et ildsted i sig selv, hvor taget skærmer ilden fra 
regnen, væggene (eller rammeværket i Sempers terminologi) skærmer for 
vinden, og jordværket (igen Sempers terminologi for plinten eller 

125 Semper, The Four Elements of Architecture and Other Writings (Die vier Elemente der Baukunst), s. 102. 
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fundamentet) skærmer for jordens fugt og kulde. Ideen om huset som ild-
sted udfoldes i analysen af Kawai Kanjiros hus i næste afsnit. 
Betragter man ildstedets historie, ses det, hvordan konstruktioner først er 
blevet bygget op omkring ilden for siden at forskyde sig til, at ilden bygges 
ind i konstruktionen. Et eksempel på det første kan fx ses i planer af for-
skellige vernakulære bosætninger (fig. 3.3), hvor det også ses, at ilden har 
flere roller end den termiske. Fra at være placeret i midten af det centrale 
opholdsrum (fig. 3.4) er ildstedet i Cornisbrough Castle, England, angive-
ligt for første gang integreret i væggen i 1160 (fig. 3.5) – et eksempel på 
ildstedets integration i konstruktionen. En alternativ hypotese går på, at 
ildstedet snarere end at have bevæget sig ind i væggen kan være selve væg-
gens grundlægger, rummets første opdeling (fig. 3.6).126  
Hos Frank Lloyd Wright er ildstedet husets fokus, både i den måde, 
hvorpå huset er bygget op omkring ildstedet, som danner et kompositorisk 
og termisk fokus med sin centrale placering, hvor ilden ‘brænder dybt i hu-
sets murværk’: 

At that time a real fireplace was very rare. In its place were 
“mantels”. A “mantel” was a marble frame for a few 
pieces of coal, or a wooden furniture with tiles and a 
grille, attached to the wall. The “mantel” was an insult to 
comfort, but the integral fireplace became an important 
part of the building itself in the houses I got to build on 
the prairie. I found it refreshing to see a fire burning deep 
in the masonry of the house itself.127 

Men som Fernández-Galiano gør opmærksom på, er ildstedet hos Frank 
Lloyd Wright mere symbolsk, end det er funktionelt. Omkring ildstedet er 
der installeret et sofistikeret mekanisk klimakontrolsystem; ildstedet signale-
rer snarere end at agere klimakontrol og indgår i et større ‘symbolsk sy-
stem’.128  

 
126 Dresbeck, “The Chimney and Social Change in Medieval England”. 
127 Wright, The Future of Architecture, s. 150. 
128 Et symbolsk system, der refererer til en tradition, hvor ild bl.a. symboliserer liv og fertilitet. 
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En illustration på det første kan fx ses i planer af 
forskellige vernakulære bosætninger (se fig. fra 
“Fi-replace”, s. 1024-25), hvor 

Fig. 3.3
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Fig. 3.4
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Conisbrough Castle

Fra at være placeret i midten af  det centrale opholdsrum rykker ildstedet i 
Conisbrough Castle, England, for første gang ind i væggen i 1160 som et 
eksempel på ildstedets integration i konstruktionen.

Fig. 3.5
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FIRE MIGRATES TO WALL
Throughout the evolution of primitive dwellings, the wall becomes a func-
tional entity, created thick enough to embed a fireplace within it. The wall 
and the chimney becomes about transporting smoke and controlling con-
vection. No longer is it merely a divider of space, but transforms the 
poche into an active surface of convection, heat, and light.

 

Illustrations from Roxana McDonald, The Fireplace Book 
(The Architectural Press, London, 1984)

FIRE MIGRATES TO WALL
Throughout the evolution of primitive dwellings, the wall becomes a func-
tional entity, created thick enough to embed a fireplace within it. The wall 
and the chimney becomes about transporting smoke and controlling con-
vection. No longer is it merely a divider of space, but transforms the 
poche into an active surface of convection, heat, and light.

 

Illustrations from Roxana McDonald, The Fireplace Book 
(The Architectural Press, London, 1984)

Fig. 3.6
Som alternativ hypotese kan ildstedet, snarere end at have 
bevæget sig ind i væggen, være selve væggens grundlægger – 
rummets første opdeling.  
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Symbolsk ildsted 
Det ses med disse eksempler, at ildstedet også har symbolske dimensioner. 
Semper skriver fx om ildstedet som et arkitektonisk element og ikke så 
meget som et konkret ildsted, den vernakulære arkitektur viser forskellige 
symbolske roller for ildstedet, og integrationen af ilden i konstruktionen 
sætter kimen til en mere mekanisk anskuelse af ilden, samtidig med at den i 
højere grad skjuler den – en udvikling, der er starten på den totale sublime-
ring af ilden, vi ser i dag. 
Ildstedet bliver et symbol og ligger som sådan stadig i vores opfattelse af 
huset. Som Lisa Heschong beskriver, anser hun ilden som husets ånd. 

The fire was certainly the most life-like element of the 
house: it consumed food and left behind waste; it could 
grow and move seemingly by its own will; and it could 
exhaust itself and die. And most important it was warm, 
one of the most fundamental qualities that we associate 
with our own lives. When the fire dies, its remains be-
come cold, just as the body becomes cold when a person 
dies. Drawing a parallel to the concept of the soul that 
animates the physical body of the person, the fire, then, 
is the animating spirit for the body of the house.129   

Mekanisk ildsted 
En mekanisk anskuelse af ildstedet kommer af ønsket om at optimere; om 
at få ildstedet til at yde det maksimale i forhold til en given funktion, der 
typisk er opvarmning. Den mekaniske anskuelse af ilden kan spores tilbage 
til Descartes, der i 1637 skriver sin afhandling,130 ikke om ild eller ildsteder, 
men om optik, hvori han beskæftiger sig med linsegeometrier og spejles 
kapacitet til (i teorien) at danne et perfekt centrum (focus). Hans 

129 Heschong, Thermal Delight in Architecture, s. 72. 
130 En afhandling, der er domineret af mekaniske og kinetiske kræfter. Descartes, Afhandling om metoden – 
 Filosofiens principper (1. del). 
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opfindelser var ikke kun essentielle for udviklingen af teleskoper og mikro-
skoper, de udgjorde også ideen i en ny videnskab: mekano-matematiske re-
konstruktioner af naturen.131 Nicolas Gauger skriver i 1714 La mecanique du 
feu, en murerhåndbog, der tager udgangspunkt i Descartes’ optiske meto-
der for at beregne centrum til at udvikle optimerede ildsteder. 
Frumento Combusti beskriver Gaugers ildsteder.132 Gauger udviklede ild-
steder med forskellige tilgange til varme. Han opfattede varme som optik, 
altså at den opfører sig som stråler. Med denne antagelse udviklede han et 
parabolsk ildsted, der på en optimal måde skulle reflektere varmestrålerne 
fra ilden ud i rummet. For at ildstedet skulle fungere, var ildens størrelse 
essentiel, og ildstedets rum var beregnet til at huse denne helt specifikke 
størrelse, for at dets parabolske vægge kunne reflektere varmen optimalt. 
Men ild opfører sig ikke kun som lys, og Gauger arbejdede også med var-
men, både som en væske og som et åndedrag – som ‘transpiration’. Han 
udviklede nye ildsteder, der kunne ånde varmen ind i rummet via kaliduk-
ter – rør, hvori luften blev opvarmet og transporteret til andre dele af byg-
ningen, så der dannedes en art lokalt centralvarmeanlæg (fig. 3.7). 
Denne mekaniske måde at betragte ildstedet på er knyttet til det, Fernán-
dez-Galiano kalder helio-tropisk arkitektur, beskrevet i kapitel 2, der rela-
terer sig til termodynamikkens første lov om energibevarelse – at energien 
i et lukket system er konstant.  
Gaugers mekaniske anskuelse af ildstedet har sine begrænsninger ved fx at 
være bygget til en ild af en bestemt størrelse for at kunne fungere optimalt, 
da et båls størrelse er svær at gøre præcis. Brændslet varierer i størrelse og 
brændeevne, og ilden vil blusse op, falde ned, brænde hurtigere, brænde 
langsommere, og ildens størrelse vil hele tiden variere. For at mekanikken 
skal fungere, skal der udøves kontrol over ilden. Ideelt set skal den samme 
ild gentages igen og igen – en gentagelse, som ikke findes, da enhver ild er 
en individuel begivenhed. Og netop varme har givet anledning til termody-
namikken, der i midten af 1800-tallet gav et markant anderledes alternativ 
til det mekaniske verdensbillede.  
 
131 Combusti, “The Rational Hearth”, s. 99.  
132 Combusti, “The Rational Hearth”.  
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Gauger udviklede ildsteder med forskellige tilgange til varme. Dels opfattede 
han varme som optik: at den opfører sig som stråler. Med denne antagelse 
udviklede han et parabolsk ildsted, der på en optimal måde skulle reflektere 
varmestrålerne fra ilden ud i rummet. Han udviklede ildsteder, der kunne 
ånde varmen ind i rummet via kalidukter: rør, hvori luften blev opvarmet 
og transporteret til andre dele af  bygningen, så der dannedes en art lokalt 
centralvarmeanlæg.

Gaugers ildstederFig. 3.7
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Termodynamisk ildsted 
Termodynamikkens 2. lov lyder, at alt bevæger sig mod en højere og hø-
jere grad af entropi. Forbrænding opløser brændsel i varme, røg og aske – 
alt opløses til en højere grad af entropi. 
Med termodynamikkens 2. lov kommer også bevidstheden om, at alle pro-
cesser er irreversible, de kan ikke føres tilbage – det brændte træ kan ikke 
gøres ubrændt; alt eksisterer som en specifik historisk betingelse, betinget 
af tid og rum – tiden har en retning. 
Det procesbaserede syn, som termodynamikkens 2. lov lægger på verden, 
har ændret videnskaben fra at have et mekanisk, statisk verdensbillede til 
et dynamisk, procesorienteret verdensbillede. Men som Fernández-Gali-
ano argumenterer for, og som nævnt i kapitel 2, eksisterer det mekaniske 
stadig som dimensioner i helio-teknologisk arkitektur og, vil jeg mene, i 
nogle ingeniørvidenskabers tilgange til statik og materialer.  
Gennem termodynamikken og Einsteins relativitetsteori (e=mc2) er det 
muligt at forstå materialer som lejret energi,133 og af termodynamikken 
kommer også en skelnen mellem intensiver og ekstensiver. Manuel DeLanda 
introducerer begreberne om intensiver og ekstensiver134 i Intensive Science 
and Virtual Philosophy.  
Den fundamentale forskel på intensiver og ekstensiver kan forklares ved, 
at man ikke kan dele en mængde i to lige store dele med hensyn til dens 
ekstensive egenskaber, uden at den ekstensive værdi netop halveres, fx vo-
lumenet, mens den ikke ændrer sig med hensyn til de intensive egenskaber, 
fx varme. 

 
133 En energi, der i øvrigt frigives fra sine bindinger i forbrændingsprocessen. 
134 DeLanda, Intensive Science and Virtual Philosophy, s. 59: “[...] the textbook definition of the distinction be-
tween the intensive and the extensive: ‘Thermodynamic properties can be divided into two general classes, 
namely intensive and extensive properties. If a quantity of matter in a given state is divided into two equal 
parts, each part will have the same value of intensive properties as the original, and half the value of the ex-
tensive properties. Pressure, temperature, and density are examples of intensive properties. Mass and total 
volume are examples of extensive properties.’” 
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Fig. 3.8
Ild består af  varme, ilt og brændsel. Forskellen i varme er det, der driver 
den intensive proces, og flammerne er varmens ekstensiv. Ildstedet er bygget 
op omkring flammerne; det vil sige, det er bygget op omkring varmens 
ekstensiver. Ildstedet er et rum til brændslet, der skal facilitere ilttilførsel og 
modstå varmen ved ikke selv at kunne brænde. Hvis ildstedet er tæt knyttet 
til varmen og flammerne, kan det anses som varmens ekstensiv, og hvis 
ildstedet er tæt knyttet til huset, kan dette også anskues som varmens eks-
tensiv. Dette giver en ny tilknytning mellem ilden og huset, der ligger ud over 
de symbolske, mekaniske og formgivende aspekter, nemlig som tilknytningen 
mellem intensiverne og ekstensiverne.
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DeLanda introducerer intensiver og ekstensiver i bestræbelsen på at 
nærme sig konkrete universalier,135 hvormed en given proces kan beskrives. 
De konkrete universalier eksisterer ikke uden for det materiale, de virker i, 
modsat abstrakte universalier, der antages at eksistere uafhængig af det en-
kelte konkrete tilfælde. Således ser jeg begrebet om materialeadfærd tilgå 
de konkrete universalier i konkrete specifikke hændelser og certificerede 
egenskaber tilgå de abstrakte universalier, der er værdier, der er gældende 
på tværs af de specifikke situationer. 
Ild består af varme, ilt og brændsel (fig. 3.8). Forskellen i varme er det, der 
driver den intensive proces, og flammerne er varmens ekstensiv. Ildstedet 
er bygget op omkring flammerne; det vil sige, det er bygget op omkring 
varmens ekstensiver. Ildstedet er et rum til brændslet, der skal facilitere ilt-
tilførsel og modstå varmen ved ikke selv at kunne brænde. Hvis ildstedet 
er tæt knyttet til varmen og flammerne, kan det anses som varmens eks-
tensiv, og hvis ildstedet er tæt knyttet til huset, kan dette også anskues som 
varmens ekstensiv. Dette giver en ny tilknytning mellem ilden og huset i et 
termodynamisk ildsted, der ligger ud over de symbolske, mekaniske og 
formgivende aspekter, nemlig som tilknytningen mellem intensiverne og 
ekstensiverne. 
 
Intensiv – ekstensiv 
Begreberne ‘intensiver’ og ‘ekstensiver’ skal således bruges til at præcisere 
de materielle processer, der udgør materialers adfærd; ved at studere inten-
siverne kan jeg præcisere aspekter af materialers adfærd. 
Fx kan forbrænding identificeres som en intensiv proces. Når træet udsæt-
tes for varme, nedbrydes noget af træets cellulose, der frigives som gasser i 
røg. Resten bliver til trækul, der består af næsten rent kulstof, og aske, der 
består af alle træets ubrændbare mineraler som calcium og kalium. 
Intensiverne driver de dynamiske processer, og disse processer driver ad-
færden. Intensiverne træder i baggrunden, og ekstensiverne træder frem. 
Intensiver og ekstensiver er begge del af materialers materialitet, hvor 
 
135 DeLanda, s. 22: “[...] concrete sets of attractors (realized as tendencies in physical processes) linked 
together by bifurcations (realized as abrupt transitions in the tendencies of physical processes).” 
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intensiverne er et aspekt af materialitet, der dækkes af ekstensiver – det 
ekstensive er det intensives udtryk. Med andre ord er det intensive ikke di-
rekte tilgængeligt, kun igennem sine ekstensiver, eller man kan se det som, 
at intensiverne træder i baggrunden, når ekstensiverne træder frem; de 
fremstår kun indirekte gennem det, de producerer.136  
Ekstensive kvaliteter derimod driver ikke dynamiske processer.137 Men in-
tensiver og ekstensiver er ikke to modsatte processer, men er begge til 
stede i alle processer. Således kan et systems intensive egenskaber ikke ændres, 
uden at det sætter en dynamisk proces i gang, der forandrer systemets eksten-
sive egenskaber. 
Temperaturforskellen i materialet, fra det er råt træ, til det antændes, er 
den dynamiske proces, der driver faseskiftene, der forekommer i den ma-
terielle forandring, som forbrænding er. Temperaturen antager ikke form i 
sig selv, men kan identificeres indirekte gennem ilden, der opstår ved en 
materialeafhængig specifik temperatur. 

En procesbaseret forståelse af materialer kan ledes tilbage til netop termo-
dynamikkens procesorienterede verdensbillede og forståelser af intensiver 
og ekstensiver.  
Det emne, som dette kapitel åbner, men kun giver omridset af, rummer et 
felt til videre forskning, der peger direkte ind i interessante arkitektoniske 
problemstillinger. Feltet er stort, og denne afhandling berører kun en flig. 
Det er et felt, der åbner for andre veje, man også kunne have taget i denne 
afhandling, der måske mere direkte taler ind i fx planløsninger og rumlig-
heder, men det er det begrebsdannende og dettes betydning for arkitektur 
og arkitektonisk tænkning, som jeg med denne afhandling arbejder med. 

Dette afsnit lagde ud med at identificere den fjerne centraliserede ild og 
den fjerne centraliserede viden om ild som et problem. Med afsæt i den 
problematik blev en spekulation omkring forskellige ildsteder emne for en 
undersøgelse. Gennem ildstedet udpegede jeg forskellige relationer mellem 

136 DeLanda, s. 24-25. 
137 DeLanda, s. 69. 
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ild og arkitektur. I det arkitektoniske, det symbolske, det mekaniske og det 
termodynamiske ildsted identificerede jeg, hvad de forskellige relationer 
kan betyde for arkitekturen. Det arkitektoniske ildsted så jeg på med ildste-
dets historiske udvikling – hvilke rumlige betydninger ilden har haft for 
vores huse, og hvorledes det ud over sin termiske funktion altid har haft 
en symbolsk dimension. Ildstedet har bevæget sig hen imod i stigende grad 
at være symbolsk frem for funktionelt, for i dag at være helt sublimeret i 
fjernvarmeanlæg og el-net. Det symbolske ildsted lægger sig således i tæt 
tilknytning til det arkitektoniske ildsted – i visse ‘primitive’ arkitekturer 
som et symbol på renselse, liv og sjæl, der som symbolsk betydning stadig 
er gældende. 
Det mekaniske ildsted blev til en repræsentant for et kartesiansk mekanisk 
verdenssyn og repræsenteres som ildsted her med Gauger, der i ambitio-
nen om at optimere effekten fra ilden regner på den som henholdsvis strå-
ler, væske og transpiration. Dette sættes op over for et termodynamisk ild-
sted, der med udgangspunkt i termodynamikkens 2. lov ser ildstedet som 
specifikke materielle processer – som et procesbaseret materielt system. 
Med begreber om intensiver og ekstensiver har det termodynamiske ild-
sted potentiale til at identificere kvalitative dimensioner af energi i arkitek-
tur ved at se energi som materiel og med kapacitet til at udtrykke sig, i ste-
det for at se energi som en kvantitativ ressource i det mekaniske ildsted. 
Afsnittet afsluttes med en åbning for at anvende begreberne om intensiver 
og ekstensiver til at udpege og præcisere materialeadfærd på det begrebs-
lige plan. I det følgende afsnit vil jeg undersøge materialeadfærd ved at 
lede efter intensiver i Kawai Kanjiros hus i Kyoto og gennem intensiverne 
fremkalde husets energisystem som et termodynamisk kvalitativt og ikke et 
kvantitativt mekanisk system.  
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3.1  Kawai Kan jiros bol ig og ovn  

Som beskrevet i forrige afsnit kan huset ses som varmens ekstensiv. Stof 
og energi, træ og ild er uløseligt forbundne. 
Ilden kan være direkte til stede i arkitekturen i form af ildstedet, men kan også ses som 
indirekte tilstedeværende i form af energi. Hvilken rolle spiller tilstedeværelsen af ild for 
arkitekturen? For at svare på dette må ilden identificeres. Hvor er den til stede, og 
hvordan kommer den til udtryk? 
 
Den første case er en bolig, ovn og værksted til keramikeren Kawai Kan-
jiro (1890-1966) i Kyoto. Jeg har valgt at studere dette hus pga. dets usæd-
vanlige kombination af og relation mellem bolig og ovn. Det er ikke en 
ovn, som jeg kender dem fra keramikerværksteder i Danmark, men en 15 
meter lang og fem meter bred, otte-kamret såkaldt noborigama. Huset orien-
terer sig omkring ovnen, og jeg vil i det følgende beskrive, hvordan dette 
hus kan anskues som varmens ekstensiv.  
Først vil jeg adressere afhandlingens overordnede emne, materialeadfærd, 
gennem identificering af syv potenser af materialeadfærd i Kawai Kanjiros 
hus via bl.a. husets materielle processer og kapaciteter, funktioner og pla-
cering. Potenserne er opstået i denne specifikke analyse og er ikke konsoli-
deret på forhånd. Potenserne er forskellige vinkler på materialeadfærd, der 
gennem yderligere anvendelse vil kunne blive operationel i ambitionen om 
mere systematisk at finde og udfolde materialeadfærd. 
Dernæst vil jeg se på relationerne mellem ovnen og boligen, og boligen 
ses, i visse aspekter, som en udvidelse af ovnen. Set fra ovnens præmisser 
fungerer boligen som ovnens spjæld, der kan regulere dens luftindtag. 
Dette leder mig videre til at studere selve ovnens evige tilblivelse og dens 
landskabelige karakter for at identificere to aspekter af huset: det kosmolo-
giske og det kosmogoniske, som leder frem til at se huset som et energisy-
stem. 
I analysen af denne case og de to følgende japanske cases vil jeg bruge en 
analysemodel, som jeg kalder ‘pyro-lyse’, der går ud på at nærme mig ca-
sens konkrete materielle processer ved imaginært at sætte ild til et stykke 
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træ og beskrive, hvad der ville ske i hvert rum, som jeg gennemgår. Det er 
en måde at tage ildens perspektiv og tilgå konkrete materielle processer og 
identificere materialeadfærd på. 
 
Potenser af materialeadfærd 
Det er angiveligt længe siden, at der er blevet sat ild til et stykke træ i 
denne ovn; keramikeren, der brugte ovnen til sin keramikproduktion, døde 
i 1966, og siden 1977 har ovnen været en del af et museum. 
Da ilden brændte, brændte den ler formet til krukker, kander, kopper, tal-
lerkner, vaser m.m. formet/drejet af Kawai Kanjiro. Det bløde ler stable-
des på hylder i ovnens rum. Ovnen kunne rumme ca. et halvt års produk-
tion af formet ler. Ovnens ild var derfor ikke en konstant, jævnlig ild, men 
en begivenhed, et spektakel, der forløb over tre til fem dage og var forbun-
det med stor risiko; hvis brændingen gik galt, ville et halvt års produktion 
gå tabt.  
Ilden og leret skal mødes gradvist. Varmeforskellen er den intensive pro-
ces, der udtrykker sig i flammerne og ændringen af lerets konsistens, og 
keramikken kan ses som varmens ekstensiv. 
Ler indeholder vand, der fordamper ved afbrænding. Det hygroskopisk 
bundne vand er det, der har gjort leret plastisk og formbart. Hvis tempera-
turen omkring leret stiger for hurtigt, vil vandet nå sit kogepunkt hurtigere, 
end lerets struktur kan følge med, og vandet vil sprænge leret. Ved 250 ºC 
udvider vanddampene sig voldsomt, så derfor skal opvarmningen foregå 
langsomt frem til det punkt. Det kemisk bundne vand fordamper ved 450-
600 ºC. Ved omkring 900-1000 ºC sintrer leret. Det vil sige, at lerpartik-
lerne begynder at smelte sammen, skifte tilstand – leret cementerer og bli-
ver fast. Fra 1100 til 1300 ºC bliver leret mere og mere pyroplastisk; leret 
er i denne tilstand blødt og uden spændinger. 
Denne proces, denne række af tilstandsskift, identificerer jeg som 1. po-
tens materialeadfærd. Det er impulser og processer i materialet, der foregår 
i atomarskala. Denne potens tenderer til egenskaber, altså kvaliteter ved et 
materiale på tværs af situationer, noget generelt for materialet; et perspek-
tiv på begrebet egenskaber, som vil blive uddybet i kapitel 5. 
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Fig. 3.9 Ovnens rum

Ovnens rum er hvælvede, og hvis der sættes ild til et stykke træ i dette rum, 
vil hvælvingen sende varmen fra ilden rundt i rummet; rummets form får 
varmen fra ilden til at fordele sig i rummet. Varmen (intensiverne) påvirkes 
altså af  rummets udformning (ekstensiverne). Ilden vil få ilt fra træk-
kanalerne langs gulvet, og de store åbninger, hvor keramikken bæres ind 
igennem, vil være muret til. 
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Tilstandsskift som proces er interessant i arkitektonisk sammenhæng, fordi 
det er noget, der sker i forarbejdningen af mange byggematerialer – beton, 
stål, tegl, mange kompositter m.m. Tilstanden, som materialet har i et hus 
på et givet tidspunkt, er midlertidig og ikke entydig; det er ikke statisk, 
men imellem tilstande. Materialet kommer af noget andet og er altid på vej 
til at blive noget andet via relationer med andre materialer, mennesker, dyr, 
vejrlig og kræfter, som jeg identificerer som 2. potens materialeadfærd. 
Dette er fx, når metal forvitrer, og træ tørrer eller fugtes/svulmer eller 
skrumper. Det er materielle processer, der foregår, når bygningen står. Det 
er relationer med vejrlig og tyngdekraft. Dette er den materialeadfærd, der 
er mest tilgængelig for menneskelig registrering.  
Tilstandsskift sker som følge af ændringer i intensiver. 
 
Ovnens rum er hvælvede, og hvis der sættes ild til et stykke træ i rummet 
på fig. 3.9, vil hvælvingen sende varmen fra ilden rundt i rummet; rummets 
form får varmen fra ilden til at fordele sig i rummet. Varmen (intensi-
verne) påvirkes altså af rummets udformning (ekstensiverne). Ilden vil få 
ilt fra trækkanalerne langs gulvet, og de store åbninger, som keramikken 
bæres ind igennem, vil være muret til.  
Hvis der sættes ild til et stykke træ inde i ovnen, vil teglstenene, som ov-
nen er bygget af, akkumulere varmen fra ilden; teglen overtager noget af il-
dens energi/ildens energi overføres til teglen. Den energi, der frisættes i 
træet via ilden, overføres til leret, der brændes i ovnen, og teglstenene, som 
udgør ovnen. Denne energioverførsel forårsager den materielle metabo-
lisme, når leret ændres og bliver til keramik, og som jeg identificerer som 
3. potens materialeadfærd. Metabolisme er en serie af materielle processer 
– et stofskifte, en stofveksel og forbrænding. Metabolisme er processer, 
hvor energier skifter karakter og placering og med det ændrer stoffets kon-
sistens. 
Energioverførsler er interessante i arkitektonisk sammenhæng. Ud over at 
være en essentiel del af forarbejdningen af byggematerialer står energiover-
førsler bag opvarmning, afkøling og ventilation af bygninger gennem bl.a. 
materialers kapacitet til at akkumulere og frisætte varmeenergi. 
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Hvis der sættes ild til et stykke træ i denne ovn – i alle ovnens kamre, er 
ilden en del af  en serieforbundet brand. Ilden får ilt ved den træk, der driver 
op ad den skråning, den er placeret på, op igennem ovnen. En ‘primærild’ 
i det forreste kammer opvarmer luften, som derefter vil trække op igennem 
ovnens kamre pga. den varme lufts opdrift. 

Fig. 3.10b

Fig. 3.10c

Fig. 3.10a

Anagama

Noborigama

I grundplan er anagamiovnen formet som en flamme fra et stearinlys
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Materialernes termiske kapaciteter er afgørende for komforten i en byg-
ning og er potentielt atmosfæreskabende. Kolde rum og varme rum er så-
ledes både fysiske og atmosfæriske fænomener, der er metamaterielle, im-
materielle kapaciteter i materialer, som jeg identificerer som 4. potens ma-
terialeadfærd. 
 
Hvis der sattes ild til et stykke træ inde i ovnen ved siden af det ler, som 
Kawai Kanjiro havde formet og drejet, var brændingen en del af en forar-
bejdningsproces. Kanjiro valgte en lertype med den til hans formål bedst 
egnede sammensætning af vand-, ler- og kalk-molekyler; formede, drejede 
og dimensionerede leret, pigmenterede glasuren, glaserede leret og place-
rede lerstykkerne i ovnen i henhold til den brænding, han ønskede, det en-
kelte lerstykke skulle få; om det skulle have meget høj varme, røres direkte 
af flammerne eller rammes af nedfalden aske. Alt dette er en del af forar-
bejdningen, som keramikeren her eller håndværkeren et andet sted foreta-
ger ud fra kendskab til materialet, til materialets kapaciteter og processer, 
som jeg identificerer som 5. potens materialeadfærd.  
Kanjiro arbejde med leret; præciserede og formede en mere formløs konsi-
stens fra leret til konturerne af præcise og æstetiske brugsobjekter og 
kunstgenstande. Ilden omdannede leret fra en blød og fleksibel, elastisk 
konsistens til en hård, sprød og skrøbelig konsistens; leret omdannes via 
ildens varme til keramik. Leret glaseres, glasurens tilstand går fra flydende 
til fast, og afhængig af temperatur, askeforekomster og brændingstider op-
når keramikken særlige overfladestrukturer, blankheder og hårdheder. Il-
den danner med træ som brændsel nye materialer og objekter, og træ om-
dannes til varme, aske og vanddamp.  
Hvis der sættes ild til et stykke træ i denne ovn – i alle ovnens kamre, er il-
den en del af en serieforbundet brand. Ilden får ilt ved den træk, der driver 
op ad den skråning, den er placeret på, op igennem ovnen. En ‘primærild’ i 
det forreste kammer opvarmer luften, som derefter vil trække op igennem 
ovnens kamre pga. den varme lufts opdrift. Det er træet og ildens adfærd, 
når det brænder, der har ledt til organiseringen af ovnen, som jeg identifi-
cerer som 6. potens materialeadfærd.  
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Anagamien er placeret i et tæt bebygget urbant område i Kyoto. Det blev i 
1950’erne forbudt at bruge anagami i byen på grund af  brandfare. Lige bag ved 
denne anagami ses et nyere fleretages byggeri. Det er sandsynligt, at dette område 
bag ved Kawai Kanjiros anagami lå ubebygget for at give plads til brændingen.

Fig. 3.11 Luftfoto af  boligområdet i Kyoto, hvor Kawai Kanjiros hus ligger.
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Denne måde at organisere brændingsrum på danner en type ovn, som kal-
des noborigama (fig. 3.10a) og lægger sig ind i en anagama-ovntypologi (fig. 
3.10b):138 ovne, der står på skråninger for at udnytte luftens opdrift og der-
med den træk, der skabes gennem ovnen takket være den skrånende place-
ring. De deler samme prototype – de er forfininger af brændingsteknikker, 
der kan være startet som hulninger i jorden, hvor leret er blevet dækket 
med brændsel, og i søgen efter at effektivisere og minimere varmetabet er 
ovnen blevet gravet ned i jorden. En skrånende jord fungerer bedre end en 
flad jord pga. den varme lufts opdrift, der fordeler varmen opad i ovnen, 
hvis der fyres ved det nederste punkt. Den fuldt nedgravede ovn har dog 
ulemper i forhold til vedligeholdelse og fugt, og ovnene blev videreudvik-
let til at stå over jorden. En anagami fyres kun fra ét sted, og udformnin-
gen af dens indre rum er afgørende for varmefordelingen inde i ovnen. I 
grundplan er anagami-ovnen formet som en flamme fra et stearinlys (fig. 
3.10c). Noborigama-ovne har flere kamre, denne har otte, og der fyres 
både centralt nederst i ovnen og i hvert kammer. Hver ovn-type har sin 
måde at lede ilden på, der giver forskellige typer af brændin-ger.  
Når der sættes ild til et stykke træ i denne ovn, er dens placering på en 
skråning afgørende. Ovnene ses ofte i åbne omgivelser,139 og brændinger 
påbegyndes, når vinden er helt rigtig i retning og styrke. Denne nobori-
gama er placeret i et skrånende, urbant boligområde i Kyoto. Gaderne er 
snævre og husene lave (fig. 3.11). 
Når der sættes ild til et stykke træ i et tæt boligområde, er der fare for, at 
ilden spreder sig og kommer ud af kontrol. Ilden kan ikke kontrolleres 
fuldstændig. Bag ved Kawai Kanjiros hus ligger nu et nyere hus i fire eta-
ger, som sandsynligvis ikke har ligget der, dengang ovnen var i funktion, 

138 Der er ikke meget litteratur om klatreovne og særligt ikke meget litteratur på eller oversat til engelsk. Den 
mest detaljerede beskrivelse af ovnens udformning samt optænding og brænding omhandler anagama-ovne, 
der ikke er helt så store og har en lidt anden form. 
139 Ifølge Alex Hummel Lee, arkitekt og partner i Sambuichi Architects. 

132



da den sandsynligvis ville kunne antænde dette hus eller i hvert fald give 
store røggener (fig. 3.11). 
Ilden i ovnen er domesticeret, men slipper den fri, er den vild. Den dome-
sticerede og den vilde ild140 er 7. potens materialeadfærd eller eksempler på 
Timothy Mortons hyperobjekter.141  

For at summere op har jeg gennem denne ‘pyro-lyse’ identificeret syv po-
tenser af materialeadfærd: 

1. potens materialeadfærd: Det er impulser og processer i materialet,
der foregår i atomarskala.

2. potens materialeadfærd: Materialet kommer af noget andet og er
altid på vej til at blive noget andet via relationer med andre materi-
aler, mennesker, dyr, vejrlig og kræfter (fx tyngdekraften). Dette er
fx når metal forvitrer, træet tørrer eller fugtes/svulmer eller
skrumper.

3. potens materialeadfærd: Den energi, der frisættes i træet via ilden,
overføres til leret, der brændes i ovnen, og teglstenene, som udgør
ovnen. Det er metabolismer eller materialers cirkuleren.

4. potens materialeadfærd: Materialers kapacitet til at akkumulere og
frisætte varmenergi er afgørende for komforten i en bygning og
potentielt atmosfæreskabende. Kolde rum og varme rum er både
fysiske og atmosfæriske fænomener. Det er metamaterielle, imma-
terielle kapaciteter i materialer.

5. potens materialeadfærd: forarbejdningen, som keramikeren her el-
ler håndværkeren et andet sted foretager ud fra kendskab til mate-
rialet, til materialets kapaciteter og processer.

6. potens materialeadfærd: Det er træet og ildens adfærd, når det
brænder, der har ledt til organiseringen af ovnen.

7. potens materialeadfærd: Den domesticerede og den vilde ild eller
fx Timothy Mortons hyperobjekter.

140 Pyne, Vestal Fire. 
141 Morton, Hyperobjects. 
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Huset som spjæld  
Hvis der sættes ild til et stykke træ i denne ovn, hvis den skal fyres op til 
en brænding, er den afhængig af en stabil lufttilførsel. Som nævnt står ana-
gamier ofte frit i landskabet, og ved en urban placering må det være vigtigt 
at sikre tilstrækkeligt luftindtag, og ovnens placering i forhold til resten af 
huset må være central. Huset skal sikre luftpassage, der kan føde ilden, når 
ovnen er i gang. Huset kan anskues som et spjæld, hvor det centrale 
gårdrum er luftindtag, og skydedørene mellem ovnen og gårdrummet kan 
justere luftindtaget (fig. 3.14 + 3.15 + 3.16 + 3.17). Særligt rummet foran 
værkstedet, der forbinder ovnens rum med boligens gårdrum, har betyd-
ning for luftindtaget. Rummet er en passage for såvel mennesker som luft. 
Skydedørene har her, ud over at være den traditionelle japanske dørtype, 
en særlig spjældfunktion; trækken kan ikke smække dem i; huset kan åbne 
sig for luften til at passere, og døren giver passage for keramikeren, når 
han arbejder, når ovnen skal fyres og brænde bæres ind til ovnen. Man kan 
fristes til kropsanalogier à la gårdrummet som husets lunger og passagen 
som husets luftvej, men så igen lukker det for den kompleksitet, som dette 
energisystem er. Det er ikke en kropshelhed med organer, der understøtter ét 
hele. Flere helheder (selvom organerne også kan ses som helheder) eksiste-
rer sideløbende med forskellige dagsordener. 

Ovnen som landskab 
Når der sættes ild til et stykke træ i ovnen, skal den være tør for at kunne 
brænde optimalt, det skal ikke kunne regne ind i ovnen, og ovnens materi-
ale skal beskyttes mod vejrlig, så det ikke eroderer. Derfor er der bygget et 
tag over ovnen, der beskytter den ophobning af materialer, der som sedi-
mentære aflejringer er opstået over tid (fig. 3.18). Den minder om et land-
skab, der er rammet ind, et udstillet landskab, en art diorama.  
Ovnen udgør en stereotomisk orden, hvor huller nærmest kan skæres ud 
af en fast krop. Rummene bliver en mellemting mellem udhulinger i en 
masse, som en grotte, og en masse omkring rum, som en konstruktion. 
Ovnen står direkte på grunden som en oprejsning af jorden og udgør et 
landskab.  
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Huset som spjæld – passager
Det lille rum 
uden for værk-
stedet lukkes af
med to skydedøre 
og virker som en 
slags spjæld.

Når skydedøren er 
lukket, vil ilttil-
førslen til anaga-
mien mindskes.

Fig. 3.14
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Gårdrummet er en vigtig 
iltkilde for ovnen. 
Luften trækker gennem 
passagen med to 
skydedøre op til anaga-
mien.

Fig. 3.15
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forløb
løfte: skabe passage, ilte

sænke: forankre, sikre, skærme
sol: lysindtag

vand: brønd, regn
luft: passage

ild: ovn
spektakel: ritual og brænding

ovnen som organisme – i tilblivelse 
og skabende

huset som system, logos, rationel, 
stabil orden

Passager – luft Passage bag om 
teceremoni-rummet.
Trappen fører op til 
den lille ovn, der står 
under halvtag.

Ligefrem ses te-
ceremoni-rummet, 
til venstre er der 
åbent ud til gård-
rummet, til højre 
en passage bag om 
terummet, der fører 
til en lille trappe 
op til den lille ovn.

Luften passerer frit 
i rummene, rum-
mene er opbygget 
af  trærammer, der 
er udfyldt med et 
pudset materiale. 

Fig. 3.17

Fig. 3.16
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struktur
system 

ordning
artefakt
tektonik

passage
mellemrum

træk
røg
lys
ild

transformation

sedimentær
aflejringer

bølge
landskab

vækst

Ovnen som landskab 
Ovnens materialer 
er aflejret.
Trækonstruktionen 
er samlet.

To slags serier:
ovnens bølger og 
tagets spærrytme.

Ovnens brænd-
ningsrum er 
gennemgående og 
danner bølgerne.

Fig. 3.18
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Ovn, snit

Fig. 3.19
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Når der sættes ild til et stykke træ i denne ovn, skal de store åbninger luk-
kes. De åbninger, som er der for at kunne stille leret ind på hylder. Det er 
åbninger til keramikeren, men det er åbninger, som skal tildækkes, for at 
ilden kan fordele sin varme jævnt i rummet. Åbningerne mures til, de 
blændes, og når ilden skal fyres med nyt træ, løsnes en sten i blændingen, 
hvor nyt træ kan indføres. Når brændingen er slut, dækkes alle huller, også 
lufthuller; ilden kvæles, og temperaturen falder langsomt. Ovnen får tilført 
materiale til at dække huller, når ilden skal reguleres i brændingsprocessen. 
Ovnen er altså ikke en statisk konstruktion, men i konstant tilblivelse (den-
gang den blev brugt). Ovnens dele er ikke dele af et andet system, et andet 
byggesystem fra et firmas produktionslinje. Ovnen opleves som en art na-
tur, og alligevel er ovnen en slags system. Den systematiserer brændingen 
ved at være en serie af ildrum. Ovnen er et stykke teknologi, et teknisk ob-
jekt142 og en del af en typologi, den er en naborigama, en klatreovn, som der 
findes flere af rundt om i Japan, og som stammer fra Korea. Ovnen er 
også en art materialeophobning, der tilsyneladende ikke er endelig, men 
består af sedimenter, der er ophobet, og mere sediment kan aflejres her, og 
det kan skylles væk. Ovnens tag er en serie af bølger, der overdækkes af 
endnu et tag – en dobbeltkonstruktion med et mellemrum i midten.  
Hvis der sættes ild til et stykke træ uden for ovnens rum, kan ilden fange 
tagets konstruktion, som består af lægter med plader. Træet er både 
brændsel og konstruktion; træets bundne energi, der udnyttes til at frigive 
varme i en ustabil brændingsproces, bærer også taget og danner vægge i en 
mere stabil tilstand – en hierarkisk sammensætning af elementer, der ind-
går i en orden af brand- og styrkecertificeringer og byggemarkedskataloger. 
En brand vil brede sig og brænde trækonstruktionen, som danner over-
dækning med en serie af gitterspær, der forbindes af lægter, rejses med søj-
ler og dækkes med stålplader. Lægter og søjler har slanke standarddimensi-
oner og vil brænde forholdsvist nemt. Taget er rejst for at beskytte ovnen 
og samtidig give rum for det nødvendige lufttræk, der skal føde ilden, men 
hvis ilden brænder tagkonstruktionen, vil ovnen stå tilbage, ubrandbar, 

142 Se i øvrigt: Simondon, Being and Technology. 
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brændt udefra i stedet for indefra. Ovnens sedimentære karakter gør, at 
den vil skylles væk i regnen, hvis dens tag er brændt væk; taget og ovnen er 
således tæt forbundet, de ville ikke eksistere uden hinanden. Ovnen er en 
art landskab, der står i relation til en konstruktion, der er et statisk system. 
Ovnen og taget kan også anskues som tilhørende to forskellige verdensor-
dener.  
Til at beskrive disse verdensordener bruger jeg, inspireret af Fernández-
Galiano, begreberne kosmologi og kosmogoni. 

Kosmologi – kosmogoni 
Ovnens tilblivelse kobler sig til en kaotisk og vild energikilde – ilden, som 
huset indrammer og udnytter. Dens orden opstår ud fra en konkret og 
nærværende energi – en kosmogoni. Kosmogoni er et begreb, der gennem 
opstandelsesoptik kan bruges til at beskrive tilblivelsesprocesser og er pro-
duktivt, som Fernández-Galiano bruger det,143 stillet op over for kosmo-
logi som de stabile og rationelle ordener. Kosmologien er logos – solen som 
det rationelle, der relaterer bygningen til en større og stabil orden.  
Her placeres og struktureres huset primært ud fra solens orientering og 
rytme, som er ufravigelig. I kosmologiens tilfælde er det verdensordenen, 
som kommer før bygningen, mens det i kosmogoniens tilfælde er den kao-
tiske energi, der kommer før bygningen. Det vil sige, at ildens kosmogoni 
stilles over for solens kosmologi. Arkitekturens konstruktion anskues både 
arkitektur- og ingeniørfagligt, primært ud fra kosmologien ved hovedsage-
ligt at beskæftige sig med statik og hierarkier. I en kosmologisk arkitektur-
teori er bygninger spejlinger af kosmos på den måde, at de repræsenterer 
systemer og ordener, permanens og statik. Her foregår altid en opbygning, 
og det er kun opbygningen, der ses som noget positivt – som noget, der 
bidrager. Kosmogoniens arkitekturteori ser derimod mere partikulært på 
bygingen som et enkelt tilfælde, en opståen, en tilblivelse. Men ingen byg-
ning er det ene eller det andet – alt er begge dele, og netop derfor skal den 

143 Fernández-Galiano, Fire and Memory, s. 22. 
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overvejende kosmologiske diskussion om arkitekturens konstruktion ud-
fordres af kosmogoniske vinkler. 
Kanjiros hus er hverken rent kosmologisk eller kosmogonisk; det er både 
cyklisk, agerende, præsterende og virkende. 
I det følgende identificerer jeg begge aspekter i to rum i Kawai Kanjiros 
hus: 
På de to fotos på fig. 3.20 + 3.21 ses to rum: brændingens rum (fig. 3.20) 
og ritualets rum (fig. 3.21). 
Billederne er stillet over for hinanden pga. motiverne, der både minder om 
hinanden og er meget forskellige på samme tid.  
På det øverste billede (fig. 3.20) danner brændt ler rummets grænse. Vi står 
i et rum og ser gennem en mindre åbning ind i et andet rum. Åbningen er i 
sig selv et rum, en tunnel, en sluse, en passage. I det bagerste rum ses en 
opstilling; hylder, hvor formet ler stilles til brænding. Det danner en lille 
komposition. Overfladerne er ru og grove. Åbningen er der, for at ilden og 
ilten kan migrere på tværs af ovnens rum. Det er ildens og transformatio-
nens rum – et kosmogonisk rum (fig. 3.22 + 3.23). 
Rummet er et energirum – der er lagret energi i det brændte ler (materialet 
er tæt, massivt), og det huser energien, når ilden brænder.  
Muren består af stablet tegl pudset med lermørtel. Teglen er synlig gennem 
pudset, der kun jævner muren en smule. Pudsen er grov og ujævn. Rum-
met i åbningen har opsamlet en større mængde mørtel, der ligger som en 
jordbunke på den nederste vandrette flade. På muren kan teglens kontur 
ænses gennem pudsen. 
På det nederste billede (fig. 3.21) står vi i boligens gårdrum og ser ind på et 
rituelt rum, et terum. Det tilhører systemer, ordener, repræsentationer – et 
kosmologisk rum. Det er et tektonisk rum konstrueret af rammer. Vindu-
erne mod gårdrummet er åbne. Skydedøre med matteret materiale kan 
lukke rummet af mod gårdrummet. Vi ser ind i terummet, hvor en skyde-
dør bagerst i rummet ud mod gangen står åben. Rummet er løftet over 
grunden og står frit og lader luften passere under, igennem og bagom. 
To skydedøre står åbne ind til et lille rum, hvis bagvæg også udgøres af en 
åben skydedør. I rummet ud mod vinduet står et lille bord med en dug og 
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Boligens ildstedFig. 3.24

149



en blomst – en komposition. Træet i konstruktionen står mørkt og patine-
ret. Træet i vinduets skydedøre er lysere. Gulvet er belagt med sivmåtter, 
og loftet er beklædt med sammenbundet bambus. 
To søjler bærer en bjælke, der bærer tagspær og tag i et statisk hierarki. 
Mellem søjlerne ligger mindre dimensioner træ, der danner vinduesram-
men og en bundrem. Mellem karm og bundrem er der indskud, som er 
pudset og fremstår glat og hvidt. Vinduet består af underinddelte rammer 
med et translucent materiale. Det er et tektonisk system med et hierarki af 
elementer.  
Bærende, afstivende, fyld, beklædninger/belægninger. 

Det kosmologiske og det kosmogoniske univers er paralleluniverser, der 
eksisterer sideløbende. Lige nu groft optegnede i ovnen på det ene billede 
og et ceremonielt terum fra boligen på det andet. I billedet af ovnens rum 
anes en kosmologisk komposition i det kosmogoniske ildrum. Det kosmo-
logiske terum er fritstående, autonomt i forhold til resten af komplekset; i 
sig selv spiller det ikke en rolle i forhold til det træk, der føder ovnen, dog 
kan passagen bag om terummet have en rolle i forhold til luftindtaget til en 
lille ovn. Træet som materiale kan anskues ud fra kosmogoniske vinkler. 
Det er groet, fældet, tørret, bearbejdet, men i huset vil det altid bevæge sig, 
udvide sig med fugtigt vejr, skrumpe med tørt vejr, forgå med tiden og på 
den vis altid være i tilblivelse – på vej til noget andet. Derudover er rum-
met primært en komposition, en orden, en abstraktion. I boligens planløs-
ning ligger rummet som det sidste rum i et forløb, før man ankommer til 
den første ovn, den lille ovn. Man ledes af et galleri – en smal gang, hvor 
der nu er udstillet objekter, produceret af Kanjiro, i montrer. Bevægelsen i 
boligen leder den besøgende langs tre af gårdrummets sider, hvorved dets 
(gårdrummets) betydning understreges (se plan og snit: fig. 3.12 + 3.13). 
Ovnene er fortrinsvis kosmogoniske rum, men i boligen er der en anden 
form for ildsted. Et domesticeret, nærmest kosmologisk ildsted, som jeg 
vil beskrive nedenfor. 
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Fig. 3.25 Energisystem
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Boligens ildsted 
Bevæger vi os ind i selve boligen, har ilden en anden rolle. 
Hvis der sættes ild til et stykke træ i ildstedet (fig. 3.24), vil varmen fra il-
den fordele sig i rummene omkring. Røgen fra ilden vil søge ud ad vinduer 
og døre. Det er et traditionelt japansk ildsted (en irori) uden skorsten, der 
er sænket ned i gulvet, og hvis ilden bliver stor og får fat i den træramme, 
der omkranser ildstedet, eller en glød springer ud på tatami-måtterne, der 
støder op til den ene side af ildstedet, kan ilden brede sig til rummet. Ilden 
ville møde møbler, tæpper, puder, bøger og andet interiør, som ville få den 
til at blusse op. Ilden ville møde konstruktionens trærammer i massivt træ 
og det pudsede materiale, der ligger imellem, og herefter bevæge sig opad i 
konstruktionen. Men ildstedet er ikke bygget til en stor ild, nærmere til en 
lille glødende ild, der kan indeholdes i en skål. En domesticeret ild, der 
kun lige kan opvarme vandet i kedlen over sig og luften lige omkring sig.  
Selvom det er en domesticeret ild, anskues den ikke mekanisk; ilden nær-
mere bebor rummene uden at være centrale arnesteder, som huset er op-
bygget omkring. Hvad det betyder for huset som energisystem, vil jeg be-
skrive herunder.  
 
Energisystem 
Disse registreringer, som jeg har gjort gennem ‘pyro-lysen’, bruger jeg til at 
fremkalde husets energisystem. 
Et energisystem er en kortlægning af intensiver. Intensiverne kan spores 
gennem ekstensiverne. Et systems intensiver kan ikke ændres, uden at det 
sætter en dynamisk proces i gang, der forandrer systemets ekstensiver. Energi-
systemer spores i ekstensiverne – i substanserne. 
Kawai Kanjiros hus er bygget til ilden. Boligens organisering er med til at 
dirigere luftstrømme og forsyne ovnen med ilt. Boligen, værkstedet og ov-
nen havde via keramikproduktion mange mindre energisystemer i de mate-
rialeforarbejdelser og energitransformationer, som fandt sted. 
I diagrammet (fig. 3.25) er illustreret ét blik på husets overordnede energi-
system, der er præget af et kontinuert luftflow, et cirkulært system af 
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råvarer ind og ud af systemet, og en række fortætninger, hvor materialefor-
arbejdelser og energitransformationer finder sted i brændinger.  
Forarbejdelserne og transformationerne er tidslige materielle processer, 
der skaber forandringer over tid. Der dannes forskelle og med dem nye 
konsistenser; egenskaber og adfærd emergerer. 
Huset er bygget op omkring og huser disse materielle processer: 
I værkstedet formes ler til objekter: krukker, kander, beholdere og diverse 
brugs- og kunstgenstande. To ovne kan brænde leret fra værkstedet. Ov-
nene omdanner leret fra blødt og elastisk materiale til hårde, skrøbelige 
objekter. Objekterne sælges eller udstilles, og indtægterne herfra kan bi-
drage til nyt materiel og brændsel, der kan indgå i produktionen (ud over 
mad, husholdning og forbrug). Ilden i ovnene kræver træk, som gårdrum-
mene og luftpassagen gennem boligen leverer. Disse processer viser sig 
som flow og ildens materialeomdannelser i ovnene sig som fortætninger i 
energisystemet. Ildstedet i boligen, hvor maden tilberedes, er også en for-
tætning. Fortætningerne foregår også på idéplan – på det plan, hvor tin-
gene ændrer status; leret går fra materiale til objekt, maden går fra råvarer 
til måltid.  
Huset kan ses som en materiel organisation, der omdirigerer energi-
strømme, men huset er i sig selv en energiorganisation, der stabiliserer og 
opretholder materielle former. Med andre ord sætter huset på den ene side 
en ramme omkring en lang række energistrømme; på den anden side er det 
selv en proces, der forbruger energi. 
Energisystemer er med Timothy Mortons begreb hyperobjekter: 

A hyperobject passes through a thousand sieves, emerg-
ing as translated information at the other end of 
the mesh. Thick raindrops tell me of the coming 
storm, which flashes lightning in an unusual way that is 
an index of global warming.144 
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Sjældent er en energikilde så omfattende, krævende og dominerede som i 
dette hus. Strømstikket, der forsyner min computers batteri med elektrici-
tet, er lige så vigtigt for mit levebrød, som ovnen var for Kawai Kanjiro. 
Dette strømstik indgår måske nok i et energisystem, men ikke et, der arti-
kuleres eller har potentiale til at artikuleres arkitektonisk i samme grad som 
ovnen i Kawai Kanjiros hus. Rummet eller arkitekturen afledt af strøms-
tikket er et mekanisk energirum, der kun er lydhørt over for et lille spek-
trum af materielle processer. 
Huset er som et stort ildsted. Huset er bygget til ilden, og ilden bebor hu-
set; direkte i ovnene og indirekte via lufttræk og energisystemer. Varmen 
eller intensiverne kan spores i den kosmogoniske organisering, ved at hu-
set er som varmens ekstensiv. Ikke en regelmæssig, cyklisk varme som so-
len, men en varme som en begivenhed, som en substansskaber, som en 
vild og uberegnelig kraft. 

I dette afsnit har jeg undersøgt materialeadfærd gennem intensiver og via 
disse fremkaldt husets energisystem som et termodynamisk kvalitativt sy-
stem. Det er ikke en kvantitativ, men en kvalitativ undersøgelse og opda-
gelse af energisystemer. Først identificerede jeg gennem ‘pyro-lyse’ og ana-
lyse syv potenser af materialeadfærd, for derefter mere specifikt at se på 
relationen mellem boligen og ovnen. Ser man det samlede anlæg fra ildens 
perspektiv, står boligen som et spjæld, der trækker luft til ovnen gennem 
det centrale gårdrum.  
Omdannelsen af ler til keramik er central for dette sted – et tilstandsskift 
fra blødt, fleksibelt ler til hård og skrøbelig keramik, der foregår gennem 
forbrænding. Det er også en proces, hvor råstof bliver til objekt eller kera-
misk værk, der kan sælges, og begge aspekter indgår i anlæggets energisy-
stem. 
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Jeg identificerede derefter to forskellige verdensbilleder – det kosmologi-
ske og det kosmogoniske. Hvor det kosmologisk verdenssyn er det frem-
herskende i et tektonisk, hierarkisk orienteret værk, skiller Kawai Kanjiros 
hus sig ud ved at udvise et dominerede kosmogonisk verdenssyn bygget 
op omkring forbrænding. Ikke forbrænding som et arnested, hvor ilden 
danner boligens centrum, men ilden som selve husets primære beboer. 
Kanjiros boligs opbygning og gårdrum faciliterer ilden i højere grad, end 
ilden faciliterer boligen. 
At se på materialer og rum gennem ild, som jeg gjorde i ‘pyro-lysen’, tvin-
ger tænkningen hen imod materialer, ikke som tilstande, men som noget, 
der altid er i proces. Dette er en udfordring, for det, man tænker på det 
ene øjeblik, er noget andet i det næste. Det er derfor nødvendigt at skifte 
fokus fra materialers substanser og tilstande til de processer, hvormed ma-
terialer forandrer sig. Dette har nødvendigvis betydning for måden at 
tænke materialitet på, som det næste kapitel vil udfolde. 
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Anupama Kondoo: insitu-brænding: Husenes vægge bygges op af  
ubrændte tegl. Når væggene er bygget, brændes teglen gennem en brænding 
i rummet.
I dette eksempel er huset og ovnen sammenfaldende.

Fig. 3.27

Fig. 3.26

Anupama Kondoo

Anupama Kondoo
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Peter Zumthor, Bruder-Klaus-Kapelle: En trækonstruktion danner 
forskalling og bygges op som en slags tipi. Efter betonen er støbt, brændes 
den indre forskalling og blotter betonen, men afterlader sit aftryk i form af
tekstur, sod og lugt.

Fig. 3.29

Fig. 3.28

Peter Zumthor, Bruder-Klaus-Kapelle
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Kapitel 4 

MATERIALITET SOM SANSNING 

Materialitet og æstetik i materialeadfærdens territorium 

I forrige kapitel undersøgte jeg, hvordan intensive dimensioner af materia-
litet kan komme til udtryk i arkitektur, og hvilke roller ildstedet kan have i 
forhold til at udtrykke disse dimensioner.  
Sansning som en materiel proces meldte sig for mig gennem den italienske 
munk og filosof Tommaso Campanella (1568-1639), og jeg bygger i dette 
kapitel videre på dette med Deleuzes idé om æstetik som sanselighedens 
videnskab. 
Det intensive kommer i spil i en udfoldelse af begrebet materialitet som sans-
ning, og i kapitlets andet afsnit viser jeg materielle sansninger gennem ma-
terielle eksperimenter og værker, hvor de materielle processer bliver til 
æstetik i blokke af sansninger (Deleuze).  
Materialitet som sansning er det materialitetsbegreb, der knytter sig til ma-
terialeadfærdens territorium, og som jeg vil vise, rykker dette materialitets-
begreb også ved den måde, jeg forstår æstetik på.  

Sansning og materiale 
At se sansning som en materiel proces kræver en lidt anden forståelse af 
sansning end den gængse. Sansning i sin bredeste forståelse handler om et 
individs sanseindtryk via sanseorganer og inddeles i smags-, syns-, lugte-, 
føle- og høresans. Disse sansninger kaldes også for ydre sansninger og er ma-
terielle processer, der i denne forståelse af sansning opleves af et individ i 
besiddelse af sanseorganer til at sanse, til at registrere. Dette sansningsbe-
greb er også det mest udbredte blandt arkitekter, hvor materialitet forstås 
som stoflighed, der opleves gennem denne sansning.  
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Hvad nu hvis sansning ses netop som materielle processer (i en bredere 
forstand) og ikke kun sansning, som det opleves af et individ i besiddelse 
af disse sanseorganer? Og følger jeg sporet fra kapitel 2, der argumenterer 
for materielle processer som en del af materialitet, må jeg følgende spørge: 

Hvad vil det sige, hvis materialitet ses som sansning?  
Og kan man tale om materialers sansninger? Om tingenes sansninger? 

Dette optog Tommaso Campanella, der netop taler om tingenes sans, om 
sansning som en materiel proces og, mere animistisk, for en forståelse af 
verden som “et stort sansende dyr”.145 Jeg abonnerer mindre på den ani-
mistiske del, men ser i forlængelse af videnskabelige diskussioner om ma-
terielle kompleksiteter og selvorganiserende processer i termodynamikken, 
filosofiske diskussioner om materiel kreativitet (fx DeLanda) og kaosteo-
rier (fx Stengers) samt parametriske og bio-mimetriske designstrategier i 
arkitektur (fx CITA) et potentiale til at udvikle og etablere en arkitektonisk 
tænkning, der forsøger, ved at beskæftige sig med tingenes sansning, at 
forstå materialitet som sansning. Sansning er relationer og dermed ikke statisk, 
men altid i proces, og som jeg afsluttede forrige kapitel med at konstatere, 
er det en udfordring at tænke materialitet som proces, for det, man tænker 
på det ene øjeblik, er noget andet i det næste. Jeg vil i det følgende uddybe 
denne relation mellem sansning og materiale for med det at anskue materi-
alitet som proces. 

Relationen mellem materialitet og sansning kan med Deleuze tænkes som, 
at materialitet går over i sansning, og omvendt at sansning går over i materia-
litet. Sansningen virkeliggøres, ved at materialet går over i sansningen.146 

Sansningen virkeliggøres ikke i materialet uden at materi-
alet går fuldstændig over i sansningen, over i perceptet og 
affekten. Hele materien bliver ekspressiv. Det er affekten 

145 Heller-Roazen, The Inner Touch, s. 172 
146 Affekt er potentiel følelse (Massumi), følelser er affekt, der er ejet og genkendt. Kunst skaber affekt – vi-
denskaben skaber effekt. 
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der er metallisk, krystallinsk, stenet osv., og sansningen 
bliver ikke farvet, den farver selv, som Cézanne siger.147 

Sansningen skal altså ses som en tilblivelse og selve den proces, der kom-
mer af forskelle i intensiver, og kan også i sig selv afstedkomme forskelle i 
intensiver. 
I disse forhold støder jeg i beskrivelsen af dem ind i sproglige vanskelighe-
der, da vi ikke har et ordforråd, der kan differentiere mellem forskellige 
modi af tilblivelser. Når materialet går over i sansningen, forstås det umid-
delbart, som at man på den ene side har en sansning og på den anden side 
har et materiale, der fra hver deres side bevæger sig over i hinanden. Spro-
get har svært ved at beskrive fyldestgørende, hvordan sansning og materi-
ale bliver hinanden, som er det, Deleuze henviser til, når han skriver, at hele 
materien bliver ekspressiv.   
Med andre ord er sansninger i sig selv materielle processer, og materielle 
processer er sansninger, der har kapacitet til at udtrykke sig og udgøre en 
ikke-subjektiv sansningens materialitet. Hvordan denne sansningens mate-
rialitet kan gribes og beskrives, og hvilket potentiale den har, arbejder jeg 
med gennem værker og eksperimenter, som beskrives og vises i næste af-
snit (kapitel 4.2) og gennem analyserne i de følgende kapitler. 

Sansning og perception  
Perception har i en normal forståelse to hovedaspekter: åbenhed og op-
mærksomhed.148 Perceptionens filosofiske problem er selvfølgelig langt 
mere omfattende, men jeg vil her afgrænse det og bruge det i denne nor-
male forståelse, som, efter min opfattelse, også er en gængs forståelse 
blandt arkitekter.  
Sansning kræver ikke åbenhed og opmærksomhed, men kan foregå uden 
om bevidsthed – uden om perception; jeg kan sanse varme uden at være 
bevidst omkring det, uden at percipere det, og jeg kan sanse ultraviolet 
stråling eller stråling fra mobiltelefoner uden at være i stand til at percipere 

147 Deleuze og Guattari, Hvad er filosofi?, s. 211. 
148 Crane og French, “The Problem of Perception”. 
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det. I sansningen tilegner jeg mig noget af strålingens konsistens, og sans-
ningen er gensidig, således at strålingen også tilegner sig noget af mig. Strå-
lingen kan fx afbøjes eller reflekteres, men også absorberes og tilegne sig 
noget af min krops fysiske konsistens. Sansningen er altså kendetegnet ved 
et møde. 

Something in the world forces us to think. This some-
thing is an object not of recognition but of a fundamental 
encounter. What is encountered may be Socrates, a tem-
ple or a demon. It may be grasped in a range of affective 
tones: wonder, love, hatred, suffering. In whichever tone, 
its primary characteristic is that it can only be sensed. In 
this sense it is opposed to recognition. In recognition, the 
sensible is not at all that which can only be sensed, but 
that which bears directly upon the senses in an object 
which can be recalled, imagined or conceived.149 

Det er det direkte møde, der tvinger os til at tænke, og det, som mødes, er 
det, som kun kan sanses. Intensitet som beskrevet i forrige kapitel er både 
det, som ikke kan tilgås direkte, og det, som kun kan sanses.150  
Det, som mødes, er sansningernes forskelssættende grundlag, og fænome-
net refererer ikke til en genkendelse, men til denne uligevægt – denne for-
skel, som betinger den. Diversitet og forandring refererer til forskel i in-
tensitet. 

Difference is not diversity. Diversity is given, but differ-
ence is that by which the given is given, that by which the 
given is given as diverse [...] Every phenomenon refers to 
an inequality by which it is conditioned. Every diversity 
and every change refers to a difference which is its suffi-
cient reason. Everything which happens and everything 
which appears is correlated with orders of difference: 

149 Deleuze, Difference and Repetition (Différence et répétition), s. 139.
150 Deleuze, s. 230.: “[...] intensity is both the unsensible and that which can only be sensed.” 
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difference of level, temperature, pressure, tension, poten-
tial, difference of intensity.151  

Med dette kan fænomener i arkitektur anskues som møder, hvor det, som 
mødes, er intensiteter, ikke som genkendelser, men som de forskelle, der 
betinger sansningen. Som jeg skrev i kapitel 3, er intensiverne det, der dri-
ver de dynamiske processer, og disse processer driver adfærden. Intensi-
verne træder i baggrunden, og ekstensiverne træder frem. Intensivernes 
udtryk er ekstensiverne. 
I et bræddegulv kan træets intensive forskelle som fx tæthed eller fugtig-
hed ses udtrykke sig i ekstensiver, ved at det enkelte gulvbræt trækker sig 
sammen, udvider sig, snor sig m.m. Forskellene skaber bevægelser i mate-
rialet, og både bevægelserne og forskellene i intensiver kan udveksles i mø-
der brædderne imellem. Intensiverne er både det, der mødes, og det, som 
mødet rejser sensibilitet overfor. Tanken er betinget af intensiteten; det, 
som tvinger sansningen, og det, som kun kan sanses, er det samme:  

Between the intensive and thought, it is always by means 
of an intensity that thought comes to us. The privilege of 
sensibility as origin appears in the fact that, in an encoun-
ter, what forces sensation and that which can only be 
sensed are one and the same thing, whereas in other cases 
the two instances are distinct. In effect, the intensive or 
difference in intensity is at once both the object of the 
encounter and the object to which the encounter raises 
sensibility.152 

Det, som kun kan sanses, er “the very being of the sensible: difference, 
potential difference and difference in intensity as the reason behind quali-
tative diversity.”153 
Både tanke og sensibilitet kommer altså med intensitet, hvilket er en vide-
retænkning af begrebet om intensiver som præsenteret i kapitel 3. 

 
151 Deleuze, s. 222. 
152 Deleuze, s. 144-145. 
153 Deleuze, s. 68. 
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I Campanellas (i min forståelse mere forsimplede, animistiske) forståelse af 
sansning tilegner den sansende sig noget af det sansedes fysiske konsi-
stens. Når lyset sanses, sanser det sansende sig belyst, når ilden sanses, 
sanser det sansende sig varmet. Campanella skrev også om “tingenes 
sans”, hvormed han mente, at sanser findes i alt, og hermed at sansning er 
en materiel relation. Magnetisme er stenenes sansning, ilden sanser træet, 
når den brænder det, og i dette blik er verden “et stort sansende dyr”.154 
Med andre ord, når et sansende materiale sanser varme, tilegner det sig 
varme og bliver varmt.  
I tråd med dette kan eksemplet med gulvbrædderne forsimplet formuleres 
som, at gulvbrættet sanser gulvbrættet ved siden af og strøerne under det. 
Gulvbrædderne sanser min vægt, når jeg går hen over dem, og det kan 
være, at jeg også perciperer gulvbræddernes sansning, hvis det kommer til 
udtryk i en knirken. Eller jeg sanser træet, der ved sin tilstedeværelse efter-
lader små og store, perciperbare og ikke perciperbare aftryk i mig, der gør, 
at jeg tilegner mig en lille smule af træets konsistens.155 Træet sanser ligele-
des mig og tilegner sig noget af min fysiske konsistens: Det trykkes en 
smule af min vægt, det slides en smule i sin overflade af berøringen, og 
sandsynligvis andre sansninger, som ikke er umiddelbart tilgængelige for 
mig. Denne beskrivelse gør ikke mødet og udvekslingen ret, da mødet ikke 
har den rettethed, som beskrivelsen insinuerer. Når sansning skal beskri-
ves, er jeg igen i sproglige vanskeligheder. Vi har ikke noget begreb for 
sansningen; når sansningen begrebsliggøres, befinder vi os i filosofien og 
væk fra sansningen.  

Jeg bruger Deleuze og Guattaris skelnen mellem perception og sansning. I 
deres forståelse er sansningen friholdt fra et subjekt og perceptet løsrevet 
fra perceptionen. Kunsten fremhæves her som den måde, der skabes sans-
ninger og kunstnere tænker i sansninger på. 

154 Heller-Roazen, The Inner Touch, s. 172 
155 Heller-Roazen, s. 170 
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Percepterne er ikke længere perceptioner, de er uaf-
hængig[e] af en tilstand hos dem der oplever dem; affek-
terne er ikke længere følelser eller affektioner, de overgår 
styrken hos dem der gennemlever dem. Sansningerne, 
percepter og affekter, er værensformer der har gyldighed i 
sig selv og overstiger alle oplevede hændelser. Man kan 
sige at de er til i fraværet af mennesket, fordi mennesket, 
sådan som det er fastholdt i stenen, på lærredet eller hen 
langs ordene, selv er sammensætninger af percepter og 
affekter. Kunstværket er en væren bestående af sansning, 
og intet andet: det eksisterer i sig selv.156 

Percepter og affekter er altså værensformer i deres egen ret uden om percep-
tion. Arkitektur er en sammensætning af percepter, affekter og sansninger; 
arkitektur er blokke af sansninger,157 der eksisterer i sig selv. Hvad sans-
ningen er for en værensform, og hvordan den kan relatere sig til arkitektur 
i form af udtryk, vil jeg her eksemplificere: 
Mursten, der er sammensat til en bue, er dels en blok af sansning sammen-
stillet af en murer, udtænkt og repræsenteret af en arkitekt, intentionelt. 
Men murstenene er også ler, der er blevet brændt og bærer på en lagret 
energi, stablet og sammensat af mørtel, og går fra at være en sten til at ud-
gøre en bue. Hvilke forskellige sansninger er på spil her? For at følge Dele-
uze murer mureren med sansninger, og arkitekten tegner med sansninger. 
Og mureren murer sansninger, og arkitekten tegner sansninger. Sansninger 
bliver til percepter, ikke perceptioner, der refererer til noget andet. Percep-
tet ‘mursten i bue’ er fx ikke en ‘halvcirkel’ eller ‘bue, der minder om P.V. 
Jensen-Klints bue i Grundtvigskirken’. Disse er perceptioner, der henviser 
til noget andet; de er referencer, og ifølge Immanuel Kant er de genken-
delser af vores egen harmoniske konstitution. Men, for at følge Deleuze, 
er genkendelsen i sig selv en materiel proces, der hele tiden er i gang. Det, 
buen af mursten ligner, er frembragt med murstenens egne virkemidler.   

156 Deleuze og Guattari, Hvad er filosofi?, s. 208. 
157 Deleuze og Guattari, s. 207. 
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Hvis ligheden kan hjemsøge kunstværket er det fordi 
sansningen kun kan føres tilbage til sit materiale: det er 
selve materialets percept eller affekt, smilet af olie, gestus-
sen af brændt ler, svinget af metal, den romerske stens 
krumning og den gotiske stens rejsning. Og materialet er 
så forskelligartet i hver enkelt tilfælde (lærredets underlag, 
penslens eller kostens hårdhed, farven i tuben) at det i 
realiteten er vanskeligt at sige hvor det slutter og hvor 
sansningen begynder; lærredets grunding, sporet efter 
penselhår hører selvfølgelig med til sansningen, foruden 
så mange andre ting.158  

Deleuze skriver her om kunst, som skal forstås bredt som æstetisk kompo-
sition, altså som alt, der har med produktion eller komposition af sansnin-
ger at gøre. Arkitektur er kunst, men arkitektur er også videnskab som 
funktion og teknologi. Men arkitektur skabes ikke for teknikken, men for 
sansningen. I arkitektur går kunsten, funktionen og begreberne over i hin-
anden i “zoner af uskelnelighed”.159 

Komposition, komposition, det er den eneste definition 
på kunst. Komposition er æstetisk, og det der ikke er 
komponeret er ikke et kunstværk. Man bør dog ikke sam-
menblande den tekniske komposition, dvs. materialets ar-
bejde der ofte appellerer til videnskaben (matematik, fy-
sik, kemi, anatomi), og den æstetiske komposition, der er 
sansningens arbejde. Kun den sidste fortjener fuld ud 
navnet komposition, og et kunstværk er aldrig skabt gen-
nem teknik eller for teknikken. Naturligvis omfatter tek-
nik mange ting der individualiseres i forhold til den en-
kelte kunstner og det enkelte værk: ordene og syntaksen i 
litteraturen; ikke kun lærredet i malerkunsten, men også 
dets grunding, pigmenterne, deres blanding, metoderne 
til at lave perspektiv; eller den vestlige musiks tolv toner, 

158 Deleuze og Guattari, s. 210. 
159 “Zone of indiscernibility”, Deleuze og Guattari, A Thousand Plateaus, s. 226. 
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instrumenterne, skalaerne, tonehøjderne… Og forbindel-
sen mellem de to planer, det tekniske kompositionsplan 
og det æstetiske kompositionsplan, varierer konstant hi-
storisk.160 

Fænomenet ‘mursten i bue’, beskrevet ovenfor, er således ikke betinget af, 
hvad der kan repræsenteres eller genkendes, men af mødet.  
Sansningen er en udveksling, sansningen er møder mellem intensiteter og 
genfindes ikke direkte i sproget, men kan med æstetik tænkes ind i arkitek-
toniske problemstillinger. 

Sansning og æstetik 
Deleuze skriver, at sanselighedens videnskab er æstetik, og åbner feltet 
mod æstetiske problemstillinger, men skaber også forvirring omkring, 
hvordan videnskab skal forstås. Som tidligere nævnt betegner Deleuze vi-
denskab som det, der tænker med funktioner, men i dette tilfælde skal vi-
denskab forstås som det, der tænker med sansninger. 
Ved at bevæge mig mod at tænke med sansninger kan jeg nærme mig arki-
tekturens æstetiske problemstillinger via materialitet som sansning – eller 
omvendt – nærme mig arkitektoniske problemstillinger via æstetik.  
Æstetik kommer af αισθητικη (græsk: aisthetike), der betyder ‘sansning’. 
Æstetik som det begreb, vi kender i dag, menes dog at være en moderne 
opfindelse. Den tyske filosof Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) 
var en del af den tyske oplysningstid og får tilskrevet æren af at have op-
fundet det moderne begreb om æstetik.  
Mest relevant at relatere til i denne sammenhæng er Immanuel Kant, der 
med Kritik af den rene fornuft i 1781 formulerer en filosofisk æstetik, hvor 
han fremsætter den æstetiske dualisme, imellem den transcendentale æstetik 
om objektets fremtræden for vores bevidsthed på den ene side og vores 
æstetiske dømmekrafts grundlag for vores oplevelser på den anden. Denne 
filosofi har været og er stadig til stor inspiration og emne for meget kritik i 
æstetisk filosofi. Heriblandt er Deleuzes skelnen imellem sansning og 

160 Deleuze og Guattari, Hvad er filosofi?, s. 240. 
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perception en grundlæggende kritik og gentænkning af Immanuel Kants fi-
losofiske æstetik.  

It is strange that aesthetics (as the science of the sensible) 
could be founded on what can be represented in the sen-
sible. True, the inverse procedure is not much better, con-
sisting of the attempt to withdraw the pure sensible from 
representation and to determine it as that which remains 
once representation is removed (a contradictory flux, for 
example, or a rhapsody of sensations). Empiricism truly 
becomes transcendental, and aesthetics an apodictic dis-
cipline, only when we apprehend directly in the sensible 
that which can only be sensed, the very being of the sen-
sible: difference, potential difference and difference in in-
tensity as the reason behind qualitative diversity. It is in 
difference that movement is produced as an ‘effect’, that 
phenomena flash their meaning like signs.161 

Sansning skal altså tænkes som forskelle, potentiel forskelle og forskelle i 
intensitet som årsag til kvalitativ mangfoldighed. Det er i forskellene, at 
bevægelser produceres som en ‘effekt’. I forkulningen fx er det sansede 
forskelle i varme (intensiv), der producerer bevægelser i materialet og dan-
ner kullet (ekstensiv) som en effekt. Processen eller bevægelsen i materialet 
samt effekten er æstetik.  
Det kan måske forstås som et snævert æstetikbegreb, men det er det kun, 
for så vidt at æstetik anskues, som Immanuel Kant, opdelt i to, i en dua-
lisme mellem det sansningens objektive element betinget af a priori-for-
mer162 af tid og rum på den ene side (‘transcendental æstetik’ i Kritik af den 
rene fornuft) og det oplevede subjektive element, der er perceptionen på den 
anden (‘kritikken af æstetisk dømmekraft’ i Kritik af dømmekraften).163 
Denne opdeling vil måske se på processen og bevægelsen i materialet samt 

 
161 Deleuze, Difference and Repetition, s. 56-57. 
162 A priori kommer af latin, og betyder ‘fra det tidligere’. A priori er den erkendelse, der er opnået via fornuf-
ten alene. A priori kommer altså før erfaringen.  
163 Deleuze, Difference and Repetition, s. 68; Smith, “Deleuze’s Theory of Sensation: Overcoming the Kantian 
Duality”, s. 29. 
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disses effekt som en æstetik, som sansningens objektive element betinget 
af a priori-former af tid og rum, der ved at følge Kant står i modsætning til 
det oplevede subjektive element, der er perceptionen.  
Deleuze sammentænker Kants æstetiske dualisme, idet der i mødet er sam-
menfaldende betingelser for henholdsvis erfaring og sansning. 

[T]he two senses of the aesthetic becomes one to the
point where the being of the sensible reveals itself in the
work of art, while at the same time the work of art ap-
pears as experimentation.164

Denne sammentænkning er er en omstøbning af Kants transcendentale 
projekt, hvor Deleuze, i Kants Kritik af dømmekraften finder en åbning mod 
en anden form for æstetisk tænkning uden om det transcendentale. Dvs. 
en tænkning, der ikke forudsætter erkendeevnernes reproduktion, sam-
stemmighed og genkendelse. Snarere ser han det æstetiske som en reel ska-
belse forårsaget af mødet med det erkendelsesmæssigt ikke umiddelbart til-
gængelige. 
Materialitet som sansning er æstetik, men en forskydning af den æstetik, 
der bæres af perception; det er æstetikken i materialeadfærdens territorium. 

Sansning som kraft 
Brian Massumi skriver om sansning som en udefrakommende krafts tilste-
deværelse i materien (flesh). Han lægger vægt på, hvordan kraftens 
tilstedeværelse i materien gør sansningen til en tilblivelse: “Sensation, the 
substance of the body, is not the presence of the flesh in its envelope, but 
the presence in the flesh of an outside force of futurity”.165 Her beskriver 
Massumi sansning som kroppens substans, ikke substans som hos Descar-
tes, der antog eksistensen af to substanser (bevidsthed og udstrækning), 

164 Deleuze, Difference and Repetition, s. 68. 
165 Massumi, Parables for the virtual, s. 114. 
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men substans i Spinozas forstand166 som den samlede virkelighed,167 der går 
ud over det, vi kan iagttage. Sansning er kraft og som sådan en del af mate-
rialitet.  
Dette begreb om materialitet støttes op af fx Jane Bennetts begreb om 
thing-power,168 der bl.a. bygger på Baruch de Spinozas169 (1632-1677) begreb 
conatus om tings stræben efter at bestå – efter vedvarende at eksistere:  
”Hver enkelt ting stræber efter, så vidt det står til den, at forblive i sin væ-
ren”.170 Som Bennett gør opmærksom på,172 forbinder Spinoza sin teori 
om conatus til en kritik af begrebet om den frie vilje med eksemplet om en 
faldende sten; en sten er kun bevidst om sin conatus (sin stræben), og den 
vil helt sikkert mene, at den er fuldstændig fri, at den er i bevægelse, kun 
fordi den ønsker at være det, fordi det er dens vilje. På samme måde, me-
ner Spinoza, er mennesket kun bevidst omkring sine ønsker og længsler, 
og ubevidst omkring årsagen til disse ønsker og længsler. Mennesket har i 
Spinozas forstand ikke mere fri vilje end stenen.173 
Denne analogi mellem mennesker og sten kan virke ekstrem, men som 
Hasana Sharp gør opmærksom på,174 ligger der for Spinoza i alle 

166  Spinoza antager, at der kun er én substans: “det, hvis begreb ikke behøver en anden tings begreb, som det 
skulle dannes af”. Spinoza, Etik.  
Dette er i modsætning til Descartes’ opfattelse, som antog eksistensen af to substanser, nemlig bevidstheden 
og udstrækningen. 
167 Lykkeberg, “Sammenlignet med Spinoza virker Voltaire og Locke som oplysningens slapsvanse”. Den 
samlede virkelighed, det samlede hele, substansen, kan vi kun erkende gennem videnskab og filosofi. Det er 
der, hvor Gud og naturen er det samme, ikke længere er modsætninger, og mennesket er således heller ikke 
noget helt andet end naturen. Grunden til, at jeg lægger vægt på dette forhold her, er, at Spinoza med denne 
tanke ofte bruges af ny-materialister til at nedbryde dikotomien kultur vs. natur. Jeg vil i afhandlingen dog 
bruge begrebet substans til at beskrive udstrækning – ikke fordi jeg vil skrive mig imod Spinozas substansbe-
greb, men fordi substans hos de andre tænkere, jeg anvender, primært bruges til at beskrive udstrækning. 
168 Bennett, Vibrant Matter, s. 2. 
169 Spinoza anses som en af de store rationalistiske filosoffer i det 17. århundrede. Han studerede særligt Ko-
pernikus, Kepler, Galilei, Hobbes og Descartes. 
170 Spinoza, Etik. d. 3, Del 3, læresætning 6 
171 Spinoza. Del 3, læresætning 6 
172 Bennett, Vibrant Matter, kindleposition 123. 
173 Spinoza, The Letters, epistle 58: “Now this stone, since it is conscious only of its endeavor [conatus] and is 
not at all indifferent, will surely think that it is completely free, and that it continues in motion for no other 
reason than it so wishes. This, then, is that human freedom which all men boast of possessing, and which 
consists solely in this, that men are conscious of their desire and unaware of the causes by which they are de-
termined”. Citeret i Bennett, Vibrant Matter. 
174 Ifølge Bennett, Vibrant Matter. 
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skabninger (heriblandt medregnes også sten) en kraft til at tænke. Kraften 
til at tænke svarer til den kraft, hvormed skabninger er tilbøjelige til at 
agere og blive ageret på. Sharp læser altså Spinozas sammenstilling af sten 
og menneske som en ligestilling af kræfter.175 Eller som en kondenseret re-
degørelse for hvad Deleuze mener kunne lyde: alt, der aktualiserer, tænker. 
Sansning går over i tanken – de er sammenfaldende i en aktualisering. El-
ler som Simondon beslægtet skriver i sin tekst om individuation: At være er 
tilblivelse.176 

Matter is never a simple or homogenous substance capa-
ble of receiving forms, but is made up of intensive and 
energetic traits that not only make that operation possible 
but continuously alter it (clay is more or less porous, 
wood is more or less resistant); and forms are never fixed 
molds, but are determined by the singularities of the ma-
terial that impose implicit processes of deformation and 
transformation (iron melts at high temperatures, marble 
or wood split along their veins and fibres). This is the im-
portance of Deleuze’s notion of intensity: beyond pre-
pared matter lies an energetic materiality in continuous 
variation, and beyond fixed form lie qualitative processes 
of deformation and transformation in continuous devel-
opment.177 

Således kan materialer tænkes, ikke som simple homogene substanser, der 
blot modtager en form (den hylomorfe model), men som sammensætnin-
ger af intensiver, og som Smith gør opmærksom på, er dette et brud med 
Kants tænkning af repræsentation. 
 
Sansningen er et produkt af en immanent skabelse, der peger tilbage på 
dens oprindelse i materielle processer. Sansningen kan ikke findes i erfarin-
ger, som hos Kant, men i den reale tilblivelse. Forståelsen af sanseerfaring 

 
175 Sharp, “The Force of Ideas in Spinoza”, s. 740. 
176 Simondon, The Genesis of the Individual. 
177 Smith, “Deleuze's Theory of Sensation: Overcoming the Kantian Duality”, s. 43. 
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må derfor ifølge Deleuze ikke begrænse sig til det, som er muligt at tænke 
generelt, men skal snarere ses som en sanselig udvidelse af grænserne for, 
hvad der kan tænkes. Betingelserne for erfaring og sansning er altså sam-
menfaldende og ikke distinkte og er således også en forening af kunst og 
æstetik. 
Og materielle processer som dem, der ligger bag sansninger, og som kom-
mer til udtryk i arkitektur, er æstetik. 
 
Materielle processer kan også forstås som materielt liv, der hos Jane Ben-
nett, Manuel DeLanda og Cyril Stanley Smith bl.a. eksemplificeres med 
metallers liv, på atomart niveau. 
Det ses i metallernes frie atomer, der skælver i metalkornenes sider i en 
polykrystallinsk struktur.178 Når metallet fx varmes og valses, sanser metal-
let varmen og trykket i denne polykrystallinske struktur, ved at atomerne i 
gitrene forskyder sig; dette kaldes dislokationer. Dislokationer i metallets 
krystalgitter spredes i materialet gennem komplekse, dynamiske proces-
ser.179 Dislokationer kaldes også linjefejl og går igennem hele krystallet. 
“The line of travel of these cracks is not deterministic but expressive of an 
emergent causality, whereby grains respond on the spot and in real time to 
the idiosyncratic movements of their neighbors, and then to their neigh-
bors’ response to their response, and so on, in feedback spirals”.180 Jo flere 
dislokationslinjer, jo mere intern modstand, og jo stærkere er metallet. Mø-
det mellem varmen og metallet skaber sansninger i dislokationer, der ud-
trykker sig i materialets forøgede styrke. Intensiteten via varmen og trykket 
skaber forskelle, der aktualiseres i dislokationer – en slags tænkning og en 
slags liv; en adfærd. 

[...] these forms of spontaneous structural generation sug-
gest that inorganic matter is much more variable and cre-
ative than we ever imagined. And this insight into 

 
178 Bennett, Vibrant Matter, s. 59. 
179 DeLanda, “Non-organic Life”. Non-organic Life, s. 133. 
180 Bennett, Vibrant Matter, s. 59. 
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matter’s inherent creativity needs to be fully incorporated 
into our new materialist philosophies.181 

Et andet aspekt af dette liv er materialers kapacitet til at virke; at påvirke og 
blive påvirket. Disse virkninger sker oftest i samspil med andre elementer, 
som et materiale reagerer på og/eller med. Det er reaktioner, der har et fy-
sisk udtryk, en ekspressivitet og er materialernes udtryksformer. Materialer 
har kapacitet til at udtrykke sig selv, måske simpelt i udtryk, men i proces 
komplekst og kreativt fx gennem selvorganiserende processer.182  

Huset deltager i en hel tilblivelse. Det er liv, ‘tingenes 
ikke-organiske liv’. Det er på alle tænkelige måder, en 
sammenføjning af planer strittende i alle mulige retninger 
der definerer hus-sansningen. Huset selv (eller dets ækvi-
valent) er den uendelige sammenføjning af farvede pla-
ner.183  

Bygninger kan således ses som andet end materielle manifestationer og in-
tentioner; de har deres egen agenda, deres egen vilje. 
 
Jeg har nu skildret, hvordan æstetikken i materialeadfærdens territorium 
følger Deleuze, der i sin omstøbning af Kants transcendentale æstetik op-
bygger en æstetisk filosofi, der ikke baserer sig på erfaringsbaserede a pri-
ori-oplevelser af tid og rum, men baserer sig på det direkte møde, hvor op-
levelserne skabes. Sansningen er primær, og således er arkitektur sansning, 
og sansningen er arkitektur, og begge dele skabes i mødet – i materialite-
ten, der er mødet mellem kræfter.  

 
181 DeLanda, A Thousand Years of Nonlinear History, s. 16. 
182 Begrebet om selvorganiserende processer er centralt for at italesætte relationel materialitet i træ og ild – for 
at give relationen autonomi. Selvorganiserende processer er systemer. Det er som i biologien, hvor cellen stude-
res som et selvorganiserende system – her er det membranen, der studeres, da det er denne, det selvorganise-
rende består i. Processen drives af entropi – systemet lukker sig over for kaos – det drives af kaos. Selvorgani-
serende hele tiden og i uendelighed. Processer er aktualiseringer, og aktualiseringer er tænkning; alt, der aktua-
liserer, tænker. Det organiske liv er blot én udgave af liv. Dette er en del af Simondons tanker om individua-
tion; at være er tilblivelse. 
183 Deleuze og Guattari, Hvad er filosofi?, s. 227. 
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Arkitektur, der som tidligere nævnt ikke lægger sig i én af Deleuzes tænk-
ningskategorier, men bevæger sig imellem dem, er ikke ren kunst, funktion 
eller begreb. Arkitektur er også andet end sansning, det er også funktion, 
og det kan også skabe begreber. I kapitel 5 vil jeg vise nogle bevægelser og 
forskydninger mellem sansning og funktion, og hvilken betydning de har 
for æstetikken, og i de følgende afsnit vil jeg med eksperimenter og værker 
skabe og vise materielle sansninger, hvor brændinger bliver til æstetik i 
blokke af sansninger (Deleuze). 
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4.1  Ildsans/i ldudtryk 

Gennem materielle eksperimenter og værker arbejder jeg hen imod at etablere en materi-
alitet, der ses som noget mere end tilstande og udstrækninger ved en substans, som andet 
end de sansninger, den fremkalder i et subjekt, nemlig som noget, der i sig selv sanser og 
etablerer substans. 
 
Jeg vil i det følgende vise og reflektere og spekulere over materielle sans-
ninger og udtryk. Først, meget direkte, i forbindelse med en serie eksperi-
menter, Ildskabninger, der bygger til ilden, for ilden at sanse og udtrykke sig 
igennem, som har ledt til tre konstruktioner bygget og udstillet på Virse-
rum Konsthal i Småland. Dernæst et spektakel, en større brand i en semi-
massiv trækonstruktion, der udbrændte et rum og i det dannede et ildrum, 
der blev udstillet på biennalen for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, 
Works & Works på KADK. 
Værkerne, eksperimenterne og spektaklet omkring blev igangsat dels i øn-
sket om at undersøge forskellige relationer mellem træ og ild, der ligger ud 
over det destruktive, og dels som en afsøgning af træ og ilds kapacitet til at 
sanse og udtrykke sig. Værk, eksperiment og spektakel går over i hinanden 
uden klare grænser og med overlappende betydninger. 
Eksperimenterne er møder, forskellige ildsansninger, der i værkerne skaber 
blokke af sansninger. 
 
Jeg vil begynde med et eksempel på ild og et materiales kapacitet til at ud-
trykke sig i en videnskabelig kontekst, nemlig i spektroskopi, hvor gnister 
fra et materiale afslører dets indholdsstoffer.184 
Spektroskopien er en art visualisering, en repræsentation, men den er også 
et udtryk for et direkte møde. Farverne i spektroskopiens billeder 

 
184 Burnett, “Fire and Truth”, s. 62: “[...] fire … is a basic technology of truth. Burned, the things of the world 
reveal their essential nature. The scriptural basis for this notion is iffy [...] The physics of the proposition, 
however, proves to be spot-on: everything that burns speaks with tongues of flames that cannot lie. This is 
called spectroscopy.” 
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Fig. 4.1
Fraunhofers solspektrum, der stod som sorte striber, viste sig at svare til 
kendte stoffer:
“His lines were, in the end, tell-tale shadows; the materials they signaled were 
indeed out there, but they were not burning, only lurking in the celestial clouds 
– nevertheless, they could not hide from the pervasive fire of  the heavens.
… fire … is a basic technology of  truth. Burned, the things of  the wor-
ld reveal their essential nature. The scriptural basis for this notion is iffy 
… The physics of  the proposition, however, proves to be spot-on: everything 
that burns speaks with tongues of  flames that cannot lie. This is called 
spectroscopy.” (D. Graham Burnett, “Fire and Truth”, Cabinet Magazine 
Issue 32 2008/2009)
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repræsenterer kemiske sammensætninger, men farverne er også simpelthen 
lyset fra ilden, der reflekteres i forskellige bølgelængder.  
Den amerikanske opfinder David Alter (1807-1881) gør denne særlige op-
dagelse med en stor glasklump, han finder og sliber til et prisme. Han op-
dager, at øjensynligt hvide gnister, set gennem prismen, viste sekvenser af 
farvede felter. Han eksperimenterede med et gnistdannende apparat for at 
se, hvilke forskellige lysspektre forskellige metaller dannede. Alter under-
søgte metallers og gassers lysspektre. Alle metallerne dannede en mere el-
ler mindre hvid gnist, men når det blev undersøgt i spektroskopet, viste ly-
set ikke et regnbueagtigt spektrum, men særlige sekvenser af farvede felter 
forskellige fra metal til metal. Kobber producerede to orange striber og tre 
grønne sammen med en smule tåget rød-gult. Zink producerede et stærkt 
rødfarvet felt sammen med to orange striber, tre blå og lidt gult. Dette i sig 
selv var allerede opdaget på Alters tid, men da han videre undersøgte lege-
ringer, opdagede han, at spektralbilleder lagde sig oven på hinanden. Mes-
sing, der er en blanding af kobber og zink, genererer et sammenlagt spek-
trum af sine dele. Alter opfandt med dette spektral-analysen, en metode til at 
læse ilden. Alting afslører sine bestanddele, når det brænder, og med denne 
erkendelse er analyser af også stjerner og solsystemer blevet mulige. Selv 
det sorte kan give informationer; det, som i Fraunhofers solspektrum ma-
nifesterede sig som sorte striber, viste sig at svare til kendte stoffer (fig. 
4.1):  

His lines were, in the end, tell-tale shadows; the materials 
they signaled were indeed out there, but they were not 
burning, only lurking in the celestial clouds – neverthe-
less, they could not hide from the pervasive fire of the 
heavens.185 

I mødet mellem ilden og materialet sker en sansning, og sansningen er et 
udtryk for dette møde. Det sanselige er friholdt fra genkendeligheder og 

 
185 Burnett, s. 63. 
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subjektivitet. Ilden sanser kun – den husker ikke. Materialer har altså ikke 
fornuft og sanselighed, men de har sansninger. 
Tegnet (som man møder), beskriver Deleuze som det, der kun kan sanses, 
og objektet (det, der genkendes) som det, der også kan huskes. Det tegn, der 
mødes, ses af Deleuze som sansningens primære element, og peger med 
det “[...] objectively, to a science of the sensible free from the model of 
recognition and, subjectively, to a use of the faculties freed from the ideal 
of common sense.”186 
Sansningen er også det, som Simondon beskriver som individuation, et 
møde, ikke et møde mellem form og materiale med allerede givne betingel-
ser og vilkår, men en proces i et metastabilt system – en mediation.187 

- Materialer sanser 
- Materialer er sansninger 
- Materialer skaber sansninger. 

 
De eksperimenter, som vises i det følgende, har jeg stillet op og sat i gang, 
men de er også blevet noget i sig selv, som blokke af sansninger. Jeg har 
tegnet og bygget med sansninger, og jeg har tegnet og bygget sansninger. 
Ilden har brændt med sansninger, og ilden har brændt sansninger.  
Eksperimenterne fremstår her som repræsentationer af, hvad træet, ilden 
og jeg i samarbejde med andre har gjort. Det er repræsentationer af hæn-
delser, af begivenheder. Eksperimenterne eksisterer ikke længere som ob-
jekter, men som billeder her og i erindringer.  
De er på én gang friholdt fra de teoretiske spekulationer og indlejret i hin-
anden. 
Eksperimenterne er nok igangsat af mig, men de ligger på samme tid ud 
over mig og kan stadig skubbe til mine opfattelser, mit blik. De er på en 
måde uden for kontekst både i pyroteknisk og arkitektonisk sammenhæng, 
hvor jeg indgår i begge. Eksperimenterne deterritorialiserer vedblivende 
mig, når jeg prøver at beskrive deres forløb og formål. De kan stadig få 
mig til at tænke på, hvad det egentlig er, der er på færde. 
 
186 Smith, “Deleuze's Theory of Sensation: Overcoming the Kantian Duality”, s. 33. 
187 Simondon, The Genesis of the Individual, “Incorporations”, s. 304. 
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Eksperimenterne står flaksende og er hverken ude eller hjemme i denne 
kontekst. 
Eksperimenterne laver også værker, der tilgår det æstetiske på en anden vis 
end det begrebslige ved selv at skabe en æstetik. Værkerne, som jeg selv 
har sat i verden, bidrager på en ikke-diskursiv måde til belysningen af æste-
tiske problemstillinger. Som værker er de kompositoriske og intuitive og 
undersøger materialitet som sansning fra en kunstnerisk position. 
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Eksperimentet “Ilskabninger” er forundersøgelser til en serie af  tre værker, 
der blev bygget og udstillet på Virserum Konsthal i Småland. 
Eksperimentet består af  en række små deleksperimenter, hvor de 
studerende i grupper havde bygget konstruktioner, de ville prøve af  med 
ilden. Vi skulle lære ilden bedre at kende med hjælp fra Reidar Dissing, 
brandtekniker på DBI. Selv i disse små eksperimenter er ilden voldsom, og 
vi skulle opbygge en fortrolighed med den for at kunne udnytte den i vores 
konstruktioner. 
I eksperimentet registrerede og genkendte jeg ilden som en sansende agent og 
spørger ikke til ekstensive værdier som tid, afstand eller temperatur, men 
opbygger erfaringer og opmærksomheder. Det leder til en viden, der ikke 
kan defineres af  ekstensiver, men som ligger i intensiverne og drager nytte 
af  den viden, der ligger i ekstensiverne.
Det er en oplevet og subjektiv erfaring.
Det adskiller sig fra prøvningen, som beskrives i kapitel 5, ved ikke at 
have en specifik nytteværdi; det udføres ikke med en særlig anvendelse 
eller funktion for øje, men er en øvelse i indlevelse, en indlevelse i ildens 
sanseverden. At ilden har en sanseverden lyder måske som et radikalt 
udgangspunkt, hvis sansning anskues som perception, hvorfor jeg vil minde 
om distinktionen mellem disse, beskrevet i forrige afsnit; sansningen er for-
skellig fra perception ved at være en materiel proces uafhængig af  subjektiv 
oplevelse, der opstår i mødet.

KADK-bachelorstuderende i DBI’s slukningshal
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Teknik til forkulning af  brædders overflade

Vi øvede os på at forkulle bræddernes overflade. Det gjorde vi ved at danne 
en vandret skorsten, der trak ilden igennem sig. Vi udviklede en teknik, 
hvor vi først antændte træet indvendigt i ‘skorstenen’ med en gasbrænder. Når 
ilden havde fået fat, kunne vi med gasbrænderen følge ilden ovenfra, igennem 
‘skorstenen’. Jo langsommere man fulgte ilden igennem, jo tykkere blev det 
forkullede lag.
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Konstruktionen leder ilden.
De studerende fik til opgave at bygge små konstruktioner til ild, der kunne 
medbringes til DBI. De skulle bygge til ilden på en sådan måde, at ilden 
kunne blive ledt igennem og indtage konstruktionen. Ved at sætte os i ildens 
sted kunne vi konstruere konstruktioner for ilden at indtage. Det vil sige, at 
der skulle være hulrum, ilt og brændsel, der ville skabe kapacitet til at ildne 
ilden.
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Vi arbejdede med brandstrategier, eller snarere ildstrategier; strategier for 
ildens inddragelse. 
Det er byggeri til ilden for at lære om ilden, men også, i det at bygge til ilden, 
at lære noget om os (mennesker) selv. Det er arkitektur for ilden; rum, som 
ilden kan sanse.
Eksperimenterne er skabelser, skabelser af  konstruktioner til ilden. Om-
kring ilden skabes et rum og en begivenhed; ilden danner en ildarkitektur, der 
opstår i en relation mellem konstruktion og luftforhold. Ilden omdanner træet 
til kul og varme og former i det træet og konstruktionen. Det er skabelser i 
mødet mellem træ og ild.
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Ilden brænder en åbning mellem to brædder.
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Ild genererer form.
Flere studerende eksperimenterede med at placere let brandbar føde til ilden 
i form af  spåner på strategiske steder i konstruktionen og sprinkle med 
vand andre steder for at bremse ildens fremfærd der. Andre arbejdede med at 
perforere og flosse konstruktionen for at give ilden en større overflade at tage 
fat i, give den mulighed for at brænde åbninger og dermed være med-formgiver 
af  konstruktionen. Nogle arbejdede med at danne skorstenseffekt med kon-
struktionen for med den at give ilden stabil iltforsyning.
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Når vi bygger arkitektur til ild, skal vi oversætte arkitekturen til en anden 
sanseverden. Ilden sanser rum og materialer på en anden måde end menne-
sker. Ilden sanser træk og hulrum, sprækker og overflader. Når vi bygger til 
ilden, forsøger vi at sætte os i ildens sted og igennem det se arkitekturen på en 
ny måde; vi udvikler os i mødet med ilden.
I lighed med David Stjernholm, der i sit værk “Formic” bygger og kuraterer 
kunst til myrer, er brugeren af  denne arkitektur ilden.  Ildens og myrernes 
virkelighed er helt anderledes end menneskets, og i opbygning og iagttagelse 
af  denne kunst og arkitektur foretager vi oversættelser – oversættelser, der 
kræver subjektive overvejelser og potentielt giver subjektive indsigter.
Eksperimentet har givet de studerende og mig mere forståelse for ilden. Ilden 
som en potentiel tilstand i al substans via bunden energi. Afsøgningen var et 
æstetisk motiveret samarbejde med ilden, ikke motiveret af  nødvendighed og 
ikke med motivationen eller intentionen om at skabe ny viden om ekstensiver. 

Eksperimentet afledte konkrete tektoniske og pyrotekniske strategier for de 
konstruktioner, der skulle opføres i Virserum, som beskrives i det følgende 
afsnit.

Formic, David Stjernholm, 2014.Fig. 4.2

190



V æ r k e r :
T å r n  –  S k i v e  –  K r y d s 
T i l  V i r s e r u m  K o n s t h a l
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V æ r k e r :
T å r n  –  S k i v e  –  K r y d s 
T i l  V i r s e r u m  K o n s t h a l

Arkitekturvidenskabelige formål
Undersøge relationer mellem træ og ild og tektonik
Undersøge træet som ikke-statisk, men i tilblivelse, ved at studere det i relation til ild.
Undersøge materielle agenser
Spekulativt og konkret at udvide forståelsen for ildens ikke-ødelæggende kapaciteter
Undersøge træets og ildens kapaciteter frem for egenskaber
Undersøge træet og ildens adfærd: træet og ildens kapacitet til at påvirke og blive på-
virket
Undersøge træets og ildens kapacitet til at samvirke i en konstruktiv situation
Undersøge forkulningens æstetiske dimensioner.

Pædagogiske formål
At udvikle en materiel-pædagogisk praksis
At etablere en ikke-statisk/vital materialeforståelse hos de studerende
At give de studerende erfaring med at arbejde med træ
At give de studerende forståelse for brand 
At give de studerende forståelse for ildens destruktive og ikke-destruktive kapaciteter.

I april 2016 i Virserum Konsthal byggede en gruppe 2. års arkitektstuderende, 
lektor Peter Bertram og jeg tre konstruktioner. De er bygget ud fra de ildstrategier, vi 
opdagede og havde eksperimenteret med på DBI, beskrevet i det forrige afsnit, koblet 
med tektoniske principper. 

Tre tektoniske principper:
- Stabling
- Beklædning
- Laminering.

sammenstilles med tre pyromorfe principper: 

- Ilden som formfindende agent – pyromorfisme
- Ilden som materialetransformerende agent, metabolisme
- Ilden formes af  træet, pyrotektonik.

Koblingen af  det pyromorfe og det tektoniske er en erkendelse af, at ilden og træet 
er forbundet, de former gensidigt hinanden. Ilden former og formes af  træet og den 
rumlige kontekst, som ildbegivenheden udfolder sig i.
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Konstruktionerne repræsenterer byggeprincipper: facadebeklædning, vægge i 
massivtræ, laminerede træelementer. 
I mødet med ilden sker en sansning, der forskyder repræsentationerne.
Tektonik kommer med oplevelse og dermed perception, eller også, som Lars 
Spuybroek skriver, er oplevelse og tektonik kongruente, de er intensiteter, der 
fylder det samme rum.  

“Experience and tectonics are congruent; they are intensities, both filling the 
same space (that’s why their relation is sensuous and why there is so much 
empathy between them). So there is no need to go back to Vitruvius. If  we 
consider architectural form, we immediately note the three scales of  design: 
not utilitas, firmitas and venustas  but massing, structure and texture, the 
three physical scales of  architecture. A reworking of  Semper’s four elements 
into three scales would suffice to have life live in its full complexity both as the 
realm of  action and as the realm of  sensation and perception.” (Spuybroek, 
The Architecture of  Continuity, s. 21)

Træ-tektonik møder ild; tektonikkens hylomorfe plan møder ildens py-
ro-morfe plan.
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De tre konstruktioner stiler mod, med Aby Warburgs ord, at “abolish de 
facto the distinction between accumulation of  knowledge and aesthetic produc-
tion, between research and performance.” (Michaud, Aby Warburg and the 
Image in Motion, s. 229-230)

Konstruktionerne eksperimenterer med træets fysiske transformation, når det 
behandles med ild, og relationen mellem ild og konstruktion.

Den materielle praksis arbejder med træ og ild; trætektonik og pyroteknik, 
passiv og ernergisk, materiel og immateriel, materie og sind. 
Relationen mellem træ og ild undersøges i relationerne mellem:

træ som byggemateriale – træ som brændsel 
og 
ild som destruktiv kraft – ild som en virtuel tilstand i træet.
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Tårnet er en stabling. En stabling af  træ, af  brædder, af  byggelementer, af  
brændsel. Det er et konstrueret bål, der kan blive til en ildarkitektur, hvis 
det brænder.
Samlingerne er simplificeret til de studerende, som skal bygge dets håndelag.
Vi producerede et byggesæt af  elementer ud af  rå brædder, som blev brændt 
på bålet under nøje observation, vendt og drejet, til de var jævnt forkullede og 
afrundede. Herefter blev elementerne stablet til en højde af  3,5 m.
Når tårnet står, kan det ses både som en lille bygning og som en søjle, men 
det er samtidig også noget helt andet – noget i sig selv, der ikke repræsenterer 
noget andet.

Tårnet
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Tårnet
Ilden er immanent til stede i træet, som Reiser og Umemoto skriver: “A tree 
has different possibilities for expression. When it functions like a column or 
a beam the properties of  cellulose, which is expressed through its vascular 
bundling, constitutes the properties, rigidities or flexibilities, of  the building. 
When a tree functions like a log for burning, it is the fire, which is selected for 
expression.” (Reiser og Umemoto, Atlas of  Novel Tectonics, s. 13)
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Ilden og træet er forbundet – de former gensidigt hinanden. Ilden former og 
formes af  træet og den rumlige kontekst, som ildbegivenheden udfolder sig i. 
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Flammerne fremkalder former og strukturer, der ligger i træet. Ilden læser 
træets tegn. Ilden og træet udgør tilsammen en assemblage, der danner et 
mulighedsrum, en virtuel struktur, der aktualiseres af  forskellige materielle 
systemer og “provides us with a way to think about recurring regularities in 
the birth of  form.” (DeLanda, “The New Materiality”, s. 4)
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Skiven
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Skiven
Dette er en konstruktion, der indeholder flere basale huselementer: funda-
ment, rammestruktur, facade, dæk og tag, komprimeret og sektioneret til 
en skive og stadig noget i sig selv. Mellemrummet mellem de to ‘facader’  
blev konstrueret først og udgør et tredimensionelt grid, der sætter rytmen og 
underinddelingerne i facaden, samtidig med at det underinddeler sit eget rum. 
Fem høje rammer med længdegående forbindere udgør denne konstruktion. 
Facadebeklædningen består af  forkullede træbrædder. Forkulningen er udført 
ligesom i eksperimentet, som beskrives i kapitel 5, hvor brædder opstilles i en 
trekant og danner et hulrum. Ved hjælp af  skorstenseffekten trækkes ilden 
igennem hulrummet og forkuller brædderne jævnt. De forkullede brædder er 
monteret på konstruktionen med trædyvler.
Skiven er dobbeltsidet, med en inderside og en yderside. På indersiden står 
grid-konstruktionen åben, lys i råt træ. Og ydersiden mørk og lukket.
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Ilden udtrykker sig gennem forkulning i en ildæstetik. Men kullet er også 
en funktion, en art vaccine mod ilden, hvor ilden er infektionen og kullet det 
dannede antigen, der skaber en beskyttelse mod ilden.

Skiven
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Krydset
Krydset er en krydsning mellem en væg og en søjle. Krydset udpeger et punkt, 
der separerer fire rum. Det punkt, som krydset markerer med sit centrum, er 
mere præcist end at tegne et punkt. 
Krydset er udhulet af  ilden indefra, penetrerer konstruktionen og skaber en 
åbning, et vindue. Det er en laminatkonstruktion med indbyggede hulrum, 
der som receptorer kan modtage og gå i ild.
Strukturen er komponeret således, at et hulrum går igennem konstruktionens 
centrum fra bund til top som en skorsten eller ildtunnel, der leder ilden igen-
nem sig. I forbindelse med tunnelen lægger receptorerne sig.
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Efter krydset var bygget op, tændtes et bål under konstruktionen. Efter få 
minutter var ilden ledt igennem tunnelen, og flammer blev synlige i toppen af  
strukturen. Efter endnu nogle minutter tog ilden fat i de tilstødende receptorer 
og udbrændte, i et område, strukturen indefra (med en smule hjælp fra en 
boremaskine, der forsynede ilden med lidt ekstra luft) og dannede et vindue.

Krydset under brænding
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Byggematerialer har specifikke egenskaber og har kapacitet til at miste disse 
egenskaber – til at ‘dø’.
En træbjælke kan være et bærende element, og den har kapacitet til at bræn-
de. Egenskaber er altid aktuelle, men kapaciteten til at brænde er ikke 
nødvendigvis aktuel, så længe bygningen ikke brænder. “The virtual is not 
opposed to the real but to the actual. The virtual is fully real in so far as it 
is virtual... Indeed, the virtual must be defined as strictly a part of  the real 
object – as though the object had one part of  itself  in the virtual into which it 
is plunged as though into an objective dimension.” (Deleuze, Difference and 
Repetition, s. 139)

Laminat forkuller anderledes end massivtræ.

Det er en laminatkonstruktion med indbyggede hulrum, der som receptorer 
kan modtage og gå i ild.
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Med denne inddragelse af  ilden – med ilden som medskaber kan vi spørge til, 
hvordan vi, som arkitekter, skaber. Ikke for at fremskrive det forfatterløse 
værk, men for at nuancere og udvide de aspekter, der forfattes i samskabelse 
med.
I de konkrete eksperimenter er træ og ild med-skabere i strukturerne i et for-
søg på at udfolde deres virkeområde og give mulighed for materiel med-skaben.  

Krydset under brænding
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Krydset
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Tektonik og oplevelse/perception stilles over for ild og sansning/adfærd.
Ild og sansning foranlediger andre opmærksomheder end tektonik og oplevelse.
Tektoniske logikker tildeler arkitektur materielle hierarkier, der udgør byg-
ningens bærende struktur, facadebeklædning, isolering, aptering, fuger m.m. 
Ild og sansning danner ikke hierarkier på samme måde – det er en anden 
opmærksomhed. 

Krydset
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Krydset under brænding
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Krydset under brænding
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Bygninger formodes at have et liv. Vi taler om bygninger i metaforer, der 
refererer til kroppen såsom skelet, husets hjerte, beklædning og bygningskrop. 
Som Cairns og Jacobs skriver, er det altså i høj grad bygningers liv, der er 
mest studeret, og de spørger til, hvilken relation arkitektur så har til døden i 
forståelse af  destruktion og ødelæggelse: “… developing receptiveness toward 
the negative realms of  wasting and death is profoundly important for contem-
porary architecture. It has implications for the interrelated realms of  architec-
tural design, everyday human conduct, and wider processes of  world-making 
at various scales. Death, destruction, and deterioration represent the negative, 
anxiety-inducing flip side to a range of  enduring and sometimes contradictory 
assumptions about built architecture’s defining attributes: its material durabi-
lity, its creative genesis, its productive utility, its aesthetic value.” (Cairns and 
Jacobs, Buildings Must Die)
Der er altså ifølge Cairns og Jacobs en pointe i at udforske og gøre opmærk-
som på ødelæggelse og destruktive kræfter i arkitektur. Materialer kan anses 
som havende specifikke egenskaber og kan med disse indgå som elemeter i 
bygninger. De har her kapacitet til at miste deres funktion, og i det ‘dør’ de 
i den kontekst.
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T R Æ M U R

E k s p e r i m e n t  o g  v æ r k
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En indledende opbygning af  en trækonstruktion og dens efterfølgende 
afbrænding på DBI udgør eksperimentet.
Den afbrændte konstruktion udgjorde, sammen med video af  afbrændin-
gen samt noter og eksperimentdesign, værket på biennalen for kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed Works & Words på KADK i foråret 2018.

Formål:
-  Udforske CLT-ens rumdannende kapaciteter, når den danner  
 massiv mur
- Udfordre CLT-ens massivitet
- Spørge til Agambens ‘arkitektoniske problem’ (kapitel 2)
- Undersøge, hvorledes der forsøges at skalere ilden
- Udforske ildens rum og rummets ild
- Udforske ilden som begivenhed

Igennem eksperimentet og værket “Træmur” (originaltitel “Burn the Inert”) 
byggede jeg et rum til ilden for dels at undersøge ildens rumlige kvaliteter og 
dels undersøge CLT’s kapacitet til at danne mur. 
Konstruktionen er en laminering af  brædder, en art hjemmelavet CLT, hvor 
træets ujævnheder absorberes og afbalanceres i en montage af  brædder og søm. 
Gennem lamineringen er de individuelle brædders kvaliteter og egenskaber 
neutraliseret. Det fjerner agensen fra det enkelte bræt og forbereder det på at 
modtage enhver form – materialet bliver ‘livløst’.
Materialet er fleksibelt, og i modellen udgør det en ydre figur og et indre rum 
omsluttet af  tykke mure. 
I de sidste 10-15 år er der udviklet mange nye træmaterialer. Materialerne 
er designet til at udfylde en række funktioner i bygninger – de er designede 
materialer. Et eksempel er CLT, der er et relativt nyt, designet materiale. 
Blødt træ af  lav kvalitet er limet sammen i krydsende lag, hvilket eliminerer 
træets anisotrope kvaliteter og danner et homogent isotropt, beregneligt, påli-
deligt materiale. Materialet er massivt og plastisk i den forstand, at det kan 
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danne kurver og med en CNC-fræser kan fræses til nærmest enhver form. 
CLT bruges mest som bærende bygningsdele beklædt med gips på indersiden 
og med et facademateriale på ydersiden. 
CLT kan anses som en livløs version af  tømmer, hvis man fokuserer på dets 
materielle kvaliteter. CLT har mindre bevægelse og modstand end tømmer. 
Det er et beregneligt materiale, klart til at blive formet af  eksterne design-
intentioner. 
Huse er samlinger af  materialer sammensat til at udgøre specifikke byg-
ninger.
Kompositioner af  materialer kan anskues som assemblager – vibrerende ma-
terialer med forskellige agenser, sammensat til at udgøre mere eller mindre 
konfliktfulde møder, der imødekommer eksterne krav i relation til forhold 
som klima, konstruktion og æstetik.
Modellen er bygget for at blive brændt – den er bygget af  mig for at undersøge 
et materiale og en byggeteknik, med det formål at brænde den. Den er bygget 
for ildbegivenheden – ildspektaklet – for at flamme op, brænde.

3D-model af  konstruktionen
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Konstruktionen bygges af  forskallingsbrædder, der krydsla-
mineres med søm.
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Test af  brændingsmetoden: For at ilden skulle kunne brænde konstruktionen 
fra bund til top, uden at konstruktionen ville kollapse, brugte vi lampeolie til 
at sikre, at ilden hurtigt ville tage fat i hele konstruktionens højde.
Før konstruktionen brændtes, blev der foretaget en ‘skala-brænding’, der 
skulle teste:

- Hvilken heptan-koncentration lampeolien skulle have
- De forskellige koncentrationers brændingstid
- Lampeoliens fordampningstid
- Lampeoliens position på isoleringsbattet
- På-sprayet vands effektivitet i forhold til at afværge ilden.
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Reidar Dissing, DBI, tester lampeolier med forskellige heptan-opløsninger.
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Før branden i DBI’s slukningshal
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Forberedelse af  branden:
Strukturen er bygget i syv sektioner og samles midt i slukningshallen med 
tilstrækkelig friplads omkring i tilfælde af  konstruktionens kollaps under 
branden.
Hver sektion placeres, nivelleres og fastgøres med metalstrips imellem.
På gulvet i rummet inde i konstruktionen placeres isoleringsbats vædet med 
lampeolie, ligesom indersiden af  konstruktionen sprayes med lampeolie for at 
sikre, at ilden tager fat fra bund til top, før bunden bliver ustabil.
Ydersiden stænkes med vand for at forhindre, at ilden tager fat der.

Plantegning af  konstruktionen og de heptanvædede isoleringsbats
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Registrering
Tre kameraer opstilles til registrering. Et GoPro-kamera laver en stop-moti-
on-serie fra toppen af  en mobil trappe i fugleperspektiv. Et videokamera fil-
mer i øjenhøjde, og et håndholdt spejlreflekskamera tager fotos i høj opløsning.

Under branden
Isoleringsbatsene skal antændes og ilden observeres nøje. Ilden skal slukkes, 
før strukturen bliver ustabil. Ilden skal slukkes med vand, ikke skum, der 
vil sætte sig i det forkullede træ. Ilden skal så vidt muligt holdes inde i struk-
turen ved under branden at fugte konstruktionen fra ydersiden.

Efter branden
Hvis ilden destabiliserer konstruktionen, vil den blive stabiliseret af  sikker-
hedsgrunde. Konstruktionen skal være sikker at bevæge sig omkring, da den 
efter branden skal indgå i biennalen for kunstnerisk udviklingsvirksomhed 
Works & Words på KADK. 
Sektionerne vil blive klargjort til transport, pakket ind, og skrøbeligheder 
skal understøttes. Sektionerne placeres på en trailer og transporteres fra DBI 
til KADK onsdag d. 15.03.18. Hvis noget af  konstruktionen skulle blive 
beskadiget under transporten, vil det beskadigede stykke blive genbrændt med 
en gasbrænder ved ankomsten til KADK.
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Pyrotekniker: Reidar Dissing, teknisk assistent, DBI.
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Brandens tilskuere
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Sted: Slukningshallen på DBI
Dato: 10.03.17; ilden starter kl. 11.
Pyrotekniker: Reidar Dissing, teknisk assistent, DBI
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Th
e insulation bat is lit and the fire carefully 

observed. Th
e fire m

ust be extinguished before 
the structure becom

es unstable. Th
e fire is ex-

tinguished w
ith w

ater – not foam
.

Th
e fire should be kept inside the structure as 

m
uch as possible. Th

is w
ill be attem

pted by 
keeping the outer w

ood m
oist during the fire.

A
fter the fire:

If the fire has rendered the structure unsta-
ble, this w

ill be ‘‘fixed’ for safety reasons. Th
e 

structure needs to be safe to place at its future 
position at the exhibition space.

D
ocum

entation:
Th

ree cam
eras are prepared for docum

enta-
tion: a G

oPro cam
era takes stop-m

otion pic-
tures from

 a m
obile stair elevated to a bird’s 

perspective, a video cam
era film

s from
 eye 

perspective, and a m
obile reflex cam

era takes 
high-resolution shots.
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Brændingsinstruktion:
Eksperimentet stiler mod, at ilden skal udhule rumkonstruktionen interi-
ørt, uden at den brænder eksteriørt. Konstruktionen er forberedt på ilden. 
Lamineringen er perforeret og efterlader sprækker, huller, skakte og hulrum, 
hvor ilden kan få ilt, passere og finde en overflade at tage fat i. Strukturen er 
ikke solid. Ilden skal agere som en rumformende aktør, når den udbrænder 
konstruktionens rum.

Konstruktionen, inden den brændes.
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Jeg kan konkludere på eksperimentet, hvor svært det er at skalere ild. Prø-
ven, der blev foretaget inden afbrændingen, gjorde, at der blev brugt meget 
tændvæske for at være sikker på, at ilden kunne tage ordenligt fat jævnt i 
konstruktionen. Den megen tændvæske bevirkede, at ilden blev stor og vold-
som meget hurtigt og ikke nåede at ødelægge konstruktionen (i så høj grad, 
som jeg havde håbet på), før ilden nåede loftet i slukningshallen og var nødt 
til at blive slukket. 

Konstruktionen i flammer
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Konstruktionen under ildslukning

228



Ilden slukkes.
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CLT er en livløs version af  tømmer, men besidder stadig kapaciteten til at 
brænde. Kapaciteten til at brænde repræsenterer en kreativitet. Som en sned-
ker læser træets tegn, når hun arbejder med det, læser ilden også træets tegn, 
når den brænder det. Træets tegn ligger foldet ind i træet som en sammentræk-
ning af  tid. Det er indikatorer på fremtidige potentialer. (Brian Massumi, 
A user’s guide to Capitalism and Schizophrenia, s. 10-11)

Den afbrændte konstruktion “Træmur” udstillet på Works & Words
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Ilden er ikke en sofistikeret læser, men har kun én måde at læse på. “Fire 
burns cotton stupidly.” (Graham Harman, The Quadruple Object, s. 44) 
Ilden har destruktive tendenser og har kun interesse i brændsel, ikke i mate-
riale. Når ilden brænder træet, omdanner den træet til noget andet, til varme, 
kul og røg. Træets bundne energi frigives og aktualiserer træets kapacitet.
I denne proces afslører ilden kreative potentialer i det livløse materiale. Det 
nye materiale, kullaget, viser andre mønstre, dufte og farver end træet.
Ild er det ubrændte træs virtuelle dimension.
Den 10. marts 2017 blev konstruktionen brændt i DBI’s slukningshal. 
Konstruktionen ‘døde’ ikke af  ilden, men blev skabt i brændingen, i spek-
taklet, og opnåede permanens i film, foto og publikums erindring.

“Træmur” udstillet på Works & Words Fig. 4.3
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“Træmur” udstillet på Works & Words Fig. 4.4
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Kapitel 5 

DET VIRTUELLES ÆSTETIK OG 
EMERGERENDE FUNKTIONER 

[...] important for what it tells of man and novelty, is the 
fact that historically the first discovery of useful materials, 
machines, or processes has almost always been in the dec-
orative arts, and was not done for a perceived practical 
purpose. Necessity is not the mother of invention – only 
of improvement [...] Discovery requires aesthetically-mo-
tivated curiosity, not logic, for new things can acquire va-
lidity only by interaction in an environment that has yet 
to be.188 

I dette kapitel vil jeg se på de materielle processer, hvori materialers funkti-
oner emergerer ud af æstetiske aspekter i arkitektur. 
Jeg undersøger, hvordan begrebet om materialitet som sansning skubber 
til begrebet om funktion først i forbindelse med forkulning og dernæst i 
forbindelse med termiske processer. I dialog med DeLanda, Bennett og 
Deleuze vil jeg præcisere begreber omkring forkulningen som materiel 
proces for med det bedre at være i stand til at tænke funktion som emerge-
rende og æstetisk. 

188 Smith, “Matter versus Materials: A Historical View”, s. 144. 

234



 
 

Funktion emergerer i formation 

The universe inherited from Kepler, Galileo, Copernicus, 
Newton, Laplace was a cold, frozen universe of celestial 
spheres, perpetual movements, implacable order, meas-
urement, balance. It is necessary to exchange it for a 
warm universe with a burning cloud, balls of fire, irre-
versible movements, order mixed with disorder, waste, 
imbalance… The universe of fire, in replacing the classi-
cal universe of ice, makes the wind of madness blow over 
classical rationality, under which the ideas of simplicity, 
functionality, and economy were united.189 

Afhandlingens ambition om at tænke fra ilden og materialet arbejder ud 
fra et kosmogonisk verdenssyn som beskrevet i kapitel 3. Ovenstående ci-
tat sætter på tilspidset vis denne ild-tilgang op over for ‘klassisk rationali-
tet’, som jeg i dette kapitel ser på de mekaniske dimensioner af. 
Relationen mellem form og funktion har en lang historie i arkitektur. Fra 
fx Vitruvius’ utilitas, venustas og firmitas til modernismens “form følger funk-
tion” 190 til Eisenman, der vil løsne båndet mellem form og funktion.191 Jeg 
kan ikke uddybe de arkitekturhistoriske detaljer her, da denne teksts 
ærinde primært er at se funktion relateret til formation og materielle proces-
ser og ikke til form. Dette vil jeg gøre ved at se på én specifik formation: for-
kulning. Forkulningen er et stadie mod ildens opløsning af træets form. Ild 
opløser enhver form, men samtidig retter den alting mod samme punkt, 
hvor det er opløst i varme, damp og aske, og kan både ses som kaos og 
som absolut orden. Dette er i tråd med Deleuze og Guattari, der skriver, at 
kaos og orden ikke er modstillinger. “Man definerer ikke så meget kaos 

 
189 Morin, La nature de la nature. Citeret i Fernández-Galiano, Fire and Memory, s. 36. 
190 Sullivan, “The tall office building artistically considered”. At gå nærmere ind i denne diskussion vil kræve 
en større diskussion om modernismen idé om at arkitektonisere rummet, ordne rummet for at skabe en be-
stemt adfærd. Diskussionen om relationen mellem form og funktion i arkitektur kan ikke tænkes uden ideen 
om arkitektoniserng af rummet, hvilket ikke er denne afhandlings ærinde, men lægger op til et videre studie af 
netop forskellene mellem form og formation i relation til funktion. 
191 Eisenman, “Post/El Cards: A Reply to Jacques Derrida”. 
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gennem dets uorden som gennem den uendeligt høje hastighed hvormed 
det opløser enhver antydning af form”.192 Snarere kan kaos og form mod-
stilles, og således er funktioner relateret til form igennem hastighed:  

Filosofi spørger til hvordan man bevarer de uendeligt 
høje hastigheder samtidigt med at man opnår konsistens, 
ved at give det virtuelle dets egen konsistens… Videnskab 
har en helt anden, næsten modsat måde at gribe kaos an 
på: den giver afkald på det uendelige, på den uendeligt 
høje hastighed, for at opnå en reference der er i stand til 
at aktualisere det virtuelle. Ved at bevare det uendelige 
giver filosofi det virtuelle en konsistens gennem begre-
berne; ved at give afkald på det uendelige giver videnskab 
det virtuelle en reference der aktualiserer det, gennem 
funktionerne. Filosofi går til værks med et immanens- el-
ler konsistensplan; videnskaben med et referenceplan. I 
videnskabens tilfælde er det som en fastfrysning af bille-
det. Det er en utrolig sænkning af hastighed, og det er ved 
sænkningen af hastigheden at stof aktualiseres, men det 
er også derved at den videnskabelige tanke der er i stand 
til at trænge ind i stoffet med udsagn aktualiseres. En 
funktion er en slow-motion.193  

 
 

 
192 Deleuze og Guattari, Hvad er filosofi? s. 151 
193 Deleuze og Guattari. s. 152 
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mechanicism of the first principle and the organicism pres-
ent in the second.

Thus, heliotechnical construction is probably the clear-
est expression of what could be called “architecture of the
first principle,” with its emphasis on the quantitative aspects
that characterize the “culture of energy.” Yet it is not the case
that this mechanical and quantitative conception associated
with energy is rivaled by a monolithic, organic and qualita-
tive conception in the bosom of the “culture of entropy.” On
the contrary, the latter is full of deep cracks and major divi-
sions, which are particularly clear-cut with regard to the link

4.3.

Nothing resembles a solar house more
than another solar house: adapting to cli-
mate does not rule out formal homogene-
ity in this new International Style.

4.3. Models of solar houses obtained by combin-
ing four alternative sets of floor plans and
sections.

4.4. Solar houses for three different climates
(cold, temperate, and tropical).

trajectories to the world of processes, and history installs it-
self in the bosom of nature and matter.

This renewed protagonism of history must be attrib-
uted, precisely, to the fact that its course overruns the sphere
of clocks and proves itself radically irreducible to the unani-
mous monotony of orbits. Its time is not mechanical but
thermodynamic and statistical, as Lévi-Strauss stressed
when he pointed out that mechanical time is “reversible and
non-cumulative,” whereas “historical time is ‘statistical’; it
always appears as an oriented and non-reversible process.”24

Besides establishing its direction, entropy marks the
rhythm of time. Paraphrasing Eddington, we could say that
entropy determines not only the direction but also the very
magnitude of the temporal vector. Today it is widely accepted
that astronomical time, the time of clocks, is essentially dif-
ferent from the time we associate with biological or cultural
becoming. The latter, unlike Newtonian time which flows
uniformly (aequilabiliter fluit, as Newton himself wrote), 25

The time of mechanisms is present in the functionalist conceptions of
the modern dwelling: the house is a machine made of pieces that can
be put together, inhabited by individuals subjected to the inexorable
time of the clock. Space and time decompose into clockwork fragments.

2.11. Types of workers’ dwellings and time scheme for their use (Mart
Stam, 1935).

Fig. 5.1
Typer af  arbejderboliger med tidsskema over, hvordan de bruges 
(Mart Stam, 1935).

“The time of  mechanisms is present in the functionalist conceptions of
the modern dwelling: the house is a machine made of  pieces that can
be put together, inhabited by individuals subjected to the inexorable
time of  the clock. Space and time decompose into clockwork fragments.” 
(Fernández-Galiano, Fire and Memory, s. 55)

Fig. 5.2
Modeller af  solhuse frembragt af  kombinationer af  planer og snit.

“Nothing resembles a solar house more than another solar house: adapting 
to climate does not rule out formal homogeneity in this new International 
Style.” (Fernández-Galiano, Fire and Memory, s. 107)
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Ifølge Deleuze og Guattari producerer kunsten sansninger, videnskaben 
funktion og filosofien begreber. Arkitektur ligger i en svært definérbar po-
sition, der producerer både funktioner og sansninger, ligesom arkitekto-
nisk tænkning også kan producere begreber. Arkitektonisk funktion er et 
langt bredere begreb end det videnskabelige begreb om funktion. Arkitek-
tur har funktioner som børnehave, kirke, museum, skole osv. Dette er 
funktioner, der omfatter et langt større spektrum end det i videnskabelig 
forstand funktionelle, som ligger i fx husets aircondition eller gulvvarme. 
Ligesom jeg med begreberne sansning, æstetik og materialitet forskyder deres 
betydning i forhold til deres arkitektoniske betydning, bliver begrebet 
funktion også forskudt i forhold til dets arkitektoniske betydning. For-
skydningerne af begreberne følger hinanden; en forskydning af et begreb 
medfører forskydninger af de andre begreber. Med afhandlingen etableres 
en platform, hvorfra der kan tænkes videre, og ikke et resultat, der tænker 
begreberne til ende.  
Dette afsnit tager konsekvensen af forskydningen af materialitet mod at 
være materialitet som sansning, der igen skubber til begrebet æstetik (kapitel 4) 
og undersøger, hvordan dette skubber til begrebet funktion.194  
Det funktionelle i arkitektur kan med Fernández-Galiano ses som udsprin-
gende af det mekaniske verdenssyn beskrevet og kontrasteret i de foregå-
ende kapitler. Fernández-Galiano eksemplificerer det mekaniske 

 
194 For at præcisere og relatere dette til DBI’s arbejde med funktioner skal tilføjes, at jeg beskæftiger mig med 
den forskydning og udvidelse, som materialitet som sansning kan udføre på det videnskabelige begreb om funk-
tion. 

Kunst
KADK
Arkitektur

Teori
Videnskab

Teknik
DBI
Certificering
Forretning

begrebsdannelser
begribelser

Deleuze:
Kunst

Videnskab Filosofi
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again to the hidden face of the science of heat, stressing the
mechanicist character of the first principle and recalling the
opposition, described in chapter 2, between the two cultures
coexisting in its womb: that of energy and that of entropy.

The thermodynamic vision of architecture can of
course lead to organicist conceptions, but in the same way
that it can lead to the practice of the most extreme mechani-
cism, both in design processes and the language of final

–
105

104

When architecture is designed based on energy priorities, the result-
ing image is not always organic. Many constructions using solar
energy, for example, are displays of extreme mechanicism;
heliotechnology is a branch of heating and ventilation engineering
that yields intricate machines full of tubes, valves, and pumps.

4.2. System of solar heating through collectors (Watson).
“When architecture is designed based on energy priorities, the resulting image 
is not always organic. Many constructions using solar energy, for example, are 
displays of  extreme mechanicism; heliotechnology is a branch of  heating and 
ventilation engineering that yields intricate machines full of  tubes, valves, and 
pumps.” (Fernández-Galiano, Fire and Memory, s. 104)

Don Watson, Watson Solar House.
Ikke realiseret projekt, 1975.

Fig. 5.3
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verdensbilledes tilstedeværelse i arkitektur bl.a. med et skema for arbejder-
boliger fra Mart Stam (1935) (fig. 5.1) og et solopvarmningssystem fra 
Watson (1975) (fig. 5.3). 
For at uddybe dette nærmere må jeg igen referere til termodynamikkens to 
love, hvor den første, der er i overensstemmelse med mekanikkens ver-
densbillede, handler om energibevarelse og siger, at energien i et lukket sy-
stem er konstant. Den anden lov handler om entropi og varmetransport 
og siger, at entropien er konstant eller voksende i et lukket system. Ent-
ropi er udtryk for den samlede uorden i et system, og termodynamikkens 
2. lov har her, med entropien som betingelse, været med til radikalt at æn-
dre vores verdenssyn og ikke mindst vores opfattelse af tid ved at introdu-
cere dens retning og angive dens tempo. Tid bliver med entropi sat i for-
bindelse med tilblivelse, begivenheder og irreversible forandringer, og tiden har den 
retning, hvor entropien stiger. Men, som Fernández-Galiano også gør op-
mærksom på, er dette gældende for lukkede systemer. Fx kan vitale pro-
cesser godt orientere sig mod en højere grad af orden, men det vil kræve 
en tilførelse af negentropi fra miljøet til organismen, således at den overord-
nede entropi stiger over tid.195 Denne forståelse af tid er forskellig fra den 
mekaniske forståelse af tid som reversibel, og termodynamikken har med 
dette aspekt en central rolle i forhold til at ændre vores billede af verdenen 
fra en statisk og historieløs verden til en verden af tilblivelse og processer i 
en specifik tid. 
Denne forståelse af tid har også betydning for forståelsen af funktion. 
Hvis funktion med Deleuze forstås som kaos i slowmotion, kan det med 
andre ord forstås som entropi i slowmotion. En mekanisk funktion ses 
som en isoleret og reversibel gentagelse, mens en entropisk funktion er en 
midlertidig tilførsel af negentropi, der skaber en lokal orden, der trækker 
på sit miljø, sin kontekst, hvis overordnede entropi vil blive ved med at 
stige. På baggrund af dette, og eksemplificeret med den følgende analyse af 
museet på Inujima, ser jeg funktion ikke som isoleret, men som altid ind-
lejret i et miljø, hvis energi den trækker på.  

 
195 Fernández-Galiano, Fire and Memory, s. 270-71. 
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Denne forståelse af funktion skiller sig ud fra den mekaniske forståelse af 
funktion, der i mange aspekter bygger på termodynamikkens 1. lov, og 
som Fernández-Galiano i 1995 konstaterer stadig er dominerende: 

In the technological-productive field, the quantitative 
emphasis of Joule’s and Rankine’s first principle still pre-
vails over the qualitative priorities of Carnot’s, Kelvin’s, 
and Clausius’s second principle. What Cesare Maffioli has 
called the “culture of energy,” with its obsession with the 
increase of production and consumption of material and 
energetic goods, still occupies first place in our times. Still 
embryonic, and heralded by signs like the theoretical ruin 
of mechanism, the “culture of entropy,” with its qualita-
tive preferences and concern for the conservation of re-
sources, can be discerned in the background. Coming 
decades will witness the development of a struggle be-
tween them which today, a century and a half after Car-
not, has just begun, and on whose outcome might depend 
our very survival.196 

I de næsten 25 år, der er gået siden Fernández-Galiano skrev dette, hvilket 
denne afhandlings emne også er et tegn på, er der sket bevægelser mod en 
mere kvalitativ og ressourcebevarende entropi-kultur. Dog er energi-kultu-
ren197 stadig dominerende i det teknologisk-produktive felt, der stadig er 
optaget af vækst og forbrug, og derfor er den fortsatte etablering af en ter-
modynamisk forståelse af arkitektur bydende nødvendig; en forståelse, der, 
som Fernández-Galiano nuancerer det, i sin kerne både er organisk og me-
kanisk og kan forstås som en nutidig manifestation af funktionalisme. 
Denne funktionalisme, som Fernández-Galiano beskriver her, er tæt kob-
let til det organiske og har en vigtig symbolsk og ekspressiv dimension.198 
Således lægger Fernández-Galiano op til en af dette kapitels hovedpointer, 
nemlig at funktion kan tænkes hen imod at være ekspressiv. 

 
196 Fernández-Galiano, s. 54. 
197 Som Fernández-Galiano kalder den kultur, der udspringer af det mekaniske verdensbillede. 
198 Fernández-Galiano, Fire and Memory, s. 100-101. 
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Forkulning – en ekspressiv funktion 
En særlig ekspressiv funktion, der emergerer i relationen mellem træ og ild, kan 
ses i forkulning af træ. Emergens er, når to individuelle årsager ikke alene 
blandes eller lægges oven i hinanden i deres samlede effekt. Når der opstår 
noget nyt eller heterogent i effekten, er der tale om emergens.199 
Forkulning er en omdannelse af træ, en metabolisme, hvor træet gennem 
en forbrænding ændrer karakter og udtryk. Kul er et radikalt anderledes 
materiale end træ; dets adfærd er markant anderledes end det rå træ. Det 
forkullede lag beskytter træet mod yderligere antænding som en art vac-
cine, ligesom kullet ikke angribes af fugt og svamp. 
Dette er blevet udnyttet i forhistorisk byggeri, hvor træpæle er blevet sve-
det på bålet, inden de er blevet gravet i jorden for at udgøre hegns- eller 
fundamentpæle. Til bindingsværkskonstruktioner afsvededes træram-
merne/remmene/stolperne, frem til at man begyndte at behandle dem 
med trætjære.200 En i nutiden mere kendt udnyttelse af forkulning ses i den 
japanske tradition, hvor beklædningsbrædder forkulles. På japansk: shui-
sugi-ban, som betyder ‘brændte cedertræsbrædder’ også kaldet yakisugi, hvor 
yaki betyder ‘at opvarme med ild’ og sugi ‘cedertræ’. Her ses, hvordan 
funktion går over i sansning, og sansning går over i funktion (fig. 5.4 + 
5.5). 
 
Prøvning af funktionen 
Kullagets brandbeskyttende funktion er endnu ikke brandcertificeret i 
dansk kontekst. Det vil sige, at i et byggeprojekt ville en facade med for-
kullet træ som udgangspunkt regnes som havende samme brandmæssige 
egenskaber som råt træ. Derfor fik jeg, som en del af dette ph.d.-projekt, 
foretaget nogle brandprøvninger, der for DBI ville kunne indikere, om 
man skulle gå videre med en fuld brandcertificering og for dette projekt, 
blandt andre aspekter, forhåbentlig få bekræftet den historiske erfaring, 
der ligger med forkulning.  
 
199 DeLanda, “Causality and Meaning in the New Materialism”, s. 35.  
200 Der i øvrigt fremstilles ved forkulning af træ. 
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En i nutiden mere kendt udnyttelse af  forkulning ses i den japanske 
tradition, hvor beklædningsbrædder forkulles. På japansk: shui-sugi-
ban, som betyder ‘brændte cedertræsbrædder’, også kaldet yakisugi, hvor 
yaki betyder ‘at opvarme med ild’ og sugi ‘cedertræ’. De forkullede 
brædder har en ekspressiv funktion, der er emergeret i den materielle 
sansning mellem træ og ild – en funktionel kulæstetik.

Øverst, foto Peter Bertram
Nederst, eget foto

Fig. 5.5

Fig. 5.4
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Ilden på DBI undersøges ud fra, hvordan den kan undgås. Materialer og 
konstruktioner testes med hensyn til deres resistens (eller mangel på 
samme) over for ild, for på den måde at kunne sige noget om, hvordan de 
kan indgå i bygninger på en brandsikker måde. Relationen mellem træ og 
ild på DBI er relationen mellem en trussel og et offer. Når denne nye rela-
tion mellem træ og ild (hvor der i forkulning emergerer funktion) introdu-
ceres på DBI, skifter ilden rolle fra at være en trussel til at blive funktionel, 
og kullet er aktøren i dette rolleskift.  
Brandprøvningen af forkullet træs antændingshastighed sammenlignet 
med råt træ blev foretaget på DBI’s prøvningsfaciliteter på Avedøre 
Holme og var en afprøvning af forkulningens funktion i det teknologisk-
produktive felt; DBI er en virksomhed, der servicerer andre virksomheder 
ved gennem prøvninger, certificeringer og rådgivning at hjælpe dem med 
at få nye produkter på markedet og øge deres indtjening. Prøvningen er så-
ledes også situationen, hvor forskning møder industri, og en arkitekt mø-
der en brandingeniør. Her afprøves en teknologisk videnskabelig praksis 
med hypotese og resultat med øget kontrol og omsætning som overordnet 
målsætning over for en teoretisk reflekterende, kvalitativ og spekulativ 
tænkning, der ikke stræber efter maksimeringer, men hvor spekulationen 
og refleksionen er resultatet i sig selv. Prøvningen og tænkningen spørger 
begge til aspekter af forkulningens materialitet, blot fra forskellige planer; 
prøvningen både på industriens og videnskabens plan med profit, funktion 
og rationale, og den spekulative og begrebsligt tænkende tilgang opererer 
på filosofiens og kunstens plan med begreber og sansninger.  
Prøvningen tester en hypotese og præciserer, hvordan forkulningen æn-
drer træets egenskaber, og den spekulative tænkning spørger til og forsø-
ger at præcisere de materielle processer i forbindelse med forkulningen. 
Disse aspekter kan skubbe til den arkitektoniske materielle praksis og om-
vendt. 
 
Forkulningens funktion i forhold til brand blev testet i testfaciliteter, der 
imiterer funktionelle kontekster som tag og gulv ved at være henholdsvis 
skrånende og vandrette. Disse tests har blik for funktionen i forhold til 
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antændelseshastighed og røgudvikling. De har selvsagt ikke blik for dyb-
den af den sorte farve i kullet eller kullets irregularitet, altså effekten af den 
materielle proces, af træet og ildens gensidige sansning. 
Forkulningen kan med den optik ses som en udtryksfuld overfladebehand-
ling, og prøvningen er således et møde mellem udtryk/overflade og 
brand/konstruktion set som krydsninger; brandens udtryk og overflade, 
udtrykkets brand og konstruktion osv. 
 
Dette kunne bringes videre til at diskutere den teknologiske videnskabs 
rolle i arkitektur, som er særdeles relevant, og som denne afhandling med 
visse aspekter kan bidrage til diskussionen om, men som ikke vil blive dis-
kuteret videre her. De tre aspekter – den teknologisk videnskabelige, den 
spekulative tænkning og kunsten – er alle til stede i arkitektur som aspekter 
af materialitet. 
Jeg vil her begrænse det til at undersøge, hvad en sådan prøvning kan sige 
om funktion som emergerende. 
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Der blev anvendt 20 cm brede fyrretræsbrædder. Brædderne blev udsat for tre 
grader af  forkulning: let forkulning, kraftig forkulning og medium forkul-
ning. Forkulningen blev i dette forsøg ikke målt præcist, da der kun var tale 
om et vejledende, præliminært forsøg. Forkulningen vil kunne måles ved at 
gennemskære brættet og måle tykkelsen af  det forkullede lag.
For at forkulle træet konstrueredes et stativ til opstilling af  brædderne i en 
vandret skorstensformation, der kunne lede træk og dermed ilden igennem sig 
og opnå en jævn forkulning af  bræddernes overflade. 

Fig. 5.6
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Prøvning udført marts 2016 på DBI. 
 
Formål:  
At teste forkullet træs antændelsestid i sammenligning med råt træ  
At teste egenskaber på brandteknisk laboratoriums præmisser.  
Hypotese: 
Brandingeniør Martin Pauners (DBI) hypotese var, at der opnås ingen eller kun 
svagt forøget brandmodstandevne ved forkulning i sammenligning med det rå træ. 
Forberedelse af testemner: 
Der blev anvendt 20 cm brede fyrretræsbrædder.201 Brædderne blev udsat for tre 
grader af forkulning: let forkulning, kraftig forkulning og medium forkulning. For-
kulning blev i dette forsøg ikke målt præcist, da der kun var tale om et vejledende 
præliminært forsøg. Forkulningen vil kunne måles ved at gennemskære brættet og 
måle tykkelsen af det forkullede lag. 
For at forkulle træet konstrueredes et stativ til opstilling af brædderne i en vandret 
skorstensformation, der kunne lede træk og dermed ilden igennem sig og sikre en 
jævn forkulning af bræddernes overflade (fig. 5.6). 
Prøvning: 
Prøvningen havde ikke rollen som certificering af materialet, men skulle blot give 
nogle indikationer af, om der ville være grundlag for en sådan. Der findes certifi-
ceringer fra udlandet, men ikke nogen, der direkte kan bruges i dansk kontekst. 
Ud fra brandingeniøren, Martin Pauners, vurdering blev der udvalgt tre forskellige 
prøvninger, som træet skulle gennemgå. 
Træet antændes på tre forskellige måder under tre forskellige betingelser. To af te-
stene simulerer placeringer i en konstruktion, henholdsvis gulv og tag, og en test 
er tænkt mere som en generisk test, der friholdt af kontekst kan give et billede af, 
hvor hurtigt et materiale antændes. 
 
Konekalorimeter (fig. 5.7): 
Antænding: prikflamme 
Betingelse: friholdt fra placering i konstruktion – angiver en abstrakt værdi for 
materialets antændelsestid på tværs af situationer. 

 
201 I Japan, hvor denne teknik er udbredt, anvendes normalt hårdt træ som cedertræ. Dette forsøg havde til 
formål at undersøge forskellen på forkullet og ikke forkullet træ og var derfor ikke optaget af træets hårdhed. 
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Konekalorimeter: 
Antænding: prikflamme
Betingelse: friholdt fra placering i konstruktion – angiver en abstrakt værdi 
for materialets antændelsestid på tværs af  situationer.
Prøvningsbeskrivelse: test-emnet placeres under en prikflamme, der dykker 
ned og berører test-emnet med et interval på to sekunder. Her måles tiden, 
det tager, før emnet antændes. 

Fig. 5.7
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Flyveild: 
Antænding: standardbål
Betingelse: simulerer tag, skrånende, der kan indstilles i forskelige vinkler 
med antænding nedefra.
Prøvningsbeskrivelse: Emnet placeres skråt, med et kraftigt luftsug, der 
skaber en opadgående træk. Brændingen måles ved at måle længden på 
ildens udtrækning.

Fig. 5.8
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Fig. 5.9

Gulvtest:
Antænding: gas lamme
Betingelse: simulerer gulv med en antændelse ovenfra. 
Prøvningsbeskrivelse: Emnet placeres vandret i en a lukket ovn 
med en lille lamme. Brændingen måles ved at måle længden på 
ildens udtrækning.
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Prøvningsbeskrivelse: Testemnet placeres under en prikflamme, der dykker ned 
og berører testemnet med et tidsinterval på to sekunder. Her måles tiden, det ta-
ger, før emnet antændes.  
Gulvtest (fig. 5.8): 
Antænding: gasflamme 
Betingelse: simulerer gulv med en antændelse ovenfra. 
Prøvningsbeskrivelse: Emnet placeres vandret i en aflukket ovn med en lille 
flamme. Brændingen måles ved at måle længden af ildens udstrækning. 
Flyveild (fig. 5.9): 
Antænding: standardbål 
Betingelse: simulerer tag, skrånende, der kan indstilles i forskelige vinkler med an-
tænding nedefra. 
Prøvningsbeskrivelse: Emnet placeres skråt, med et kraftigt luftsug, der skaber en 
opadgående træk. Brændingen måles ved at måle længden af ildens udstrækning. 

Resultat: 
Alle tests viste (imod brandingeniørens hypotese) en markant stigning i brand-
modstandsevnen. Brædder gik fra at ligge i det, der klassificeres som klasse C til 
en klasse B, som er den bedste (i form af brandmodstandsevne) for brandbare 
materialer. 
Se rapporterne i bilag. 
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Antænding 
Det var antændingen, der var emne for prøvningerne beskrevet ovenfor, 
og hver prøvning benytter sig af sin egen antændingsmetode. Antændin-
gerne er materialeprovokationer, der skal fremprovokere særlige processer 
og særlig adfærd i materialet i en simuleret konstruktiv placering (tag og 
gulv). De tre forskelige antændingsmetoder er gasflamme, prikflamme og 
antænding med standardbål. 
Standardbålet er en lille trækonstruktion (fig. 5.10). Det vejer 48 gram in-
klusive søm og har en stabil lav luftfugtighed sikret ved placeringen i et 
isoleret miljø – en luftfugtighedsregulator. Dens funktion er at brænde på 
den mest forudsigelige måde, og alligevel har den en tektonisk ekspressivi-
tet,202 der til dels kommer af intentionen om at overflademaksimere stan-
dardbålet. Jo større overflade jo mere har ilden at tage fat i. Derfor spredes 
de enkelte træelementer, der udgør standardbålet, ud i et gitter, der sikrer 
mellemrum og dermed overflade. Standardbålet er en lille konstruktion og 
ikke blot en klump materiale. 
Standardbålets funktion og ekspressivitet aktualiseres, når det brænder – 
det udtrykker ild. Standardbålet bærer på en skygge af ilden som sit fremti-
dige udtryk; med andre ord er ilden en virtuel dimension i standardbålet. 
Standardbålets funktion emergerer, når det antænder testemnet.  
Som standardbålet bærer de forkullede brædder en skygge af ilden, ikke 
som et fremtidigt udtryk, men som en hændelse, der ér sket. Brædderne 
har ildens potentiale i sig, men også ildens aktualitet i form af kullet og er 
på den måde historisk situeret i forhold til ilden. Når træet forkulles, æn-
drer ilden træets materialitet, og ilden materialiseres i branden i en gensidig 
aktualisering. 
Træet overgår via ilden fra én materialitet til en anden, fra træ til kul, og 
selve denne tilblivelse, denne proces, er også materialitet.  

202 Som diskuteret tidligere er tektonik et mangetydigt begreb. Her menes: Det er en skeletkonstruktion i 
modsætning til en massekonstruktion (stereotomi), et gitter med regelmæssige åbninger. Det ekspressive i 

denne sammenhæng er det, der opstår i sammenstillingen, når delene mødes og sammen udgør en helhed. 
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Standardbålet er en lille trækonstruktion. Det vejer 48 g inklusive søm og 
har en stabil, lav luftfugtighed sikret ved dets placering i et isoleret miljø: en 
luftfugtighedsregulator. 

Fig. 5.10
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Egenskaber og kapaciteter 
DBI vurderer ekstensivers (altså materielle substansers) funktion via prøv-
ninger, der kvantificerer materialers egenskaber og dermed, hvilken funk-
tion de kan optage i et byggeri. Men materialers egenskaber er nok resultat 
af faktiske fysiske prøvninger, men ikke desto mindre er de konceptuelle, 
universelle størrelser, der er udtryk for middelværdier i en generaliseret 
kontekst og ikke specifikke størrelser i konkrete kontekster. Fx bestemmes 
træsorters indbrændingshastighed til at være henholdsvis: 0,8 mm/min. for 
fyr, 0,4 mm/min. for eg og 0,35 mm/min. for teak. Dette indikerer, at teak 
brænder langsommere end fyr, men det er selvfølgelig afhængigt af det en-
kelte stykke træs tykkelse og placering i en konstruktion. Særligt materia-
lers mekaniske egenskaber såsom stivhed, flydegrænse, brudstyrke, hård-
hed, sejhed, udmattelsesstyrke, krybestyrke og massefylde er anvendelige, 
når et hus skal bygges. I disse sammenhænge anskues materialeegenskaber 
som det mest konkrete og faktuelle aspekt ved et materiale. Det er målbare 
og håndgribelige værdier, man kan regne med, at materialet har. Stillet 
groft op er materialegenskaber fakta-delen, og tekstur er udtryks-delen. 
Men hvad siger materialeegenskaber egentlig om det konkrete materiale? 
Det siger noget om, hvordan det agerer generelt og gennemsnitligt og i 
sammenligning med andre materialer. Men egenskaber er friholdt fra kon-
krete sammenhænge og er værdier, der skal sige noget om materialet på 
tværs af påvirkninger. 
Materialeegenskaber er altså generelle værdier anvendelige i konkrete be-
regninger, men har et forhold til deres materiale som ekstensive middel-
værdier. 
Med værdier for materialers egenskaber kan vi bruge materialerne, optimere 
og minimere ressourcerne i det teknologisk-produktive felt. Men i en kva-
litativ og ressourcebevarende entropi-kultur er der brug for en måde at be-
gribe det funktionelle på, ikke som iboende egenskaber i materialet, men 
som emergerende kvaliteter, som materielle kapaciteter. For at eksemplifi-
cere forskellen mellem egenskaber og kapaciteter kan vi fx se på træ, som 
har den egenskab, at det har en lav lambdaværdi, hvilket vil sige, at det er 
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varmeisolerende. Denne egenskab er generel og specificeres ikke i relation 
til andre ting, men er gældende på tværs af situationer.  
Træet har kapacitet (i tilstrækkelig tykkelse) til at isolere et hus i frostvejr. 
Dette er en kapacitet hos træet, der aktualiseres i situationen, hvor træet 
indgår i fx en bjælkehytte i frostvejr. Træets isoleringskapacitet aktualiseres 
ikke som en tilstand, men som en begivenhed. Kapaciteten opstår altid i for-
hold til noget andet. At træet isolerer et hus i frostvejr er altså afhængig af, 
at frostvejret indfinder sig.  

Funktionen emergerer med æstetik 
Jeg vil genkalde det æstetikbegreb, som jeg skrev frem i kapitel 4, hvor jeg 
tænker æstetik som processer eller bevægelser i materialet. Det er i forskel-
lene, at bevægelser produceres som en ‘effekt’. De materielle processer er 
sansninger, og i forkulningen er det sansede forskelle i varme (intensiv), 
der producerer bevægelser i materialet og danner kullet (ekstensiv) som en 
effekt. Det er med andre ord temperaturforskellen i materialet, fra det er 
råt træ, til det bliver til kul. Forkulningen er en dynamisk proces, der driver 
de faseskift, som forekommer i den materielle forandring, Temperaturen 
antager ikke form i sig selv, men kan identificeres indirekte gennem ilden, 
der opstår ved en materialeafhængig specifik temperatur og senere gennem 
den temperatur, materialet kræver for at forkulle.   
Kullet bærer spor af træets årer, dets forskellige hårdheder og knaster, men 
er radikalt anderledes end træet. Kullet er porøst, hvor træet er mere ela-
stisk, kullet er sort og afsmittende, hvor træet er brunligt og farvefast, kul-
let kan ikke rådne, hvor træet kan rådne, osv. Kullet som effekt adskiller 
sig og er noget nyt i forhold til træet og ilden; kullet emergerer. Det kul, 
der dannes, har altså markant anderledes egenskaber end det, det kommer 
af.  
Ilden er en forkullende aktør, og træet er en aktør, der forkuller – begge 
parter er aktive. 

Hvad der har motiveret denne forkulningsteknik, vil jeg ikke gætte på, men 
som Cyril Stanley Smith-citatet i kapitlets start og som han i en 
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undersøgelse af historiske æstetiske objekter viser i “A Search for Struc-
ture”, er det æstetikken, der historisk set har været den primære drivkraft i 
udviklingen af nye teknologier. Han uddyber det således: 

The experience of discovery in the laboratory is still an 
essentially aesthetic one (a fact rather thoroughly dis-
guised by the accepted style of reporting the results) but 
the motivation is rarely a desire to create beauty. Why is 
this? Is it just that the patronage for creation has changed, 
or is it that most of what we notice today is not creation 
but merely a natural or unnatural refinement of the old, 
while the really new is around unnoticed, awaiting an en-
vironment that does not yet exist? In any case, neither art 
nor history can be understood without paying attention 
to the role of technology; and technology cannot be un-
derstood without history and art.203 

Smith ser derfor kunst og teknologi som tæt knyttede, hvilket jeg i kapitel 
3 og 4 gennem værker og eksperimenter også har vist, og som jeg her te-
ster, ved at udtryk og overflade foldes sammen med brand og konstruk-
tion. Som eksemplificeret med kullet emergerer funktionen i materielle 
sansninger, der, med Deleuze, er æstetik. Med andre ord: Funktion emergerer 
med æstetik. Således er det funktionelle et virtuelt aspekt i det æstetiske, der 
først aktualiseres i en konkret situation, og det æstetiske kan bære på virtu-
elle funktionelle aspekter, der endnu ikke er aktualiseret. Dette selvom ikke 
al æstetik er funktionel, ligesom ikke al funktion er æstetisk.  
Forkulningens funktion var ny for DBI’s prøvningsafdeling, og jeg blev 
bekræftet i, at det æstetiske er et åbent mulighedsrum; materialer kan indgå 
i et uendeligt antal sammenhænge, hvoraf der kan emergere et uendeligt 
antal funktioner, der er båret af det æstetiske. Det æstetiske afledes ikke af 
det funktionelle, mens omvendt det funktionelle afledes af det æstetiske. 
Og for at vende tilbage til Cyril Stanley Smith kommer han til samme 

203 Smith, “Matter versus Materials: A Historical View”, s. 147. 
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konklusion: “… it was aesthetic curiosity that led to initial discovery of 
some useful property of matter or some manner of shaping it for use.”204 
 
Jeg har med dette vist, at emergens og ekspressivitet har en fælles tankefigur, og 
dette peger mod en monadisk ontologi. Fx er ild og træ en form for mo-
nade – en enhed og en helhed. Selv det mindste fænomen etablerer i sig 
selv den verden, hvori den fremkommer, det vil sige, at enheden er helhe-
den. Denne forståelse er fra Leibniz, der udtaler, at verden ikke eksisterer 
uden for sit eget udtryk.205 Der findes med andre ord ikke et indre og et 
ydre. Dette kan i denne kontekst give en ny måde at tænke ekspressivitet 
på. Det ekspressive er med andre ord ikke udtryk for indre kvaliteter, der 
skal ‘ud’. En forkullet overflade eller nogen anden form for tekstur er altså 
ikke udtryk fra et indre eller en adderet overflade, men materielle proces-
ser, der emergerer. 
 
På denne baggrund vil jeg sammenfatte, at funktioner er materialeadfærd, 
der kan komme af intensiverne og udtrykkes i ekstensiverne. De fasthol-
des i egenskaber og udfoldes i kapaciteter, emergerer i møder og er ek-
spressive. 
Først relaterede jeg funktion til formationers materielle processer og ikke 
form. Form kan modstilles kaos, og funktion kan ses som en sænkning af 
hastigheden i kaos. 
 
Jeg har i dette afsnit undersøgt forkulning som en materiel proces og vist, 
at materialets funktioner emergerer ud af æstetiske aspekter. 
Jeg har vist, hvordan begrebet om materialitet som sansning, som jeg skrev 
frem i kapitel 4, skubber til begrebet om funktion i forbindelse med for-
kulning. 
I dialog med DeLanda, Bennett og Deleuze har jeg præciseret begreber 
omkring forkulningen som materiel proces og vist en måde at tænke funk-
tion på som emergerende og æstetisk. 
 
204 Smith, s. 145. 
205 Kulstad, “Leibniz’s Conception of Expression”. 
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Materialeadfærds funktionelle plan undersøges gennem termiske processer 
i museet på Inujima i næste afsnit. Materialeadfærd er i et komplekst sam-
spil udnyttet funktionelt som aircondition og dets æstetik, dets materialitet 
som sansning er tydelig i arkitekturen. Funktionen emergerer mellem ma-
terialer på mesoniveauer, i de konkrete materielle relationer. 
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Trækul er én specifik tilstand, som 
carbon-atomet kan befinde sig i, men 
carbon-atomet har kapacitet til afhæn-
gig af  carbonatomernes orientering og 
organisering at udgøre alt fra diaman-
ter, jet, grafit, proteiner til DNA og 
meget mere.
Kul bruges særligt til at skabe energi 
via forbrænding.
Kul består af  carbon. Carbon er 
grund stof  nummer 6 i det periodiske 
system og har betegnelsen C. Carbon 
findes overalt: i havene, atmosfæren 
og i undergrunden, hvor det bl.a. som 
kuldioxid indgår i kulstofkredsløbet 
(metamorfose). Træ lagrer kuldioxid 
i sit materiale, og træ forkuller, når 
det møder ild og brænder. I træet kan 
måles dets indhold af  carbon-14, der 
er ustabile carbon-atomer, der hen-

falder over tid og dermed indikerer 
træets alder. 
Carbon er allestedsnærværende, og 
carbons medvirken i kullet som træ og 
ilds udtryk udgør kun et lille hjørne 
af  carbons potentiale.
Carbon som grafit har et særligt po-
tentiale til at komme til udtryk i 
en tegning og indgå i et kunstnerisk 
udtryk.
Carbons atomare tendenser til at 
danne forskellige kemiske bindinger 
giver dette potentiale til at danne både 
diamanter og grafit og via nano-te-
knologiske modifikationer kan det 
gøres til et todimensionelt materiale, 
der samtidig er det stærkeste materi-
ale, man kender til.

CARBON

diamant grafit

260



261



5 . 1  M a t e r i a l e p r ø v e r 
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I det følgende vil jeg præsentere et eksperiment, der også var en begivenhed og 
en udstilling, som blev udført som en del af  kurset “Materialer” i 2016.

180 forskellige materialeprøver blev samlet. Kompositter, stenmaterialer, 
træmaterialer, syntetiske materialer, keramiske materialer. Konstruktions-
materialer, støbematerialer, lime, fuger, beklædninger, isolering. Flydende, 
faste, i pulverform, klumpede, slimede. Giftige, eksemfremkaldende, sund-
hedsfremmende. Smukke, grimme.
Der er mange mulige måder at kategorisere materialer på. En meget 
overordnet og anvendt kategorisering er naturlige materialer over for 
ikke-naturlige materialer. På hvilket stadie, i hvilket aggregat mister leret 
sin naturlighed? På hvilket stadie overgår den mineralske olie til at blive en 
syntetisk polymer?
Det kunne være et interessant eksperiment at se, hvordan ikke-materi-
alefaglige personer ville kategorisere en samling som denne.
Kategorier ses ofte som samlinger, hvor materialer med samme essens udgør 
en kategori. Denne opstilling af  materialeprøver forbinder materialerne 
på tværs af  essenser og kategorier. Således er det muligt at få øje på fx det 
syntetiske i naturmaterialet eller det naturlige i kompositmaterialet.

Udstilling af  materialeprøver
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Materialeprøverne er netop prøver – de er taget uden for kontekst og 
sideordnet på den måde, at fx et mineralsk stabilt konstruktionsmateriale 
som beton præsenteres på samme måde som en syntetisk elastisk fuge-
masse – som prøver, en lille mængde af  materialet lagt på gulvet, udstilles 
forskellige konsistenser.

Udstillingen var meget kortvarig, stod kun ganske få timer i denne konstel-
lation, før den blev distribueret ud på 180 studerende, der individuelt valgte 
hvert sit ‘personlige materiale’, der skulle følge dem i en periode på fem uger. 
I den periode skulle den enkelte studerende gøre sig fortrolig med sit materi-
ale – studere det, eksperimentere med det og skabe en installation med det.

For at opnå indlevelse i deres materiale blev de studerende bedt om at skabe 
et materielt selvportræt på den måde, at de af  deres materiale skulle danne 
en montre, plint eller ramme, der også portrætterede deres materiale. De 
opdagede kapaciteter i materialerne ved at arbejde med dem, og i det skabtes 
små værker til og af  materialerne.
De studerende skulle få materialerne til både at repræsentere og præsentere 
sig selv, indramme sig selv i deres eget materielle selvportræt og blive deres 
eget udtryk.

Udstilling af  materielle selvportrætter
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Navn Kategori Bestanddele Anvendelsesområde Findested Producent/Importør
GRANIT Sten & jord materialer Granit (slebet) Stenaffald Brødrene Laursen naturstenindustri A/S
SKIFER (slate) Sten & jord materialer Skifer Tag, beklædning Stenaffald Brødrene Laursen naturstenindustri A/S
MARMOR (hvid) Sten & jord materialer Marmor (slebet) Stenaffald Brødrene Laursen naturstenindustri A/S
MARMOR (lyserød) Sten & jord materialer Marmor (slebet) Stenaffald Brødrene Laursen naturstenindustri A/S
KAMPESTEN (Granit) Sten & jord materialer Granit Stengærde, mure Naturen
TRAVERTIN Sten & jord materialer TRAVERTIN Stenaffald Brødrene Laursen naturstenindustri A/S
STENFINER Sten & jord materialer Stenfiner Beklædning Fabrikant RIISFORT
FIBERCEMENT Sten & jord materialer 90% cement 10% asbest Tag og facade Fabrikant Equitone
MINERALULD Sten & jord materialer Stenfibre Isolering Byggeplads
GIPSPLADE Sten & jord materialer Gips Isolering, beklædning Byggeplads
SKÆRVER (chippings) Sten & jord materialer Granit Grus, belægning Boligbyggeri
ETERNIT (fibre cement) Sten & jord materialer 90% cement 10% asbest Tag Fabrikant Ivarcem
LØS BETON ( Sten & jord materialer Cement, sand, sten Fabrikant LIP
MURSTEN (RØD) Sten & jord materialer Brændt ler (blødstrøgen) Yder-og indervægge, mur Byggeplads
MURSTEN (GUL) Sten & jord materialer Brændt ler (blødstrøgen) Yder-og indervægge,  mur Fabrikant WIENERBERGER
TEGL FALSTAGSTEN Sten & jord materialer Brændt ler Tag Fabrikant WIENERBERGER
TEGLBLOK Sten & jord materialer Brændt ler (blok) Yder-og indervægge,  mur Fabrikant WIENERBERGER
KLINKER (GULV) Sten & jord materialer Brændt ler (keramik), glasur Gulve, væg Fabrikant MOSA TILES
KLINKER (VÆG) Sten & jord materialer Brændt ler (keramik), glasur Væg Fabrikant MOSA TILES
GASBETON Sten & jord materialer Beton (lufthuller) Yder-og indervægge,  mur Byggeplads
BETON TERASSO Sten & jord materialer Beton, natursten Terrasso Fabrikant UINOCON
SAND Sten & jord materialer Sand Belægning, udfyldning Strand
GRUS Sten & jord materialer Sand, sten Belægning, udfyldning Byggeplads
ASFALT Sten & jord materialer Forskellige højmolekylære kulbrinter Veje Byggeplads
FLISE Sten & jord materialer Brændt ler (keramik), glasur Belægning, fortorv Byen
BETON STØBT (FIN) Sten & jord materialer Cement, sand, sten Funktion ukendt Refshalvøen
BETON STØBT (GROV) Sten & jord materialer Cement, sand, sten Funktion ukendt Refshalvøen
GIPS (løs) Sten & jord materialer Kalsiumsulfat Christiania
TEGL (sort) Sten & jord materialer Tegl, engroberet Facade, tag Fabrikant WIENERBERGER
CEMENT Sten & jord materialer 3/4 kalk, 1/4 ler Fabrikant LIP
GLAS (translusent) Sten & jord materialer Sand Vinduer, facader Fabrikant Saint-gobain
SANDSPARTELSPUDS Sten & jord materialer Sand, lim Udfyldning Fabrikant LIP
DECORGLAS Sten & jord materialer Sand, farve Fabrikant Saint-gobain
GLASFIBER Sten & jord materialer Sand Fabrikant FIBERLINE
GLASFIBER (profil) Sten & jord materialer Sand Fabrikant FIBERLINE
SKUMGLAS Sten & jord materialer Glasfibre Isolering Fabrikant Foamglass
SF-STEN Sten & jord materialer Cement, sand, sten Belægning Byggeplads
FUGEMASSE Sten & jord materialer Sand, sten, lim Udfyldning Fabrikant LIP
TRAVERTIN Sten & jord materialer TRAVERTIN Stenaffald Brødrene Laursen naturstenindustri A/S
AKUSTISK MURSTEN
Bagmursten
Akustiksten
ventilationssten
Sålbænkssten
Savsmuldsten

POLYURETHAN SKUM Plast og kompositter Udfyldning Byggeplads
Betohsell (stenoverflade) Plast og kompositter Komposit: Glasfiber, stål, beton, sten Gulv Fabrikant HERING
PTFE (polytetrafluorathylenen) Plast og kompositter Syntetiske fluoropolymer af tetrafluoroethylene Fabrikant SEFAR
FLAMINGO Plast og kompositter Isolering Byggeplads
LINOLIUM (glat) Plast og kompositter Linolie, tørrekammerfilm Gulv, væg Fabrikant FORBO
THERMOPLADE PLAST (X-struktur) Plast og kompositter Polycarbonat (Polymer af carbonat) Afskærmning, væg Fabrikant RIAS 
RIATHERM UV (TERMOPLADE) Plast og kompositter Polycarbonat (Polymer af carbonat) Afskærmning, væg Fabrikant RIAS 
GUMMIFLISE Plast og kompositter Komposit: Gummi, lim, plast Underlag, gulv Fabrikant KRAIBURG (RIAS leverandør)
PLAST (firkantet struktur) Plast og kompositter Polycarbonat (Polymer af carbonat) Afdækningsplade Fabrikant RIAS 
RIATHERM UV (TERMOPLADE) Plast og kompositter Polycarbonat (Polymer af carbonat) Afskærmning, væg Fabrikant RIAS 
TEXGLASS Plast og kompositter Komposit: Sand, polyester Fabrikant Saint-gobain
TEXGLASS Plast og kompositter Komposit: Sand, polyester, guld Fabrikant Saint-gobain
TEXGKASS Plast og kompositter Komposit: Sand, bomuld Fabrikant Saint-gobain
THERMOPLADE (translusent) Plast og kompositter Polycarbonat (Polymer af carbonat) Afskærmning, væg Fabrikant RIAS 
LINOLIUM (struktur) Plast og kompositter Komposit: Linolie, sand Gulv Fabrikant Forbo
BØLGEPLAST Plast og kompositter Polyvinylchlorid (Polymer af klorethen, vinylklorid) Tag Fabrikant RIAS 
BØLGEPLAST (sort coating) Plast og kompositter Polyvinylchlorid (Polymer af klorethen, vinylklorid) Tag, facade Fabrikant RIAS 
TRAPEZ PLAST (translusent) Plast og kompositter Polycarbonat (Polymer af carbonat) Tag Fabrikant RIAS 
PLAST (facadepanel) (Blå) Plast og kompositter Polycarbonat (Polymer af carbonat) Facade, skillevægge, tag Fabrikant RIAS 
FACADEPANEL (grå) Plast og kompositter Komposit: Plast, aluminium, laminat Facade, vægge, interiør Fabrikant 3A Composites GmbH
FACADEPANEL (alu) Plast og kompositter Komposit: Plast, aluminium Facade, vægge, interiør Fabrikant 3A Composites GmbH
LINOLIUM (akustik) Plast og kompositter Komposit: Linolium, skum Loft, væg Fabrikant Forbo
CORIAN Plast og kompositter Akryl polymer, alumina trihydrate (ATH) Fabrikant RIISFORT
Betohsell Plast og kompositter Komposit: Glasfiber, stål, beton, sten Gulv Fabrikant HERING
TRÆBETON (akustik) Plast og kompositter Træ, cement, sten, lim Loft, væg TROLDTEKT
PVDF (polyvinylidene fluoride) Plast og kompositter Polymerisation af vinylidene difluoride Fabrikant SEFAR
ePTFE (polytetrafluorathylenen) Plast og kompositter Syntetiske fluoropolymer af tetrafluoroethylene Fabrikant SEFAR
PDVF (polyvinylidene fluoride) (struktur)Plast og kompositter Polymerisation af vinylidene difluoride Fabrikant SEFAR
PTFE (polytetrafluorathylenen) (alu) Plast og kompositter Syntetiske fluoropolymer af tetrafluoroethylene, aluminium Fabrikant SEFAR
GUMMI Plast og kompositter Gummi (elastomer) Fabrikant LIP
EPOXY Plast og kompositter Fabrikant LIP
ACRYLFUGEMASSE Plast og kompositter Acryl Udfyldning Fabrikant LIP
SILIKONE Plast og kompositter Siliciumholdige polymer Udfyldning Fabrikant LIP
AMERINGSVÆV Plast og kompositter Glasfibre Armering Fabrikant LIP
SPEJL Plast og kompositter Sand, folie Fabrikant Saint-gobain
SKUM Plast og kompositter Polyvinylchlorid (Polymer af klorethen, vinylklorid) Byggeplads
EMALIT (glas) Plast og kompositter Sand, farvet emalje Facade, vægge, interiør Fabrikant Saint-gobain
VINYL Plast og kompositter Vinyl (PVC) Væg, gulv Fabrikant Forbo
MEMBRAN Plast og kompositter Bitumen, app-tpo, olivin Membran Fabrikant DERBICOLOR
GLASFIBER m. coating Plast og kompositter Komposit: Glasfiber, plastikcoating Facade, beklædning Fabrikant FIBERLINE
MESSINGPLADE Plast og kompositter Komposit: Messing, plast Facade, beklædning Fabrikant Metalcenter Danmark A/S
ALUMINIUM (plade) Metaller Aluminium Facade, beklædning, tag Fabrikant Munkholm A/S
STÅL (plade) Metaller Rustfrit stål Facade, beklædning, tag Fabrikant Munkholm A/S
JERN (klump) Metaller Jern (overskud) Christiania, smedjen
ZINK (plade) Metaller Zink Facade, beklædning, tag Fabrikant Muncholm A/S
MESSING (plade) Metaller Kobber, zink Facade, beklædning, tag Fabrikant Muncholm A/S
JERN (Rustet) Metaller Jern Funktion ukendt Refshalvøen
KOBBER (plade) Metaller Kobber Facade, beklædning, tag Fabrikant Muncholm A/S
BRONZE (plade) Metaller 90% kobber 10% tin Facade, beklædning, tag Fabrikant Muncholm A/S
STÅLWIRE Metaller Rustfråt stål Funktion ukendt Refshalvøen
FOLIEBÅND Metaller 85% folie 15% filt Membran, radonsikring Fabrikant LIP
TOMBAK Metaller Strækbar messing legering Facade, beklædning, tag Fabrikant Muncholm A/S
TRÅDNET Metaller Jerntråd Hegn, understøtning af isoleringChristiania
HØNSENET Metaller Jerntråd Hegn, understøtning af isoleringChristiania
RUSTFRIT STÅL (T-STYKKE) Metaller Rustfrit stål (indvendig gevind) Vand Christiania, 
MESSING (VANDRØR) Metaller Kobber, zink, (indvendig gevind) Vand Christiania
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ALUMINIUM (PROFIL) Metaller Aluminium Funktion ukendt Metalværkstedet
JERNRØR Metaller Jern Funktion ukendt Metalværkstedet
SG-JERN Metaller sfærisk grafit jern, støbejern Vand Christiania
RØRBÆRER Metaller Stål m. zinkbelægning Rørbærer Christiania
TAGRENDEBÆRER Metaller Stål m. zinkbelægning Tagrendebærer Christiania
STÅL FJEDDER Metaller Stål Funktion ukendt Metalværkstedet
ALUMINIUM (STØBT) Metaller Aluminium (krydsstøbning) Funktion ukendt Metalværkstedet
STØBERJERN m. legering Metaller Støbejern (gammeldags metode) Funktion ukendt Metalværkstedet
STÅL (BUE) Metaller Stål Funktion ukendt Metalværkstedet
JERN (SPÅNER) Metaller Jern (overskud) Overskud Metalværkstedet
JERN (BEN) Metaller Jern Funktion ukendt Metalværkstedet
JERN (RUSTET) Metaller Jern Beslag Refshalvøen
JERN (SKRUE) Metaller Jern Funktion ukendt Refshalvøen
JERN (FÆSTNING) Metaller Jern Fæstning Refshalvøen
STÅL (RING) Metaller Stål Funktion ukendt Refshalvøen
PERFORERET KOBBERPLADE Metaller Kobber Facade, beklædning, væg Fabrikant Metalcenter Danmark A/S
GULD'-PLADE Metaller Kobber, aluminium Facade, beklædning, væg Fabrikant Metalcenter Danmark A/S
løskant 15 Metaller Aluminium Montering af tagpap Fabrikant JUAL A/S 
Vandnæse Metaller Aluminium, sort lakering Undersiden af vindueskarmeFabrikant JUAL A/S 
Drænprofil Metaller Fabrikant JUAL A/S 
KOBBER m. OXIDERET KOBBER Metaller Kobber, Kobberoxid legering Facade, beklædning, væg Fabrikant Metalcenter Danmark A/S
STÅL (SPÆNDE) Metaller Stål Spænde Nordhavn 
Kapsel  Metaller Aluminium Sternkapsel Fabrikant JUAL A/S 
STRÆKMETAL Metaller
KOBBER (GRØN COATING) Metaller Kobber, syrebehandling Facade, beklædning, væg Fabrikant Metalcenter Danmark A/S

BAMBUS PLADE (limet) Træ & plantematerialer Bambus Fabrikant Holse & Wibroe
BAMBUS sammenpresset Træ & plantematerialer Bambus Gulv Fabrikant Holse & Wibroe
MEMBRAN Træ & plantematerialer Vegetabilske komponenter Isolering Fabrikant DERBIPURE
KORK Træ & plantematerialer Inderste lag af barken Fabrikant AMORIM
MDF (Brandhæmmende) Træ & plantematerialer Nåletræ, voks og lim Fabrikant Riisfort
LIMET TRÆ, MDF  Træ & plantematerialer Bøg, mdf Fabrikant Plexwood
LIMET TRÆ, KRYDSFINER Træ & plantematerialer Fyrretræ, krydsfiner Fabrikant Plexwood
TRÆSTAMME Træ & plantematerialer Ask Naturen
ASK (høvlet) Træ & plantematerialer Ask, høvlet Fabrikant Moelven
RADIATA (impreneret) Træ & plantematerialer Radiata Fabrikant Kebony
FYRRETRÆ (impreneret) Træ & plantematerialer Fyrretræ Fabrikant Kebony
BARK Træ & plantematerialer Fyrretræsbark Isolering på jorden Naturen
HAMP&HØR Træ & plantematerialer Hamp&hør Isolering Byggeplads
RÅT TRÆ Træ & plantematerialer Fyrretræ Naturen
PAP Træ & plantematerialer Træfibre Byggeplads
CEDERTRÆ (høvlet) Træ & plantematerialer Cedertræ Fabrikant Moelven
THERMOWOOD (impreneret) Træ & plantematerialer Fyrretræ Fabrikant Moelven
KRYDSFINER (spåner) Træ & plantematerialer Fyrretræ Byggeplads
KRYDSFINER Træ & plantematerialer Fyrretræ Byggeplads
FYRRETRÆ (slebet) Træ & plantematerialer Fyrretræ Fabrikant MoelvenABACHI

Træ & plantematerialer Abachi Saunaer Fabrikant Keflico A/S
CLT Træ & plantematerialer Krydslamineret tømmer 
ASK (RÅ) Træ & plantematerialer Ask Fabrikant Keflico A/S
TANG Træ & plantematerialer Tang Isolering Strand
MUSLINGESKALLER Træ & plantematerialer Muslingeskaller Isolering Strand
BØG Træ & plantematerialer Bøg Fabrikant Keflico A/S
EG Træ & plantematerialer Eg Fabrikant Keflico A/S
ELM Træ & plantematerialer Elm Fabrikant Keflico A/S
STRÅ Træ & plantematerialer
FEIJO Træ & plantematerialer Feijo Fabrikant Keflico A/S
JATOBA Træ & plantematerialer Jatoba Fabrikant Keflico A/S
MERBAU Træ & plantematerialer Merbau Fabrikant Keflico A/S
OREGON PINE Træ & plantematerialer Oregon pine Fabrikant Keflico A/S
TEAK Træ & plantematerialer Teak Detaljer Fabrikant Keflico A/S
VALNØD Træ & plantematerialer Valnød Fabrikant Keflico A/S
ZEBRANO Træ & plantematerialer Zebrano Fabrikant Keflico A/S
WENGE Træ & plantematerialer Wenge Fabrikant Keflico A/S
ASK (UBEHANDLET) Træ & plantematerialer Ask Fabrikant Keflico A/S

Træ & plantematerialer
Træ & plantematerialer
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Klippernes kobberholdighed foranledigede opbygningen af  en struktur, der 
kunne udlede kobberet. Denne udledning er så igen foranlediget af  en efter-
spørgsel efter kobber, og placeringen må være foretaget, ikke kun foranledi-
get af  den kobberholdige klippe, men også af  dens placering, både i henhold 
til maritim infrastruktur og vindmæssige forhold, der kunne give stabil vind 
til den forbrænding, der skulle til for at holde smeltningen i gang. Det er de 
materielle relationer, der har ført til denne bestemte organisering.

Fig. 5.13

Fig. 5.12
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5.2  Inujima Seirensho Art Museum  

 
Træ, ild og arkitektur; materiale, energi og konstruktion er tæt forbundne. Hvordan 
kan opmærksomhed på konstruktionens materiale som bunden energi forskyde vores 
materialeforståelse – vores begreb om materialitet? Og hvilke nye opmærksomheder kan 
foranlediges af at se materialer med et blik for deres adfærd som deres fremfærd og age-
ren, aktioner og reaktioner? 
Materialer mødes i bygninger i relationer. Hvordan kan en materialeopfattelse med ud-
gangspunkt i materialernes indbyrdes relationer og processer komme til udtryk i arki-
tektur? 
Jeg undersøger materialitet som sansning ved at studere materialers adfærd, og hvordan 
de indgår i energisystemer gennem stedets metabolismer, som det også blev gjort i analy-
sen af Kawai Kanjiros hus.  
 
Den japanske ø Inujima i det japanske Harima-nada-hav har en klippe-
grund, der er kobberholdig, og i årene 1909-1918 var der derfor meget ild 
til stede på Inujima til at udvinde kobberet fra klippegrunden med.  
Klippernes kobberholdighed foranledigede opbygningen af en struktur, 
der kunne udlede kobberet. Denne udledning er så igen foranlediget af en 
efterspørgsel efter kobber, og placeringen må være foranlediget ikke kun 
af den kobberholdige klippe, men også af dens placering, både i henhold 
til maritim infrastruktur og vindmæssige forhold, der kunne give stabil 
vind til den forbrænding, der skulle til for at holde smeltningen i gang. Det 
er de materielle relationer, der har ledt til denne bestemte organisering (fig. 
5.12 + 5.13). 
Seirensho Art Museum ligger isoleret på denne lille ø og er en omdannelse 
af det gamle kobberraffinaderi. Museet får ikke tilført energi, men fungerer 
i kraft af materialeadfærd ved at bruge geotermisk-, sol- og vindenergi. 
Museet er ikke koblet op på et energinet og fungerer i energimæssig for-
stand som en helhed eller ø i sig selv. Det er overvejende bygget af materi-
aler fundet på øen, drives med gravitationsventilation og oplyses udeluk-
kende af dagslys.   
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Jeg har valgt denne case fordi den, som et isoleret system, udgør et godt 
studieobjekt, der indeholder rigelig kompleksitet og i sig selv udgør en hel-
hed, hvis grænser ikke er svære at definere. Inujima er ikke repræsenteret 
med en direkte tilstedeværelse af træ og ild, men er gennemtrængt af deres 
materialitet, deres indbyrdes sansninger, som jeg vil vise i det følgende. 

I Inujimas arkitektur er indbygget mindre systemer, som jeg kalder adfærds-
serier, og som jeg vil komme nærmere ind på i teksten, der via materielle 
processer danner effekter. Emergerende egenskaber opstår i adfærdsserierne, og 
de bidrager til bygningens energisystem. Inujima er bygget op omkring luf-
tens kapacitet til at optage varme og stige til vejrs (pga. vægtforskellen på 
den varme og den kolde luft og tyngdekraftens trækken i masse). Dette ud-
gør et energisystem, der er helt afgørende for museets opbygning. Det 
energisystem, der for en ingeniør typisk vil have en mekanisk-funktionel 
rolle (vs. sansningens, der er affektiv), fx som en aircondition, får her gen-
nem arkitekturen og materialerne en yderligere rolle via deres materialitet; 
energisystemet består af (materielle) sansninger og skaber som et værk 
sansninger hos luften og menneskelige gæster. Rummene er ikke blot vel-
ventilerede, men forbinder gennem ventilationen materialer i relationer. 

Mesomaterialitet 
Gennem essenserne tilgås materialer i arkitekturen på et idéniveau – et ma-
kroperspektiv. På den anden side tilgås materialer hos fx brandingeniører 
ud fra materialers egenskaber – et mikroperspektiv. 
Meso er et præfiks, der betegner, at noget er midterst eller mellemst. Meso-
materialitet lægger sig på det konkrete og specifikke niveau og kunne således 
måske også hedde mellemmaterielt (og i det have konnotationer til mel-
lemfolkeligt). Isabelle Stengers gør opmærksom på, at begrebet om meso 
for nylig er blevet introduceret i fysikken, og med hendes forståelse vil jeg 
anvende meso her. Mikrofysik er atomfysik, og makrofysik er krystaller, 
væsker og legemer, der kan karakteriseres med generelle målbare 
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egenskaber. 206 Meso lægger sig imellem mikro og makro og spørger til den 
specifikke relation mellem mikro og makro. Specifikke spørgsmål, der 
frembringer specifikke karakterer eller aktører såsom: Hvordan brænder 
det? Hvordan er det lavet? Hvordan bærer det den overliggende vægt? Det 
er spørgsmål, der ofte stilles til arkitektur, som arkitekter ofte er meget op-
tagede af at besvare, og hvis svar udgør fortællinger snarere end opstillin-
ger af fysiske beregninger af fx statik og brandmodstandsevne.  
Arkitekter bevæger sig altså ofte på mesoniveauer, der fortæller om nor-
mative207 og sanselige oplevelser, der gør rede for det gode og rigtige (eller 
dårlige og forkerte) ved arkitekturen og spørger til sammenhænge eller re-
lationer mellem det sansende subjekt og arkitekturen. Men arkitekter be-
finder sig sjældent på det mesomaterielle, som altid er i relation til et miljø – 
ethvert materiale vil her beskrives i relation til dets miljø og referere til no-
get relationelt, til ‘det’ i ‘det klistrer’.208 
I teksten her tilgår jeg det mesomaterielle via træ og ild – via bål – hvordan 
noget brænder, og hvad der sker i et rum, hvis der er noget, der brænder. 
Hvert rum, der skrives om, udforskes via ilden – rummet påvirker ilden, 
og ilden påvirker rummet, materialerne og luftstrømmene. 
Gennem dette materielle mesoniveau af træ og ild kastes der et særligt rela-
tionelt blik på arkitekturen; luften ledes igennem rummene, ilden brænder 
eller har brændt og er indlejret i materialer som energi eller udgør en trus-
sel for huset som en materiel konstellation. Det bevirker, at materialerne 
ses i relationer til hinanden som materialers socialitet.  
Seirensho Art Museum er bygget i ruinerne af et gammelt kobberraffina-
deri. Man ankommer til museet gennem noget, man antager må være re-
ster af den gamle struktur; halvmure og belægninger af blanke, dybsorte 
teglsten af en helt anden karakter end ‘normale’ teglsten af brændt ler. 
Disse teglsten er mere blanke og nogle steder nærmest rustne. Teglens 
overflade vidner om, at de i støbningen har haft en anden konsistens end 

206 Isabelle Stengers, “History through the Middle: Between Macro and Mesopolitics”, s. 3. 
207 Det normative skal i denne sammenhæng ikke ses som noget negativt, men som en betingelse for design-
processer generelt. 
208 Isabelle Stengers, “History through the Middle: Between Macro and Mesopolitics”, s. 3. 
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Karami-teglenes overflade bærer synlige spor af  deres engang flydende 
tilstand. Bølger, krusninger og luftbobler ses på deres overflade.
Disse teglsten er mere blanke og nogle steder nærmest rustne. 
Man befinder sig tæt på havets vandspejl, der forstærker, hvad der kan 
synes som teglens vandspejl, teglens flydende konsistens.

Fig. 5.14

Fig. 5.15
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Ligesom slaggen indgår i teglstenene, blander den sig med stenene og gruset 
på stedet. Slaggen er til stede i forskellige konsistenser og med forskellige 
relationer til stedet. Slaggens forskellige konsistenser er et resultat af  dens 
forskellige brændinger og omsmeltninger.

Fig. 5.16

Fig. 5.17
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Brændingen er til stede i de spor, der står tilbage; ruinerne, som museet er 
bygget op omkring, og særligt skorstenene, som også introducerer en af  il-
dens betingelser – luft. Skorstenen udgør den primære mekanisme for stedets 
nuværende primære beboer, luften. Luften er ildens helt tætte allierede, luften 
er ildens ven.

Fig. 5.18

Fig. 5.19
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ler – mere flydende. Overfladens blankhed og bølger får det til at se ud, 
som om de er blevet støbt i plastik (fig. 5.14). Der kan spores luftbobler i 
støbningen. Man befinder sig tæt på havets vandspejl, der forstærker, hvad 
der kan synes som teglens vandspejl, teglens flydende konsistens (fig. 
5.15). 
De sorte teglsten er dannet af smeltet slagge fra kobberproduktionen. Li-
gesom slaggen indgår i teglstenene, blander den sig med stenene og gruset 
på stedet. Slaggen er til stede i forskellige konsistenser og med forskellige 
relationer til stedet. Slaggens forskellige konsistenser er udfald af dens for-
skellige brændinger og omsmeltninger (fig. 5.16 + 5.17). 
Gennem brændingen er træet og ilden indirekte til stede på Inujima i fabri-
kationen af stedets materialer, i omdannelsen af kobberproduktionens 
‘spildstoffer’ til byggematerialer. Brænding er den proces, der foregik, da 
stedet var et kobberraffinaderi. Brændingen er til stede som hændelse og 
som energi lagret i materialerne.  
Brændingen og ilden udtrykkes i slaggen og slaggeteglen som formationer, 
ikke som en indre essens i teglen, men som materielle processer. 
Brændingen er også til stede i de spor, der står tilbage; ruinerne, som mu-
seet er bygget op omkring, og særligt skorstenene, som også introducerer 
én af ildens betingelser – luft. Skorstenen udgør den primære mekanisme 
for stedets nuværende primære beboer, luften. Luften er ildens helt tætte 
allierede, luften er ildens ven (fig. 5.18 + 5.19). 
 
Slaggen er til stede i tilstande mellem flydende og fast. Dette er relative 
konsistenser. Sten skaber fast form, men flyder, bare meget langsomt. Alle 
konsistenser må konstateres at være relative, og materialer er, som De-
Landa skriver, i stand til gennem materielle processer at udtrykke sig. 

[...] both periodic and nonperiodic oscillations and coher-
ent structures are among the unexpected possible behav-
iors of “inert” matter, behaviors of which we have only 
recently become aware. Matter, it turns out, can “express” 
itself in complex and creative ways, and our awareness of 
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Øverst ses slaggegrus og slaggetegl gå over i hinanden, og nederst ses en ‘sø’ 
af  slaggegrus, der afgrænses af  arrangerede slaggesten, der går over i klippe-
sten. Slaggen er til stede i tilstande mellem flydende og fast.

Fig. 5.20

Fig. 5.21
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this must be incorporated into any future materialist phi-
losophy.209 

Som Bennett minder os om, er denne måde at tænke materialitet på ikke 
ny, og hun understreger, som DeLanda, at materiale er i bevægelse – det, 
jeg i denne sammenhæng skriver om som relative konsistenser. 

The sense of nature as creativity also seems a part of what 
the ancient Greeks meant by phusis, of which the Latin 
natura is an equivalent. Phusis comes from the verb phuo, 
which probably meant to puff, blow, or swell up, convey-
ing the sense of germination or sprouting up, bringing 
forth, opening out, or hatching. Phusis thus speaks of a 
process of morphing, of formation and deformation, that 
is to say, of the becoming otherwise of things in motion 
as they enter into strange conjunctions with one another.  

The point is this: an active becoming, a creative not-quite-
human force capable of producing the new, buzzes within the 
history of the term nature. This vital materiality congeals 
into bodies, bodies that seek to persevere or prolong their 
run.210  

Bennett skriver om vitale materialiteter, hvor DeLanda skriver om adfærd 
og udtryk (som jeg også gør i denne afhandling), men har, vil jeg mene, 
overordnet samme ærinde, som denne afhandling er stærkt inspireret af, 
nemlig at se på materialer ikke som livløse, men som agerende og i stand 
til at indgå i alliancer og producere forskelle, til morfogenese og til at ud-
trykke sig. Ud fra denne vinkel tænker jeg materielle konsistenser som dele 
af tilblivelser og ikke som stabile tilstande. 
 
I Seirensho Art Museum er stenens flydende kvalitet præsent på mere end 
atomarniveau. Som tidligere nævnt vidner slaggeteglen i sin overflade om 

 
209 DeLanda, “Non-organic Life”, s. 133. 
210 Bennett, Vibrant Matter, s. 118. 

276



Malakit

Hvis man finder en grønlig sten, kan det være, at den er 
kobberholdig, fx af  typen malakit; er det malakit, og smides 
det på bålet, transformeres den til kobber.

Fig. 5.22
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en tidligere flydende tilstand, og på stedet ligger slaggen som en sø, og 
bygningens stramme stenformer lægger sig som en ø i denne sø (fig. 5.20).  
Skråningerne former nyt landskab, der udhules og udnyttes på ny. Det er 
en iscenesat ruin. 
Det er slaggen, der i slaggetegl dannede kobberraffinaderiet, og det er slag-
gen, der ligger tilbage og danner ruinen (fig. 5.21). Kobberet er fuldstændig 
fraværende på nær et grønligt skær i enkelte sten. Kobberet er kun tilbage 
som en erindring, et spor, men alligevel meget præsent gennem sine efter-
ladenskaber, sit restprodukt. Dette er i meget lille skala billede på en global 
problematik omkring udvinding af ædelmetaller i bl.a. Kina og Afrika. 
Disse udvindinger foregår i langt større skala og efterlader langt større om-
råder med giftsøer og kratere ubeboelige i flere generationer. Kobberud-
vindingen på Inujima fortsætter som materielle metabolismer. Ildens 
energi er delvist lejret i slaggen og fastholdes i museets konstruktioner. 
Slaggen er et affaldsprodukt, der genanvendes, og kan med nutidens cirku-
lær-økonomi-tanker indskrives i et cirkulært energisystem ligesom museet.  
 
Man befinder sig imellem elementer, der bevæger sig i spektret mellem fast 
og flydende. Indlejret i klippen antager materialet sin mest faste form, op-
løst i havet sin mest flydende form. I spektret derimellem ligger slagge-
søen, karami-tegl, grus og ophuggede klippestykker; varierende findelinger, 
varierende forarbejdninger (fig. 5.18 + 5.19). 

 
Der er gået rigtig meget materiale til at ventilere – meget arbejde og store 
materiale- og energimængder til at skabe et energiflow. Disse materialetil-
stande og konsistenser udgør en del af stedets energisystem.  
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Indgangen til Seirensho Art Museum
Venstre indgang er til mennekser, højre indgang er til luften.
Eget foto

Fig. 5.23
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Pyro-lyse 
Hvis der sættes ild til et stykke træ, kan der dannes et bål, og hvis det fod-
res med (for ilden) godt brændsel, kan det blive et meget varmt bål. Hvis 
man finder en grønlig sten, kan det være, at den er kobberholdig, fx af ty-
pen malakit (fig. 5.22); er den malakit, og smides den på bålet, transforme-
res den til kobber.  
På billedet (fig. 5.23) ses indgangen til Seirensho Art Museum. Indgangen 
til højre er forbeholdt luften, indgangen til venstre er det menneskelige 
publikums indgang. 
Hvis der sættes ild til et stykke træ i et af disse rum, der vises på billedet, 
vil ilden få en stabil luftkilde, men ingen brændsel. Når træet er brændt, vil 
ilden gå ud. Rummene her er indgange til en underjordisk gang, der fører 
frem til udstillingsrummet. Selvom materialerne i rummene ikke kan danne 
brændsel for ilden, kommer de af ilden. Gulvet er belagt med karami-tegl, 
det japanske navn for slaggetegl, der er lavet af slagge fra kobberraffinade-
riet, som engang anvendte den skorsten, der ses stikke op over de to ind-
gange til det nuværende museum. Slaggen er det stof, der er tilbage, når 
kobberet er smeltet ud af klippestykker; det er frembragt via ild.  
Hvis en ild brænder på disse sten, vil stenene ikke blive sønderligt påvir-
kede. De kan optage meget varme, og de vil knap nok tage farve, da de al-
lerede er brændt. Ilden bor i disse sten på en anden måde, end den gør i 
teglsten af ler. Den dobbelte brænding har transformeret materialet to 
gange. Først i kobbersmeltningen, derefter i støbningen af stenene. Ste-
nene bærer spor af deres flydende tilstand i støbeformen og fremhæver en 
ellers overset adfærd hos sten, som er, at de flyder. Atomer i sten migrerer 
langs kornene, dislokationsgrænser i kornene flytter sig, sprækker og rev-
ner spreder sig. Stenen er hele tiden i forandring, i en bevægelsestilstand, 
det foregår bare meget langsomt.  
Karami-teglen er det ekstensive udfald af en intensiv brændingsproces, der 
foregik i starten af 1900-tallet for at udvinde kobber fra klipperne. 
Brændingen, en metabolisme, der omdannede materialet og er til stede i 
karami-teglen, som den ligger der, til stede som en forandring, som 
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Jordgalleri

Gangen, der fører til udstillingsrummet.
Gangens og museets primære beboer er luften, som i denne gang køles 
ned af  de korrugerede stålplader, der flankerer gangen og afgrænser 
de underjordiske gange. Korrugeringen gør, at stålet kan holde presset 
fra jorden, og maksimerer samtidig dets kølende overfladeareal. Stålet 
er en god varmeleder og trækker varme ud af  luften, så den får den 
ønskede hastighed, densitet og retning.

Fig. 5.24
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forbrænding. Metabolismen, eller forbrændingen, er en del af stenens ma-
terialitet. 
Den aktualiserede ild er ikke længere til stede, men den virtuelle ild er en 
del af stenens materialitet. Således bliver aktuelt og virtuelt en måde at be-
skrive aspekter af stenenes materialitet på.  
 
På dette sted findes flere forskellige materialetilstande side om side. Slag-
gestenene ligger som formede tegl, nogle steder forvitrede, nærmest i op-
løsning, nogle steder som grus og som grove sten. Nogle steder er stenene 
og gruset helt sort, andre steder rødt, og enkelte steder er der grønne pla-
mager – sandsynligvis en kobberrest, der endnu ikke er udvundet af ste-
nen. 
På dette plan er der et slægtskab mellem stenene og vandet – de er begge i 
forskellige flydende tilstande. 
 
Jordgalleri: 
Hvis der sættes ild til et stykke træ inde i gangen (fig. 5.24), der fører til ud-
stillingsrummet, vil ilden også her have en stabil luftkilde. Gangens og mu-
seets primære beboer er luften, som køles ned af de korrugerede stålpla-
der, der flankerer dette underjordiske rum. Korrugeringen gør, at stålet 
kan holde presset fra jorden, og maksimerer samtidig dets kølende overfla-
deareal. Stålet er en god varmeleder og trækker varme ud af luften, så man 
opnår den ønskede hastighed, densitet og retning på luften. Stålpanelerne 
står i knuste sten. Når luftens fugtighed rører stålet, skifter det tilstand, 
kondenserer, bliver til flydende vand og siver ned ad stålet og ned gennem 
de knuste sten (fig. 5.25). Hvis der sættes ild til et stykke træ på dette sted, 
vil luften opvarmes og luftstrømmene ændre sig. Hvis ilden bliver holdt i 
gang og vokser ved at få tilført brændsel, vil stålet begynde at smelte og, 
ved en vis temperatur, kollapse. 
Museets luftindtag vender mod øst, hvor vinden ikke står på. Derfor er det 
udelukkende skorstenseffekten, der sikrer, at luften trækkes ind i bygnin-
gen.  
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Stålpanelerne står i knuste sten. Når luftens fugtighed rører 
stålet, skifter det tilstand, kondenserer, bliver til flydende 
vand og siver ned ad stålet og ned gennem de knuste sten. 

Fig. 5.25

Plan

Snit
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Energi HallFig. 5.26
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Energi HallFig. 5.27

En særlig kalkholdig jord har bevirket, at stålet højst sandsynligt ikke har 
oxideret meget.
Hvis ilden får brændt sig igennem på ét sted i cedertræsbeklædningen, vil 
den nå bagom til et hulrum, hvor den vil kunne sprede sig uhindret, og hele 
tøndehvælvet vil brænde. 
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Luftens opvarmning er en intensiv proces, der ligger bag den varme lufts 
opstigning. Luftens opvarmning foregår et sted, hvor den varme luft har 
mulighed for at stige til vejrs gennem en skorsten, der suger luften op. 
Denne materielle proces er beslægtet med ilden, da de deler samme inten-
sive proces, varmestigning, men har forskellige ekstensive udfald. Det eks-
tensive udfald her er træk. Med opmærksomhed på intensiver er ild tæt re-
lateret til alle de materielle processer på Inujima, som der skrives om her. 
 
Energihallen: 
Hvis der sættes ild til et stykke træ i dette rum (fig. 5.26), vil ilden også her 
have en stabil luftkilde. Hvis ilden er placeret ved en af rummets sider, vil 
den tage fat i det tøndehvælvede loft, der er beklædt med cedertræ. Hvis 
ilden får brændt sig igennem på ét sted i cedertræsbeklædningen, vil den nå 
bag om til et hulrum, hvor den vil kunne sprede sig uhindret, og hele tøn-
dehvælvet vil brænde. Bliver temperaturen høj nok, vil stålet, der danner 
tøndehvælvets yderside, smelte og kollapse sammen med jord- og stensæt-
ningen over den. En særlig kalkholdig jord har bevirket, at stålet højst 
sandsynligt ikke har oxideret meget. 
Jord med forskellige partikelstørrelser er anvendt for at lede vandet – ler 
har en langsom vandgennemtrængningshastighed, og grus har en hurtig. 
Grus fra Inujima i et lag på to meter beskytter leret og sikrer varmegen-
nemstrømning, og gruset er til sidst belagt med sten brudt på Inujima, der 
forhindrer gruset i at blive skyllet væk (fig. 5.27). 
 
Skorstenshallen: 
Hvis der sættes ild til et stykke træ i dette rum (fig. 5.28), vil de udstillede 
genstande brænde og lede ilden videre op til træspærene. Varmen og røgen 
vil blive suget ud af skorstenen, og frisk ilt vil blive trukket ind gennem 
den lange gang. Trækken gennem gangen vil øges, og ilden vil vokse sig 
større. Glasset, som er monteret på træspærene, vil springe, og luft-flowet 
fra gang til skorsten vil for ilden blive overflødigt, og luft-flowet gennem 
gangen vil stoppe. Rummet er tænkt til at blive opvarmet udefra af solen 
(ikke indefra af ilden). Rummet kaldes skorstenshallen og er et kraftrum; 
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Skorstenshallen er et kraftrum; solen varmer glasset, glasset varmer luften, 
luftens densitet falder, luften driver opad og skubber til og fortrænger den 
køligere luft, luften trækker ud gennem skorstenen, ny luft trækkes ind 
gennem luftens indgang. Denne adfærdsserie danner den, for anlægget, helt 
centrale luftcirkulation, den etablerer luften som beboer. 

Skorstenshallen

Solgalleriet

Fig. 5.28

Fig. 5.29
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solen varmer glasset, glasset varmer luften, luftens densitet falder, luften 
driver opad og skubber til og fortrænger den køligere luft, luften trækker 
ud gennem skorstenen, ny luft trækkes ind gennem luftens indgang. 
Denne adfærdsserie danner den, for anlægget, helt centrale luftcirkulation, 
den etablerer luften som beboer.  
Den materielle alliance består af: trærammer, der bærer glaspaneler, stålbe-
slag, der samler og fikserer træet, glas, der danner et lukket rum, klippe-
stykker, der danner stenvægge og afgrænser rummet til siderne, slagger, der 
danner gulv, en skorsten, der giver luften passage, sol, der varmer luften, 
luft, der trækker gennem rummet (fig. 5.30). 
 
Solgalleriet: 
Hvis der sættes ild til et stykke træ i dette rum (fig. 5.29), vil temperaturen 
blive endnu højere, end den er i forvejen. Solgalleriet er bygget til at samle 
energi fra solen; Sambuichi taler om, at han bruger materialer som træ, glas 
og sten (som han kalder ‘ikke-bevægeligt materialer’) til at modificere lysets 
(som han kalder et bevægeligt materiale) bølgelængde. Trækonstruktionen 
vil begynde at brænde, og glasset, der fanger de lange bølgelængder fra so-
len og under normale omstændigheder vil øge densiteten i den indendørs 
luft ved opvarmning, vil blive overdøvet af ilden og sprænge. 
Slaggestenene på gulvet, der bryder sollyset og modificerer det fra at have 
en kort bølgelængde til at have en lang bølgelængde, vil blive døve over for 
sollysets bølgelængder og udelukkende absorbere varmen fra ilden. 
 
Ved at udnytte disse adfærdsserier får museet ikke tilført energi. Det tem-
pereres via et ventilationssystem, der drives af et energisystem indlejret i 
arkitekturen og oplyses via en solbrønd, der trækker lyset ned, og spejle, 
der reflekterer lyset rundt i museet.  
  
Post-pyro-lytiske refleksioner 
De opmærksomheder, som den pyro-lytiske analyse bringer med sig, æn-
drer oplevelsen af rummene – af værket. Selvom ‘pyro-lysen’ er virtuel de-
struktiv, vil jeg påstå, at opmærksomhederne ligger ud over det destruktive 
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Solen varmer luften i skorstenshallen, skorstenen giver luften passage, og 
den trækkes pga. den varme lufts opdrift gennem udstillingsrummet og enten 
gennem det lange gangsystem, hvor luften køles, eller gennem solgalleriet, 
hvor luften varmes.

SkorstenshallenFig. 5.30
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og mod aktive, affektive, processuelle materielle systemer. I Inujima hjæl-
pes min opmærksomhed godt på vej af arkitekten, der ved museets ind-
gang understreger luftens agens ved at give den en egen indgang; luftens 
agens er blevet artikuleret arkitektonisk på lige fod med mennesket. Luf-
ten, må man gå ud fra, er indifferent over for denne ligestilling, men den 
får her, via arkitekten Sambuichi, en ekspressivitet. Forsøger man at bruge 
luftens indgang, mødes man af et fintmasket gitter, der udfylder hele åb-
ningen. Bruges derimod den anden indgang, træder man ind i en mørk 
gang, der med det samme laver tre 90-graders knæk (fig. 5.31), som distan-
cerer kroppen fra det udenfor; ikke i afstand, men i orientering. Den tidli-
gere ‘pyro-lyse’ har nu ændret min modtagelighed og opmærksomhed over 
for materielle processer. Den vind, der blæser mig i ryggen, er ikke længere 
blot mig som et sansende subjekt, der perciperer, at min krop bliver kølet. 
Det er et stort materielt system, der via opvarmninger og nedkølinger af 
luften trækker luften igennem sig, og jeg står der veltempereret. 
‘Pyro-lysen’ henledte min opmærksomhed på gangens vægge, der udgøres 
af korrugerede stålplader, der med deres høje varmeledningsevne kan 
trække varme ud af luften, samtidig med at den bølgede overflade maksi-
merer deres areal. Draperingen er en maksimering, men maksimeringen er 
også en drapering. Draperingen er en bølgeeffekt i materialet, der henviser 
til tekstile kvaliteter, hvilket lige netop er, hvad stålet har i mørket. Det 
blafrer dog ikke i vinden, men er som stivnet, fastfrosset. Her er mørkt, og 
dog, når øjnene har vænnet sig til det, er der lys nok til kunne se væggene, 
loftet og belægningen. Lyset kommer langt fra – det varierer – det er sol-
lys, der varierer med skydækket. Bygningen videresender lys – ikke via 
elektricitet, men via spejle. Følger jeg lyset (med vinden i ryggen), finder 
jeg lyskilden, en lysbrønd, der trækker lyset fra himlen ned under jorden. 
Selvom ‘pyro-lysen’ er afsluttet, kan jeg ikke lade være med at forestille 
mig, hvad der vil ske, hvis jeg koncentrerer solens stråler fra spejlene med 
en glaslinse, men kommer i tanke om, at denne varmekoncentration ikke 
vil kunne finde noget at virke i, kun karami-belægningen og stålvæggene, 
der ikke ville blive påvirket mærkbart.  
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Mikro MakroMeso

Sten flyder
Atomer migrerer 
langs kornene

Ilden varmer stenen –
Kobberet udledes –
Slagger som restprodukt

Kobberraffinaderi placeres 
på øen. Bygges af  slagge-
sten (karami-tegl)

Slaggelaget 
indeholder 50% 
jernoxider

Stålstrukturen er ube-
handlet og oxiderer ved 
kontakt med vand og ilt

Stålet og slaggen er 
tilblivelser – de nærmer sig 
hinanden
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Fulgt af vinden og lyset ledes jeg igennem den underjordiske gang oplyst 
af reflekteret sollys draperet af stål, der 12 gange knækker 90 grader. Uden 
retningsfornemmelse ankommer jeg til den tøndehvælvede ‘Energihal’. 
Min opmærksomhed er efter ‘pyro-lysen’ på tøndehvælvet og bevidsthe-
den om hulrummet bag og jorden over.  
På jorden ligger en gigantisk klippeblok med en fordybning med vand, og 
oven over svæver noget af kunstinstallationen, der reflekteres i vandspejlet. 
Klippeblokken er placeret, udhugget et andet sted på øen og transporteret 
hertil. Rummets bagvæg er fyldt ud af en halvcirkelformet væg, og en 
sprække er holdt åben mellem tøndehvælvet og væggen, hvor lyset på den 
anden side kan trænge igennem (fig. 5.26). Det er som at se på en solfor-
mørkelse. Jeg mærker stadig vinden i ryggen. Jeg er bevidst om jorden 
over mig og ser nu, at der, ud over tøndehvælvet, også ville være brændsel 
i installationen selv.  
Lyset og tyngden er næsten ikke til stede, og alligevel har de et presserende 
nærvær. Klippestykkets enorme tyngde for mine fødder og tøndehvælvets 
præstation i friholdelse af luft, når det presser jordens tyngde væk; det er 
den samme tyngdekraft, der virker og trækker på min krop, som den, der 
virker og trækker på klippeblokken. Vi belyses af det samme lys, og det er 
den samme vind, der blæser på os. Lyset er i sin eklipseform dramatisk 
iscenesat. Det er næsten fraværende; rummet er dunkelt, svagt oplyst. Bag-
væggen bliver en skygge for solen og tøndehvælvet en himmel. Er dette en 
særlig opmærksomhed, jeg har tilegnet mig? Slægtskabet med klippeblok-
ken er en særlig opmærksomhed, og med dette slægtskab ses rummet med 
et andet perspektiv, der måske ikke fyldestgørende beskrives med denne 
semi-kosmologiske indskriven af himmellegemer i rummet, men mest som 
en fælles tyngdesans. Tyngden i klippeblokken taler til tyngden i min krop. 
Udstillingens forløb leder mig forbi klippeblokken hen til endevæggen, der 
skal passeres som del af installationen for at komme til udstillingens sidste 
rum. Jeg går igennem en dør i endevæggen, i ‘solens skygge’, og ankommer 
til et meget lyst rum, som, hvis jeg fortsætter denne kosmologiske analogi, 
er solen og i museet kaldet ‘Skorstenshallen’. Jeg kan ikke bevæge mig 
rundt ind i rummet, kun betragte det fra en balkon i ‘solens skygge’. 
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PlantegningFig. 5.31
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Rummet er overdækket af et glastag, og luften er varm, opvarmet af solens 
stråler, der skinner gennem glasset.  
I rummets anden ende er nederste åbning til en skorsten. Er det åbningen 
til en ovn? Det ligner en ovn, men det er en ovn uden brænding. Det er 
ikke længere brændingen, der er skorstenens og ovnens ærinde. Det var 
det, da den fungerede i kobberraffinaderiet. Nu er det en anden form for 
energicirkulation, der ikke får tilført brændsel, og som ikke skal producere 
energi, men en energicirkulation, der skal opretholde sig selv gennem byg-
ningen.  
Den varme luft trækkes ud af skorstenen; skorstenen kan trække i luften 
hele vejen fra indgangen, gennem den underjordiske gang, gennem det 
tøndehvælvede rum, forbi ‘solformørkelsen’ og til dette rum. 
Tyngdekraften trækker mere i den kolde luft end i den varme luft og har 
også en masse. Luften, der sanser varmen, påtager sig noget af varmens 
konsistens – varmen øger hastigheden i luftens molekyler, så de fylder 
mere, og luften kommer til at veje mindre. Når jeg mærker vinden i ryg-
gen, sanser jeg vinden sanse varmen. 
 
Jeg har her opbygget en opmærksomhed på materielle sansninger; først 
gennem et teknisk eksperiment, der ledte til begrebslige refleksioner, så 
gennem en virtuel destruktion i ‘pyro-lysen’, der efterfulgtes af ovenstå-
ende, som er en næsten fænomenologisk beskrivelse af min perception af 
materialers sanser. 
 
At analysere med materialeadfærd 
Analysen af Inujima er en procesmaterialistisk tilgang til at beskrive arkitek-
tur, der beskriver materialers adfærd. Den indskriver sig i en værkanalysetra-
dition, dog uden at have værket og arkitektens hensigt med værket som 
objekter i analysen. Gennem at beskrive materiel adfærd er det materialernes 
potentiale, deres emergerende egenskaber i arkitekturen, der er objekter 
for analysen. Jeg sætter det således op for, med Andrew Benjamin, at mod-
stille denne form for analyse og arkitektur-/materialesyn med den, der fx 
ses hos Kenneth Frampton, der skriver “at det strukturelle element bliver 
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Energisystemet fungerer ved at varme luften op ved hjælp af  solen, skabe 
mulighed for den varme luft til at stige til vejrs og i denne stigning tage kold 
luft med sig og hermed danne træk. En af  de gamle skorstene fra raffinaderiet 
har fået den nye rolle at skulle trække luften gennem museets gange. Museet 
er bygget omkring dette lufttræk; museet ventileres med en konstant lufttræk, 
og luften anses som museets primære beboer. Sambuichi anser luften som et 
materiale; et bevægende eller bevægeligt materiale. Sambuichis forståelse af  
bevægeligt materiale dækker primært over elementerne vand og luft, og han 
inddrager vejrliget som en materialitet.
Der kan skabes træk gennem den underjordiske gang, der kan køle luften 
ned, eller gennem Solgalleriet, der varmer luften op.
Energisystemet ligger også i den måde, energien transformerer materialerne 
på, hvordan energien er bundet forskelligt i de specifikke materialer, og hvor-
ledes materialerne har kapacitet til at optage og lagre energi. Karami-tegl har 
kapacitet til at optage meget varmeenergi og trykkraft. Stålet transporterer 
varmeenergien godt og har med sin buede udformning kapacitet til at optage 
store trykkræfter.
Materialecyklus: kobber -> via ild -> karami (slagger) -> via ild -> tegl. 

Tegning af  Inujimas energisystem
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den arkitektoniske forms irreducible essens”211 og samtidig beskriver sam-
lingen som det sted, hvor arkitekturens essens kan findes. 
Essensen fortæller os ikke om, hvad den specifikke samling eller arkitektur 
kan, eller hvilke materialiteter der udgør den, men generaliserer og idealise-
rer materialet og lukker dermed af for materiel tænkning og eksperiment. 
Det er ifølge Benjamin en interesse for strukturer og ikke for materialer, 
der er på spil hos Frampton.212 
Med materialeadfærd er det forandring og ikke struktur, der studeres, og med 
en interesse for formation og ikke form. 
Jeg vil med dette pointere, at funktionen kan tænkes hen imod at findes i 
forandringen og formationen i stedet for i strukturen og formen. Det 
funktionelle er et virtuelt aspekt i det æstetiske, der først aktualiseres i en 
konkret situation. Således kan det æstetiske bære på mange virtualiteter, 
mange funktionelle aspekter, der endnu ikke er aktualiseret. 
 
Med eksemplet på Inujima forrykkes Deleuzes kategoriseringer, når funkti-
onen beskrives som emergerende i materielle processer og bliver æstetik. 
Det virtuelle får konsistens i aktualiseringer i stedet for i Deleuzes katego-
riseringer at få konsistens gennem begreber. Og det virtuelle aktualiseres 
også omvendt i konsistenser. Dette ses på Inujima, når fx termiske kræfter 
aktualiserer luftens virtuelle kvaliteter213 ved at få den i bevægelse og ud-
trykkes i en ventilerende funktion. Via aktualiseringer af kræfter er det det 
utilgængelige, det sanseliges æstetik, der gøres tilgængelig på Inujima.  
 
 

  

 
211 Citeret af Benjamin, “Plans to Matter”, Frampton, Labour, Work and Architecture, s. 92. 
212 Benjamin, “Plans to Matter”, s. 23. 
213 Kvaliteter kan godt være virtuelle – fx en bevægelseskvalitet – fordi den altid undslipper sig aktualisering 
gennem sin egen modalitet. Bevægelsen i sig selv har ikke modalitet. Fx er varme ren bevægelse – ren energi – 
den møder en masse, som den kan aktualisere sig selv i.  
Termodynamik er en idé om virtuel kvalitet. At noget er virtuelt vil sige, at det ikke har udstrækning – det ak-
tualiseres, når det bliver udstrakt. 
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Kapitel 6  

FRAVÆRETS OG TOMRUMMETS MATERIALITET  
 
 
 
Jeg har i de foregående kapitler brugt det virtuelle til at skrive om materia-
lers kapaciteter som immanent i materialer og ikke iboende essenser. Dele-
uze og DeLanda m.fl. har et langt mere udviklet begreb om det virtuelle 
end det, jeg bruger her. Fx skriver Deleuze om det virtuelle som struktu-
rernes struktur, og det virtuelle har potentiale som begreb til at blive ført 
langt videre, end jeg gør det her. 
I sidste kapitel skrev jeg om, hvordan det æstetiske kan bære på virtuelle 
funktionelle aspekter, der endnu ikke er aktualiseret. Dette kapitel arbejder 
videre med virtuelle aspekter af materialitet, ikke direkte bundet op til 
funktion, men mere for at indlejre bevidstheden om det virtuelle i begrebet 
om materialeadfærd gennem at udforske fraværets og tomrummets materi-
alitet. 

 

6.1  ISE-HELLIGDOMMENE 

“I know not what lies within, but I am in tears with gratitude.” Saigyo (1118-1190) 
 
Jeg vil i dette kapitel undersøge Ise-helligdommene og dermed i højere 
grad end ved casene i de foregående kapitler tilgå ulegemlige dimensioner 
af materialeadfærd, men på samme tid også tilgå de mere direkte tilgængelige 
dimensioner af materialeadfærd ved at se på træets adfærd. Med Ise analy-
serer jeg på samme tid det mest tilgængelige og det mest utilgængelige. 
 
Ise-shi er en lille by, der ligger ca. en times togtur syd for Nagoya. I byen 
Ise-shi ligger den største af shinto-religionens helligdomme, den ydre 
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Naiku, den indre helligdomFig. 6.2

Den indre helligdom Naiku ligger som en del af  den store skov, der fortsætter i bjergene 
bag, og opleves også mere som skov end som park.
Neiku ligger i byen og opleves mere som park end som skov.

Geku, den ydre helligdomFig. 6.1
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Plan, Naiku, den indre helligdomFig. 6.3

300



Tømrerne, som skal sanse denne sansning, er klædt i hvidt, da arbejdet med templets 
materialer er helligt, og der kræves, at de altid er rene. Hvis der kommer blod på træet, 
kasseres det.

Fig. 6.4

Fig. 6.5 Udbringning af  mad til præsterne
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helligdom Geku, som en stor park i byen (fig. 6.1), og uden for byen ligger 
den indre helligdom, Naiku, som en del af den store skov, der fortsætter i 
bjergene bagved (fig. 6.2). Begge tempelområder består af mange templer 
(fig. 6.3), men har hvert sit hovedtempel, de helligste templer, der med en 
cyklus på 20 år rives ned og genopbygges. Træet fra de gamle templer bru-
ges i de lavere rangerende templer på området og i andre shinto-templer 
rundt om i Ise by og resten af Japan. Templerne er simple huse, der har ta-
get form fra vernakulær arkitektur, som det ses i de gamle rismagasiner, 
der er hævet fra grunden på søjler, så risen kan tørre. De helligste templer 
kan man ikke komme til. De er kun tilgængelige for de helligste præster og 
nogle få udvalgte. Kun toppen af de helligste templer kan skimtes på af-
stand bag fire lag hegn. Ikke-indviede har kun adgang til et meget lille areal 
bag ved det første hegn.  
Alt omkring templerne er rituelt, fra madlavningen til præsterne til tømrer-
arbejdet i genopbygningen af templerne (fig. 6.4 + 6.5). 
Ulig vestlige helligdomme, hvis symbolværdi ligger i permanens og uforan-
derlighed, statik og bevaring, ligger Ises symbolværdi i dets evige tilblivelse 
og foranderlighed, proces og fornyelse. Stedet er i evig tilblivelse og veks-
ler mellem to steder: grunden, hvor templet står, og en identisk tom grund 
ved siden af, hvor det nye tempel skal genopbygges (fig. 6.21). 
Ises oprindelse er, i dets mangel på varig substans, tilsløret og endda fravæ-
rende, og som Arata Isozaki skriver:  

Ise is a mechanism whose origin itself must be somehow 
fabricated, for there is no origin as such. Insinuation that 
an origin exits has sustained the seduction. What is seen 
deep in the cedar forest is a swindle – or veiling – of 
sorts.214  

Stedet er meget gammelt, men templerne er ikke mere end 20 år. Tem-
plerne, der står nu, er (næsten) identiske med de templer, der stod i år 685. 
Materialet er derfor aldrig mere end 20 år gammelt, men i løbet af de 20 år 

 
214 Isozaki, Japan-ness in Architecture, s. 130. 
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Perfektionerede stammerFig. 6.6
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Fig. 6.7 Knaster erstattet 
med blommetræ

Søjle med kileFig. 6.8
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En særlig samlingsdetalje er interessant: samlingen, hvor remmen møder søjlen. Eller de 
mødes ikke, mens samlingen er ‘frisk’ – på det tidspunkt ligger remmen nogle centimeter 
over søjlen. Når træet gradvist svinder, vil remmen og søjlen langsomt nærme sig hinanden 
for til sidst, lige inden det skal skilles ad igen, at mødes.

Fig. 6.10  Samlingsdetalje
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arbejder træet i konstruktionerne. Træet svinder, fordi dets vandindhold 
langsomt fordamper, og dermed koncentreres det og trækker sig sammen. 
Træet er i en proces af svind; vandet forsvinder fra dets substans og bliver 
til noget andet – til damp. Dette kan skabe revner i stammerne og forskyd-
ninger i samlingerne, hvis ikke Ises tømrere havde samlet så meget erfaring 
gennem generationer, at de kunne inddrage disse materialebevægelser, 
denne materialeadfærd, i opbygningen af konstruktionen. Træet vokser, 
for en stor del af træets vedkommende, i skovene omkring templerne, 
hvor det udvælges og markeres, mange år før det fældes. En stor del af 
håndværket ligger i denne udvælgelse. Hver stamme er forskellig, og tøm-
rerne udvælger de mest lige og ensartede stammer.  
Søjlerne er tilnærmet perfekt runde stammer (fig. 6.6). For at skabe den til-
nærmede perfekte cirkel i tværsnit saves stammen først til polygoniske 
tværsnit med flere og flere sider, for til sidst at slibes helt runde. Disse søj-
ler får herefter savet en slids på langs af stammen (fig. 6.8), så træet ikke 
revner tilfældigt, da slidsen kan optage træets bevægelse, når det svinder. 
Man kan desuden placere en kile i revnen, hvis den bliver for stor. Knaster 
udskiftes med stifter i blommetræ (der ikke svinder i samme grad) for at 
forhindre, at knasterne falder ud, når træet tørrer (fig. 6.9). 
En særlig samlingsdetalje er interessant: samlingen, hvor remmen møder 
søjlen (fig. 6.10). Eller de mødes ikke, mens samlingen er ‘frisk’, på det 
tidspunkt ligger remmen nogle centimeter over søjlen. Når træet gradvist 
svinder, vil remmen og søjlen langsomt nærme sig hinanden for til sidst, 
lige inden det skal skilles ad igen, at mødes. Denne detalje er ikke bygget 
med statiske beregninger, men med erfaringer og iagttagelser af materielle 
processer og materielle sansninger. Tømrerne, som skal sanse denne sans-
ning, er klædt i hvidt, da arbejdet med templets materialer er helligt, og det 
kræver, at de altid er rene. Hvis der kommer blod på træet, kasseres det.  
Træet er bearbejdet i en sådan grad, at det bliver plastisk, nærmest som om 
materialet er blevet gjort til noget andet. Det er blevet raffineret – ikke via 
laminering eller anden strukturændring af materialet, men gennem specifik 
udvælgelse af det enkelte stykke træ til det specifikke sted i konstruktionen. 
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Nogle steder er træet stærkere end andre, da lys, nedbør, svampe og lig-
nende har påvirket træets vækst og opbygning. Træets årer giver materialet 
en retning, knaster giver afvigelser, og træarbejderen læser dette i arbejdet 
med træet. Træet er anisotropisk – det betyder, at det har forskelle i sig, 
der må tages hensyn til, og som kan udnyttes. Læsningen af træet er en 
slags læsning af guddomme, af kami, og i bearbejdelsen skabes en abstrak-
tion af skoven omkring. Søjlerne er en stilisering af de stammer, der omgi-
ver templerne; en art perfektion, der både tilnærmer og distancerer tem-
plerne fra skoven, fra naturen, fra dens besøgende. Det er forarbejdet træ; 
det materiale, der normalt anses som det mest naturlige byggemateriale, fo-
rekommer nærmest kunstigt. Templerne er abstraktioner, kosmologier. I 
materiale er de ét med skoven, omgivelserne, men de er som et paralleluni-
vers, en anden verden, små skrin. De er indeholdt i skoven og er samtidig 
noget helt fremmed, noget kunstigt.  
 
Pyro-lyse 
En ‘pyro-lyse’ er svær at udføre på dette sted, da det meste af stedet er util-
gængeligt, og jeg må hæfte mig ved tegninger og fotografier for at kunne 
bestemme, hvad som står hvor. Desuden kan ‘pyro-lysen’ kun foregå 
udendørs, da alle templer kun kan tilgås udefra og nogle ikke engang det – 
de mest hellige er pakket ind i fire lag høje hegn. ‘Pyro-lysen’ bliver altså 
her mere virtuel – ikke mindre virkelig, men mere forestillet (hvilket ikke 
er betingelsen for virtuel, men et parameter for det virtuelle i dette tilfælde) 
end den forrige ‘pyro-lyse’ af Inujima. 
Helligdommene ligger i skoven, og en ‘pyro-lyse’ her kan starte en virtuel 
skovbrand – en vild ild. Stephen J. Pyne, professor på Arizona State Uni-
versity, forsker i ildens historie og laver en skelnen mellem det, han kalder 
den vilde og den domesticerede ild. Mennesket har domesticeret, mekaniseret og 
kapitaliseret ilden. Ilden har hovedrollen i den menneskelige civilisations-
proces og har æren for, at vi er i stand til basale ting som at bearbejde ma-
terialer og tilberede mad.215 Men er det ikke den samme ild, der blot indgår 

 
215 Pyne, Vestal Fire, s. 4. 
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i forskellige assemblager? Er skovbranden og flammen fra et stearinlys af 
samme art, blot i forskellige assemblager? Er solens ild og gnisten fra en 
lighter også af samme art, blot ud af forskellige assemblager? Ligger for-
skellene i deres intensiver? 

The fire that burns beneath the cooking pot is much the 
same fire that rages through a forest, and has raged 
through foliage for hundreds of millions of years. Fire, in 
other words is a force that binds intimate and mundane 
human activities to some of the most ‘monstrous’ ener-
getic movements of the Earth.216 

Og som Gaston Bachelard skriver, “(fire)…links the small to the great, the 
hearth to the volcano, the life of a log to the life of a world.”217  
Ilden forbinder livet i et stykke træ med livet i verden, og i dette tilfælde 
forbinder ilden livet i et stykke træ med forestillinger om guddommelighed 
og forståelsen af rum, ma.218 Guderne er ikke afbildet, fordi guderne er i 
naturen; de er afbildet gennem stenene, træerne og selve tempelbygningerne.  
 
Sættes der ild til et stykke træ i skoven, vil det måske, hvis det ikke har reg-
net længe, kunne udvikle sig til en skovbrand – et naturfænomen, der fore-
kommer oftere og kraftigere som effekt af klimaforandringer og som ef-
fekt af, at afbrændinger ikke længere er en del af økosystemer. De holdes 
nede så vidt muligt for at kunne beskytte værdier, hvilket lader undersko-
ven vokse og blive endnu mere brandfarlig. Når branden så endelig starter, 
bliver den voldsommere, end hvis afbrændingerne forekom regelmæs-
sigt.219  
 
216 Clark og Yusoff, Combustion and Society, s. 6. 
217 Bachelard, The psychoanalysis of fire, s. 16. 
218 Ma er det japanske ord for interval, men har forskellige betydninger. Det kan bl.a. betyde rum eller en 
pause i musik. 
Isozaki skriver i Ma: Space-Time in Japan: “While in the West the space-time concept gave rise to absolutely fixed images of a 
homogenous and infinite continuum, as presented in Descartes, in Japan space and time were never fully separated but were con-
ceived as correlative and omnipresent [...] Space could not be perceived independently of the element of time [and] time was not 
abstracted as a regulated, homogenous flow, but rather was believed to exist only in relation to movements or space [...] Thus, 
space was perceived as identical with the events or phenomena occurring in it; that is, space was recognized only in its relation to 
time-flow.” 
219 Pyne, World Fire, s. 303. 
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“On Earth, something is always burning. Wildfires are started by lightning or acciden-
tally by people, and people use controlled fires to manage farmland and pasture and clear 
natural vegetation for farmland. Fires can generate large amounts of  smoke pollution, 
release greenhouse gases, and unintentionally degrade ecosystems. But fires can also clear 
away dead and dying underbrush, which can help restore an ecosystem to good health. In 
many ecosystems, including boreal forests and grasslands, plants have co-evolved with fire 
and require periodic burning to reproduce.

The fire maps show the locations of  actively burning fires around the world on a month-
ly basis, based on observations from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
(MODIS) on NASA’s Terra satellite. The colors are based on a count of  the number 
(not size) of  fires observed within a 1,000-square-kilometer area. White pixels show 
the high end of  the count — as many as 30 fires in a 1,000-square-kilometer area per 
day. Orange pixels show as many as 10 fires, while red areas show as few as 1 fire per 
day.” (https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/)

fig. 6.11 NASA-ildkort
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Skovbrande er ikke kun destruktion, men også befordrende. Asken gøder 
jorden, og ilden fjerner og giver plads – skaber et tomrum og plads til nye 
vækster. En sådan brand er stor og voldsom og har ikke sans for detaljer, 
såsom skorstenseffekt, hulrum og materialets fugtindhold. Den vil brænde 
alt på sin vej. Disse brande forekommer hele tiden og er en del af Jordens 
økosystem. Som det ses af NASA’s kortlægning af brande på Jordens 
overflade, er der altid noget, der brænder på Jorden (fig. 6.11). 
Luis Fernández-Galiano illustrerer sammenhængen mellem energi og arki-
tektur gennem fortællingen om den primitive stamme, der har valget mel-
lem at bruge træet til at bygge en hytte eller at brænde det.220  
 
Bevæger jeg mig fra skoven og tættere på helligdommene, møder jeg et 
højt hegn (fig. 6.12). Sætter jeg ild til et stykke træ op ad dette hegn, vil il-
den i første omgang have svært ved at få fat, fordi overfladerne på hegnets 
træ er høvlet meget glatte. Tømmeret er stablet over hinanden og danner 
en nærmest homogen flade. Træet er tilpasset, således at der næsten ingen 
revner er i hegnet. Under hegnet er arrangeret tilpassede sten, der lukker af 
for evt. passage af ilden under hegnet. Runde stolper giver heller ingen 
hjørner for ilden at tage fat i, og stolperne er beskyttet ved jorden af kob-
berringe, så de ikke får svampeskader, der ellers kunne danne flosser og 
være et sted for ilden at tage fat. Kun hvis den ild, jeg får lavet, er stor, og 
hegnets træ er meget tørt, har ilden mulighed for at tage fat i hegnets træ.  
Bevæger jeg mig ind ad den eneste åbning, der er i hegnet, ankommer jeg 
til et lille areal belagt med småsten markeret med risfibersnor foran en 
overdækning af et lukket, tomt rum (fig. 6.13). Sætter jeg ild til et stykke 
træ her, vil ilden have samme problematik som ved hegnet. Den møder 
træ, der er glathøvlet til runde søjler, der er svære at få fat på – det er svært 
for ilden at gribe fat. Hvis den ild, jeg får lavet, er tilstrækkelig stor, vil den 
kunne få fat i træet og nå helt op til det stråtækte tag over det tomme rum. 
Hvis jeg derimod sætter ild til et stykke træ centralt i det tomme rum, vil 
ilden have et hvidt tekstil at tage fat i. Ilden ville brænde tekstilet og 

 
220 Fernández-Galiano, Fire and Memory, s. 8. En fortælling, han i øvrigt har fra Reyner Banham. 
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Fig. 6.12 

Fig. 6.13 

Det yderste hegn ind mod helligdommen Geku

Det sted, man møder helligdommen i Geku
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De helligste templer kan man ikke komme til. De er kun tilgængelige for de helligste 
præster og nogle få udvalgte. Kun toppen af  de helligste templer kan skimtes på afstand 
bag fire lag hegn. Ikke-indviede har kun adgang til et meget lille areal bag ved det første 
hegn.

Plan NaikuFig. 6.14 
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Den inderste helligdom i NeikuFig. 6.16

Fig. 6.15
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blotlægge den ellers tildækkede akse, der løber op mod det helligste tem-
pel. Dette tomme rum er utilgængeligt, ligesom det hvide klæde også er 
det. Det kan kun betragtes på afstand. Den følgende virtuelle ildspåsæt-
telse vil bevæge sig ind i mere og mere utilgængeligt territorium. 
Man skal brænde sig igennem fire lag hegn for at komme til selve hellig-
dommen (fig. 6.14). Som en japansk gaveæske er indpakningen måske vig-
tigere end indholdet. De mange lag af hegn danner tomrum imellem sig. 
Tomrum, der måske kan standse min ild, afhængig af tomrummet og il-
dens størrelse. Tomrummet giver distance, ikke på samme måde som hul-
rummet mellem beklædning og isolering skaber skorstenseffekt og befor-
drer ild. Dette tomrum er på en anden måde indifferent over for ilden og 
gør, at den kan have svært ved at sprede sig fra det ene lag til det andet. 
Det japanske begreb ma, som nævnt ovenfor, handler om intervallerne og 
mellemrummene mellem bygninger, og som Lindsay Jones skriver tiltræk-
ker dette rum kami.221 Et tomrum, et helligt ma, et vakuum, hvori kamis 
formløse energi, ki, eksisterer.222 

This notion of kami is not anything solid or constant, but 
was originally an invisible presence invited from some-
where. The objective locus of festival and ritual is just a 
device for their advent. Thus the kami never manifests 
itself and can easily depart. The place to invite such kami 
may be essentially void – a “central nothing.” Being void, 
it can also absorb.223 

Det ville være en afstikker at uddybe og fordybe mig i japansk shinto-filo-
sofi, hvorfor jeg kun berører det ganske overfladisk. Men denne be-
vidsthed om kami som centralt intet, som tomrum med kapacitet til at ab-
sorbere, er interessant i samspil eller modspil til ilden. Ilden kan ses som 

 
221 Kami er gudsbegrebet i Shinto. 
222 Jones, The hermeneutics of sacred architecture, s. 282. 
223 Isozaki, Japan-ness in Architecture, s. 142.  
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De helligste af  templerne er tækket med strå. De mindre hellige templer er belagt med 
brædder.

Fig. 6.18 

Fig. 6.17
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absorberende, den absorberer materialers kemisk bundne energi for straks 
at frigive den igen som varme, frigive den som formløs energi, ki, i kami.  
Ma sammensætter betydningen af tid og rum og hentyder også til en origi-
nal forskel immanent i ting.224 
Disse ma, disse intervaller af tomrum, er en udfordring for ilden. Kun med 
tilstrækkelig meget brændsel kan ilden blive så stor, at den kan række over 
tomrummene. Formår den det, og brænder den sig igennem alle fire lag 
hegn, kommer den til den helligste bygning (fig. 6.15 + 6.16), der indehol-
der helligdommene. Bygningen står centralt i et stenbelagt tomrum løftet 
på søjler. Ilden vil have meget svært ved at nå dette hellige hus. Ma om-
kring det helligste hus er stort, og således skal ilden være endnu større for 
at kunne række over denne afstand end over afstandene mellem hegnene. 
Sætter jeg i stedet ild til et stykke træ under huset mellem disse søjler, har 
ilden optimale betingelser. Den får rigelig ilt, og den har brændsel lige over 
sig og omkring sig. Den vil måske nok igen blive udfordret af, at træet er 
samlet meget tæt og danner en plan overflade, men i og med at ilden kan 
gå til huset nedefra og ikke fra siden, vil den have bedre betingelser for at 
kunne få fat i træet. Hvis ilden fik brændt sig vej gennem det nederste dæk, 
ville den kunne bevæge sig mod et verandalignende podie med et rækværk 
pyntet med guldkugler. Dem ville ilden ikke kunne brænde, men hvis den 
blev varm nok, kunne den smelte dem. Hvis ilden nåede op til taget, ville 
den få fat i strået, som de helligste af templerne er tækket med. De mindre 
hellige templer er belagt med brædder (fig. 6.17). Hvis ilden fik fat i strået, 
ville branden kunne blusse voldsomt op og brænde lægterne og strøerne, 
der bærer taget. Dette ville svække konstruktionen, der ville bryde sammen 
under vægten af de store guldbelagte stammer, der er placeret på toppen af 
taget for at holde det nede (fig. 6.19). 
I de højest rangerede templer sammensættes guld og strå, det mest og det 
mindst brandbare materiale; det mest og det mindst permanente materiale 
udgør en materiel spænding (fig. 6.15 + 6.16 + 6.18). 

 
224 Isozaki, s. 95. 
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Store, guldbelagte stammer er placeret på toppen af  taget for at holde det nede. 

Fig. 6.19 
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Fig. 6.20
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Plan, Naiku, den indre helligdomFig. 6.21
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Ved siden af  denne serie af  hegn, der omkranser de helligste huse, ligger en grund i 
samme størrelse. Grunden er næsten tom og fri for brændsel på nær et miniaturehus 
midt på grunden. Ma’s udstrækning her er enorm, og tænder man ild til et stykke træ 
ved dette lille hus, vil det give et lille bål, et bål i en lysning, der hurtigt vil løbe tør for 

Fig. 6.23 

Fig. 6.22 

brændsel.
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Ilden i templet ville brænde en arkitektur, der ikke behøver substans for at 
bestå. Stedet er permanent ved sin genopbygning hvert 20. år. Materialerne 
er aldrig over 20 år gamle, men stedet og denne genopbygningsproces har 
eksisteret siden 600-tallet. Ilden ville altså ikke destruere templet, men for-
rykke processen, hvormed det genopbygges. 
Templerne vil brænde bedst, hvis de er i slutningen af deres 20-årige cy-
klus, hvor træet er tørret ud. Når træet tørrer ud, mister det noget af sit 
vandindhold, og ilden har bedre betingelser for at brænde. 
Ved siden af denne serie af hegn, der omkranser de helligste huse, ligger 
en grund i samme størrelse (fig. 6.21). Grunden er næsten tom og fri for 
brændsel på nær et miniaturehus midt på grunden. Ma’s udstrækning her 
er enorm, og at tænde ild til et stykke træ ved dette lille hus ville give et lille 
bål, et bål i en lysning, der hurtigt ville løbe tør for brændsel (fig. 6.22 + 
6.23). 
Dette sted er præget af ma; fraværet af stof. 
 
Post-pyro-lyse 
At stedet er præget af ma, ses ikke kun i fraværet af stof. Arkitekturen er så 
simpel som tænkeligt muligt, og ma er også til stede i fraværet af detaljer. 
Ma er i ‘pyro-lysen’ grænser; barrierer for ildens udfoldelse (den lille ild). 
Det, der i en sekulær verden er et rum, hvor kroppen kan bevæge sig, er på 
dette hellige sted barrierer for såvel kroppen som ilden. Ma er måske cen-
tral for en shinto-udøvers oplevelse af Ise, men det er for mig først gen-
nem ‘pyro-lysen’, at jeg bliver rigtig opmærksom på ma. Tomheden, fravæ-
ret og mellemrummene. 
Den tomme grund ved siden af templerne, kodenchi, ligger som en art pa-
rallelunivers, identisk med grunden ved siden af, hvor templet står konkret 
fysisk. Fraværet af hus, af tempel, bliver således meget iøjnefaldende. Tem-
plet er til stede på begge grunde; virtuelt på den tomme grund og aktuelt 
på den bebyggede.  
Templet veksler mellem de to grunde. Den tomme grund er, som den be-
byggede grund, afmærket med sorte og hvide sten, der aftegner arealer. 
Disse huse er bygget for at skulle rives ned igen, stedet er permanent, 
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guden eller helligdommen er permanent, værket er permanent, men huset 
er midlertidigt, i evig tilblivelse. 
Ise fejrer fraværet – fraværet af detalje, fraværet af det fysiske tempel på 
den tomme grund. Templet er kun til stede bag flere lag af hegn. Tomrum-
met og fraværet absorberer (ild). 
‘Pyro-lysen’ har skærpet min opmærksomhed på fraværet og tomheden. 
Men ‘pyro-lysen’ kan fx ikke rigtig favne den cykliske genopbygning og 
nedtagning af templet eller oplevelsen af at komme dertil. Men sådan er 
det nødvendigvis med ‘pyro-lyser’; der er mange aspekter, de ikke favner. 
Men den sætter noget i gang – noget, jeg vil mene ligger ud over en almin-
delige analyse. ‘Pyro-lysen’ pointerer det energiske i det materielle; tem-
plerne, der ligger i lysninger i skoven, er manifestationer af indlejret mate-
riel energi, der er omorganiseret, flyttet fra træet i skoven til træet i huset. 
Træet har kapacitet til at brænde og kapacitet til at danne konstruktion. 
Ilden er blind for betydningslag i materialet, men fremhæver det meget 
vigtige aspekt, som er basis, også for betydningslaget, at materiale er energi 
og mere end substans. 
Dette materialeaspekt er også grundlaget for de processer, der ligger i me-
tabolismer. Metabolisme er som beskrevet tidligere i afhandlingen en serie 
af materielle processer; et stofskifte, stofveksel og forbrænding. Metabo-
lisme er processer, hvor energier skifter karakter og placering og med det 
ændrer stoffets konsistens. 
 
For at summere op har jeg i dette kapitel vist konkrete, substansmaterielle 
og immanente virtuelle aspekter af materialeadfærd. Det første viser sig fx 
i konstruktionerne, hvis elementer nærmer sig hinanden over tid, og det 
andet går ud over det umiddelbart tilgængelige, nemlig tomrummets og 
fraværets materialitet. Med Ise-helligdommen viser jeg, hvordan perma-
nens ikke behøver at ligge i en materiel varighed, men kan ligge i tilblivel-
ser.  
Denne indsigt er helt grundlæggende for forståelsen af materialeadfærd. 
Med materialeadfærd forstås materialer ikke som substanser og ekstensi-
ver, men som intensive processer, der udtrykker sig i ekstensiver. For at 
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forstå materialeadfærd skal materialer med andre ord forstås som tilblivel-
ser og ikke som varige tilstande. 
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Kapitel  7 

BRANDEN SOM KATASTROFE 

I dette kapitel vil jeg komme ind på et åbenlyst aspekt i relationen mellem 
ild og arkitektur, nemlig branden som en katastrofe. Dette gør jeg ved at 
skrive om Svinkløv Badehotel, der var et ikonisk badehotel på den jyske 
vestkyst, som brændte ned i 2016 og i skrivende stund netop er genåbnet 
efter en genopbygning af det gamle hotel. Det nye Svinkløv Badehotel har 
branden som betingelse og består af materielle og immaterielle domæner, re-
gistre og regimer.225  

Jeg vil i dette kapitel analysere spektaklet, både i selve branden og i det, som 
branden har ført med sig.  
Brand er destruktion, en katastrofe og et traume, og jeg skildrer branden 
og reaktionerne på den, sådan som den blev gengivet i medierne. 
Brand har en afgørende rolle for, hvordan vi bygger vores huse, og de byg-
ges på en sådan måde, at branden så vidt muligt undgås. Én brand kan 
derfor ændre betingelserne for fremtidigt byggeri og i enkelte tilfælde få 
indflydelse på byggeri med tilbagevirkende kraft, som det fx sås med Haf-
nia-branden i 1973, hvor skrappere brandregler blev pålagt også eksiste-
rende byggeri.  
Branden i Notre Dame i Paris tidligere i år har kunnet rejse pengesummer, 
som ingen nødhjælpsindsamling har kunnet mønstre, og viser, hvor betyd-
ningsladet arkitektur er; betydningsladet på et plan, som materialeadfærd 
ikke kan tilgå, men med branden bliver omfanget tydeliggjort.  

225 Mol, Clafoutis as a Composite: On Hanging Together Felicitously. 
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Fig. 7.2

Fig. 7.1 Svinkløv Badehotel brænder

Svinkløv Badehotel nedbrændt

327



Svinkløv, om end i en ganske anden skala, formåede også at vække stærke 
følelser og store pengesummer, da det brændte. Og ligesom der i forbin-
delse med den forestående genopbygning af Notre Dame i Paris nu disku-
teres genopbygningsstrategier for kirken, som den franske præsident, 
Macron, har lovet genopført på fem år, har genopbygningen af Svinkløv 
forårsaget debatter blandt arkitekter og brandkyndige i Danmark.  
I dette kapitel fremlægger jeg mediernes udlægning af begivenheden og re-
aktionerne efter og analyserer spektaklet omkring branden ud fra en mate-
rialeadfærdsvinkel. 
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7 .1 BRANDEN I MEDIERNE 

Nyheden 

TV2 Nord, Krimi, 26. sept. 2016 kl. 04.59 opd. 26. sept. 2016 kl. 07.54 
af Jonas H.R. Moestrup & Ritzau  

Svinkløv Badehotel brændt ned til grunden i nat: – Det er simpelthen så tragisk 
En voldsom brand har natten til mandag hærget Svinkløv Badehotel 
ved Fjerritslev i Nordjylland, og mandag morgen er hotellet brændt helt 
ned til grunden. 
– Det er brændt helt ned nu – der er ikke noget, der er mere end to meter
højt, sagde vagthavende ved Nordjyllands Politi, Poul Badsberg, klokken
05.15 mandag.
Branden er formodentlig opstået i kælderen og er efterfølgende brudt
igennem taget.
De omkring 70 gæster, der befandt sig på hotellet, da branden brød ud, er
alle evakueret. En gravid kvinde er blevet kørt på hospitalet til observa-
tion, men ingen er kommet alvorligt til skade.

Enkelte dele står tilbage 
Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 00.48 natten til mandag, 
og kort efter påbegyndte et stort opbud af brandfolk at slukke branden. 
– Brandvæsenet i Fjerritslev har fået assistance fra brandvæsenet i Brovst
og Løgstør samt fra beredskabet i Thisted, så der er rigtig meget brandvæ-
sen derude, fortalte Poul Badsberg.
Til DR Nordjylland fortæller leder af Nordjyllands Beredskab, Ole Leon-
hard, at bygningen mandag morgen er næsten udbrændt.
– Det gik meget stærkt.
– Huset er næsten brændt ned til grunden. Der står nogle enkelte dele,
som er opført i murværk, tilbage, og så har vi efterslukning i gang i terræ-
net ude omkring hotellet, siger han.
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Håber at kunne bygge det op igen 
Borgmesteren i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade (V), er ualmindelig 
trist over nattens begivenheder. 
– Det er helt ubeskriveligt trist, når vi selvfølgelig ser bort fra, at ingen
mennesker er kommet noget til.
– Vi har mistet et fyrtårn og en del af vores rødder. Svinkløv Badehotel er
en perle, som i den grad har været med til at markedsføre området, siger
han og tilføjer, at hotellet gennem tiderne også har givet mange mennesker
i området smør på brødet.
Direktør i VisitNordjylland, Lars Enevold Pedersen, fortæller, at hotellet
har haft stor betydning for både lokale og turister.
– Det er meget trist for hele Nordjylland. Svinkløv Badehotel er et ikon
for dansk turisme og står for nogle værdier, som vi mister. Det er faktisk
uerstatteligt, siger han.
Lars Enevold Pedersen håber, at det er muligt at bygge hotellet op igen.
– Det er op til ejerkredsen at vurdere, hvad der kan lade sig gøre, men jeg
håber, at man kan bygge det op. Jeg synes i hvert fald, at man skal under-
søge mulighederne, siger han.

Hotelgæster evakueret og genhuset 
Svinkløv Badehotel er opført i 1925 af danskamerikaneren Carl Brix Kron-
borg, der vendte hjem til Danmark efter krigen. 
Ifølge politiet er branden formentlig opstået i køkkenet i kælderen. Brand-
årsagen er endnu ukendt. 
De 30-50 gæster, som har valgt ikke at tage hjem, blev genhuset på Rønnes 
Hotel i Fjerritslev omkring tre kilometer fra Svinkløv. 
Svinkløv Badehotel, der også er Danmarks største træbygning, har siden 
2015 været drevet af parret Louise og Kenneth Toft-Hansen. 

330



 
 

Uddrag fra Berlingskes rekonstruktion af brandforløbet baseret på personlige beretnin-
ger og brandvæsnets beretning: 226 
Ca. kl. 00.30 opdager de første gæster branden. Lyset er gået, der er ingen 
nødbelysning, der er mørkt, og trapperne er stejle. En gæst råber “fire, fire, 
fire” udenfor. Brandalarmen aktiveres først, da en anden gæst trykker på 
den røde knap på vej ud af hotellet.  
Kl. 00.36 ringer telefonen hos bestyrerne, Kenneth og Louise Toft-Han-
sen, på en bakke 300 m fra hotellet. Det er en sabotagealarm, der melder 
om en defekt kloakpumpe på hotellets P-plads. De kører straks til hotellet. 
Da de ankommer, ryger det kraftigt, og gæsterne er på vej ud af hotellet. 
Kl. 00.46 ringer en gæst til alarmcentralen. Gæsten kommer op og skændes 
med operatøren på alarmcentralen, da hun ikke kan huske adresse og post-
nummer til hotellet. 
Kenneth Toft-Hansen og en gæst forsøger at slukke ilden i kælderen med 
en skumslukker, men de løber tør for skum. Kenneth Toft-Hansen kom-
mer i tanke om, at de har en gæst til at overnatte i kælderen. De skynder 
sig at få reddet gæsten og hendes hund ud ad et kældervindue. 
Kl. 01.04 ankommer de første redningskøretøjer, og kl. 01.05 ankommer 
indsatsleder Ole Leonhard. 
Kun ilden i kælderen er synlig. 
Kenneth Toft-Hansen husker ikke, hvornår han slår relæet til igen. Men 
han tror, at det er omkring samme tid, hvor han finder den håndskrevne 
gæsteliste, så Louise kan tjekke, om alle er ude. Der er i hvert fald lys på 
hotellet, da han står på gangen på 1. sal og minutiøst gennemgår alle rum. 
“Vores gæster har jo klaret det hele selv, men jeg løber derind for at være 
sikker på, at alle er ude. Det er det eneste, det handler om. Jeg har nøgle 
med for at låse værelser op. Især på gangene er der meget røg, men jeg når 
ikke at tænke over, om det er farligt, at jeg går deroppe. Der må for Guds 
skyld ikke være nogen, vi overser,” fortæller Kenneth Toft-Hansen… Kl. 
01.10 går de først tre meter ind i bygningen, men kraftig røg får dem til at 
vende om. 

 
226 Dahlgaard, “Rekonstruktion af Svinkløv-branden”. 
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To minutter senere har de første flammer ædt sig op i stueplan. Kenneth 
Toft-Hansen og Ole Leonhard går rundt om hotellet, hvor en olietank og 
en gastank udpeges i et udhus cirka tre meter fra hovedhuset. Der kommer 
flere brandbiler, politibiler og ambulancer til: 58 mand med 15 køretøjer 
deltager i redningsindsatsen ved badehotellet. Kenneth Toft-Hansen tror 
endnu på, at branden nok skal blive slukket. At den snart er under kontrol. 
Men da Ole Leonhard finder et termisk kamera frem for at måle varmeud-
viklingen på ydervæggene kl. 01.18, tyder meget på, at flammerne løber 
inde i paneler, hulrum og vægge. Kenneth begynder at tvivle. 
“Den her mister vi, gør vi ikke det?” spørger han cirka ti minutter senere, 
da ilden æder sig ind i tagetagen.  
Etagerne begynder at bryde sammen omkring kl. 01.35, og Ole Leonhard 
beordrer alle ud. Slukningsarbejdet foregår nu udefra, og branden har godt 
fat. Alene strålevarmen får brandslanger og nærtliggende klitter til at bryde 
i brand. Indsatsen koncentreres derfor mod klitterne og kølingen af gas- 
og olietanken. 
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Uddrag fra indsatsleder Ole Leonhards beretning:227 
00.48 – Melding om brand i kælder på Svinkløvvej 593, etageejendom. 
01.05 – Ankomst ca. 1 min. Efter første udrykningsenhed. Der er indsat 
røgdykkere i kælderplan. Bestyrer oplyser, at alle er ude. Jeg beder om at få 
tjekket igen. Kun synlig ild i kælder, samt røg omkring bygning. 
01.08 – Bestyrer bekræfter igen, at alle er ude, og der er stadig kun tegn på 
ild i kælder. 
01.12 – Der er nu tegn på, at ilden er ved at trænge op i stueetage, formo-
dentligt ved trappeopgang. Kan ikke sende folk ind på stueplan, da vi 
endnu ikke har styr på brand i kælderen. 
01.18 – Jeg har nu tjekket udvendige bygningssider med termisk kamera, 
og der er tegn på, at brand fra kælder har spredt sig til ydervægge flere ste-
der. Aftagning af yderbeklædning påbegyndes. Der er endnu ikke fuld kon-
trol over brand i kælderen, men slukningen vurderes at have dæmpet bran-
den. 
01.24 – Brand i kælder er nu under kontrol, og røgdykkerhold sendes ind i 
stueplan. 
01.27 – Flammer i stueetage er nu under kontrol, men nu kan der tydeligt 
ses flammer igennem vinduer i tagetage. 
01.29 – Røgdykkerhold har været oppe i tagetagen, men må trænge ned 
pga. stor varmeudvikling. 
01.34 – Der konstateres huller i etagedæk mellem kælder og stueplan, og 
loft/etagedæk mellem tagetage og stueplan begynder at bryde sammen. 
Alle styrker beordres ud. 
01.35 – Via holdledere beordrer jeg alle styrker ud af bygningen, Herefter 
pågår alt slukning udvendig fra. 
01.50 – Branden er nu så voldsom, at strålevarmen risikerer at sætte køre-
tøjer i brand. Der mistes en del brandslanger, som er antændt af varmen. 
01.52 – Branden har nu spredt sig til klitter på tre sider af hotellet, og sluk-
ningen bliver nu hovedsageligt koncentreret omkring klitter samt køling af 
gas- og olietanke. 
 
227 Sammenstykket af oplysninger udleveret af leder af myndighedsområdet ved Nordjyllands Beredskab, An-
ders Brosbøl.  
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01.59 – Der vurderes nu styr på spredning til klitter. 
Branden efterslukkes ved flere lejligheder. Sidste gang torsdag morgen, 
hvor det brænder i et kælderrum. 

Reaktioner 

TV2 Samfund, 07. nov. 2016, 08.23 
af Redaktionen mesp  

Absurd: Ringede for at anmelde brand på Svinkløv: – Alarmcentralen skældte mig ud 
Da en kvinde som den første slog alarm om branden på Svinkløv Badeho-
tel, fik hun skæld ud for ikke at kunne den præcise adresse.  
Det udviklede sig til en besynderlig samtale, da Trine Nielsen som den før-
ste slog alarm til 112 midt om natten 26. september om branden på Svin-
kløv Badehotel i Nordjylland. 
Opkaldet er nu blevet en sag for Den Uafhængige Politiklagemyndighed. 
Ikke fordi hun har klaget, men fordi Østjyllands Politi, der leder vagtcen-
tralen, har forelagt opkaldet for klagemyndigheden. Det sker efter en an-
modning om aktindsigt i alarmopkaldet fra DR P4 Nordjylland. 
Politiklagemyndigheden har derefter selv valgt at tage sagen op, fortæller 
direktør Kirsten Dyrman. 
– Vi synes, der kan være anledning til at undersøge den pågældende politi-
mands adfærd over for den borger, der ringer. Det kan vi gøre i sager,
hvor vi synes, at der er en vis alvor, og at der kan være en grund til, at vi
udtaler os om det, siger Kirsten Dyrman til DR P4 Nordjylland.

Politi tager selv sagen op 
Trine Nielsens alarmopkald tog 3 minutter og 15 sekunder. Tre gange så 
lang tid, som da forpagter Louise Toft-Hansen minuttet senere slog alarm 
om samme brand. 
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Trine Nielsen har lagt sagen bag sig, men er fortsat forundret over forlø-
bet af samtalen med alarmcentralen. 
– Han blev flere gange irriteret over, at jeg ikke kunne give den præcise 
adresse på hotellet. Jeg oplevede, at jeg fik skældud. Simpelthen, siger 
Trine Nielsen, der bor i Horsens og ikke er lokalkendt i området, hvor 
Svinklev Badehotel lå. 
Selv om hun ikke selv har valgt at klage, har hun det fint med, at Politikla-
gemyndigheden selv har valgt at behandle det som en klagesag. 
– Jeg synes, det er fint, at de vil kigge efter, om deres håndtering af opkal-
det har været ok eller ej, siger hun. 
  

335



TV2 Samfund 
af Maria Runøe Møller 
03. okt. 2016, 15.35 Opd. 03. okt. 2016, 16.48

Svinkløvgæster står sammen i kritik: Vi måtte eva-
kuere os selv 
Endnu en gæst på det nu nedbrændte Svinkløv Badehotel sætter spørgsmålstegn ved ho-
tellets brandsikkerhed.   
Den 61-årige kunstner og tidligere tv-vært Monica Ritterband var en af de 
70 gæster, som hastigt og selvhjulpen måtte forlade Svinkløv Badeho-
tel natten til d. 26. september, fordi der var opstået brand i en defekt tørre-
tumbler. Hotellet brændte senere samme nat ned til grunden.  
– Men der var ingen til at evakuere os. Det var os gæster, som måtte
banke hinanden ud af sengene. Personalet kom senere, og der var in-
gen brandalarm, som automatisk gik i gang, fortæller Monica Ritterband.

Vågnede ikke af sig selv 
Som en af badehotellets andre gæster, Trine Nielsen fra Horsens, tidligere 
har udtalt, løb også Monica Ritterband og hendes mand, Peter Jessen Han-
sen, ud fra hotellet, fordi de kunne lugte røg.  
– Faktisk var det min mand, som vågnede først. Han vækkede mig, fordi
han kunne lugte røg. Jeg tror ikke, at jeg var vågnet af mig selv, for jeg
havde ørepropper i ørerne og sov ret tungt, siger Monica Ritterband og
fortsætter:
– Det kunne være endt grueligt galt.

Løb ud i blinde 
Den 61-årige kunstner undrer sig over, at der ikke var nogen bemanding 
på hotellet om natten.  
– Der var ingen til at holde øje og advare os, så i de første mange minutter
var vi fuldstændig på egen hånd, siger Monica Ritterband, som ydermere
er uforstående over for, at der kun var manuelle brandalarmer på hotellet,
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der først gik i gang, da en af hotellets andre gæster tændte den, mens der 
hverken var sprinkleranlæg eller en generator til at holde elektriciteten i 
gang, da branden fik fat.  
– Vi løb ud fra hotellet i fuldstændig mørke. Det var heldigt, at vores væ-
relse lå lige ved brandtrappen, ellers ved jeg ikke, hvordan vi skulle have 
fundet vej ud. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det må have været at bo i 
den anden ende af hotellet, siger hun.  
 
Står ikke alene i kritik 
Hverken Monica Ritterband eller svinkløvgæst Trine Nielsen står dog 
alene med deres kritik. Tidligere har formand for Forebyggelse i Danske 
Beredskaber, Jacob Christensen, sagt følgende:  
– Med bedre målsætning ville slukningsindsatsen uden tvivl være startet 
hurtigere, fordi teknologien jo netop hjælper til en hurtigere opdagelse. Et 
sprinkleranlæg ville endda have dæmpet eller slukket branden med det 
samme. Bare fordi bygningen er fra 1925, behøver sikkerheden jo ikke 
være det. 
Han bakkes op af Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverfor-
ening, HORESTA, som kræver, at ældre hoteller mindst bør have en vå-
gen nattevagt eller et brandanlæg, der automatisk opdager og tilkalder 
brandvæsenet. 
 
Døgnbemanding et minimumskrav 
Monica Ritterband håber da også, at branden på Svinkløv Badehotel kan 
være med til at ændre på lovgivningen, så lignende bygninger bliver bedre 
sikret.  
– Det ville være helt forfærdeligt, hvis ikke branden på Svinkløv har været 
advarsel nok, og det sker igen.  
Indtil da tager kunstneren dog sine egne forholdsregler:  
– Jeg vil i hvert fald tjekke, hvad sikkerhedsforholdene er på de hoteller, vi 
booker os ind på i fremtiden. Fra nu af er det et krav for mig, at der i det 
mindste er døgnbemanding. 
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Bestyrelse: Alle krav var opfyldt 
Selvom flere gæster altså har haft en oplevelse af dårlig sikkerhed, under-
streger Steen Royberg over for TV 2, at alle sikkerhedskrav var opfyldt. 
Han er formand for fonden, der ejer Svinkløv Badehotel. 
– Jeg er ikke bekendt med, at vi nogensinde har haft en person vågen om
natten, det tror jeg såmænd ikke. Og automatiske brandalarmer er ikke et
led i de tilladelser, vi har fået.
– De krav, der var fra myndighederne, var alle sammen opfyldt, siger han.
Efter branden har bestyrelsen gennemgået de nyeste tilladelser og altså
konstateret, at forholdene var i orden.

338



7 .2 SPEKTAKLET OMKRING BRANDEN 

Svinkløv Badehotel var et klassisk badehotel bygget af træ, der lå ud til 
Jammerbugten i Nordjylland. En gnist i en tørretumbler en nat i septem-
ber i 2016 satte gang i en brand, der i et stort spektakel brændte hele hotel-
let ned på få timer. Alle slap (med nød og næppe) ud med livet i behold, 
men alt materielt gik tabt; ilden udslettede det fysiske hotel, men skabte 
med sit spektakel også nye opmærksomheder.  
Da Svinkløv Badehotel brændte, aktualiseredes en virtuel tilstand. Gnister 
fra defekt elektronik antændte omkringliggende materiale i hotellets kæl-
der, og ilden bredte sig, pga. varm lufts opdrift, til etagerne over og med 
stor hast via konstruktionens hulrum. 
Jeg bruger begrebet spektakel her til at beskrive ildbegivenheden og de be-
givenheder, der er fulgt med den. Spektakel som begreb kendes bedst fra 
Guy Debord, der i 1967 skrev La société du spectacle, og Walter Benjamins 
Das Passagen-Werk fra 1928-40 bruger et lignende begreb, ‘phantasmago-
ria’.228 Begge begreber arbejder med kommercialisering, vareliggørelse og 
fetichdyrkelse af ting.  
Spektakel forstås som sociale relationer, der medieres af billeder: 

Spectacle, according to cultural critic Guy Debord 
(1967/1994), “is not a collection of images; rather, it is a 
social relationship between people that is mediated by im-
ages”229  

Da Svinkløv er en begivenhed, der er knyttet til mange sociale og materielle 
relationer, er min pointe at udvide spektakelbegrebet en smule til at inklu-
dere disse materielle forhold. 
Men hvorfor denne spektakelvinkel på branden? DBI lever som virksom-
hed af at kommercialisere ildbegivenheder. Brandprøvninger er iscenesatte 
brande, shows, events, spektakler, som kunderne overværer. Ilden og ov-
nen samt viden om og kontrol over ilden vareliggøres og 

228 Benjamin, Das Passagen-Werk. 
229 Garoian og Gaudelius, “The Spectacle of Visual Culture”, s. 12. 
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Fig. 7.5

Fig. 7.3

Fig. 7.4

Svinkløv Badehotel før, under og efter branden
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kommercialiseres, og således forbindes DBI og Svinkløv Badehotel gen-
nem spektaklet. Svinkløv Badehotel blev et spektakel, da det brændte, og 
har været det lige siden. Branden var et ekstraordinært spektakel, der blev 
vist i nyheder og to år efter vistes på fx Biennalen i Venedig i Den Danske 
Pavillon (efterår 2018). Branden skabte opmærksomheder på det forgæn-
gelige og nostalgiske og opmærksomheder på aspekter som nordjysk kul-
turarv, brandsikkerhed på gamle hoteller, byggelovgivning, aktiv brandsik-
ring, sikre og usikre flugtveje, natbemanding på hoteller, nødgeneratorer 
og en række uforudsigelige aspekter, der danner denne assemblage af kryd-
sende og resonerende elementer – dette spektakel af sociale og materielle 
relationer. 
Ilden skabte disse opmærksomheder og ved det etablerede en form for 
kommunikation. En non-verbal materiel kommunikation.230 Der har været 
flere diskussioner omkring, hvem der havde skylden for branden. Monica 
Ritterband, der var gæst på hotellet, da det brændte, skriver i debatindlæg-
get “Jeg er rasende på Svinkløv Badehotel” i Berlingske: 

Hvad er det for en lovgivning, som slækker kravene til de 
bygninger i Danmark, som rimeligvis er de allermest 
brandbare og farlige? Og hvorfor i alverden har Svinkløvs 
værtspar og bestyrelse, som formodentlig godt ved, at 
gammelt træ kan brænde, ikke på eget moralsk initiativ 
udstyret hotellet med automatiske brandalarmer og 
sprinkleranlæg, som i øvrigt kunne have forhindret ned-
brændingen af Svinkløv. Hvilket en ekspert indenfor 
brandteknologi har udtalt. Eller i det mindste sørget for 
en natportier? Altså, hotellet skulle have rigeligt råd til at 
værne om gæsternes sikkerhed eftersom hotellet i årevis 
har kørt med fuldt hus. Hvad er det for en gnieragtig pen-
gepung ikke at ville investere i gæsternes sikkerhed? Men 

230 Som Jane Bennett argumenterer for, er kommunikation også materiel. Den er materiel i grafitten i blyanten 
og elektriciteten i computeren og hjernen. Bennett, Vibrant Matter, s. 36. 
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derimod henholde sig til den laveste påbudte fællesnæv-
ner for sikkerhed.231 

Der er ifølge Monica Ritterband flere elementer, der gør hende rasende: 
lovgivningen, værtsparret og bestyrelsens moral samt værtsparrets nærig-
hed. og det kan læses, som at hun anser disse faktorer, lovgivning, moral 
og nærighed, som kilde til branden; tre menneskelige immaterielle faktorer. 
Men som Marres pointerer: “it is often hard to grasp just what the sources 
of agency are that make a particular event happen”, og denne “ungraspa-
bility may be an [essential] aspect of agency”.232 Denne ugribelighed og 
uhåndterbarhed som noget centralt i agens bliver tydelig i denne fortælling 
om Svinkløv Badehotel og dets ildebrand, for lovgivning, moral og nærig-
hed udgør ikke alene en brand. Som Jane Bennett pointerer, er kilden til 
agensen svær at identificere; der viser sig i stedet sværme af agenser og år-
sagssammenhænge på tværs af materielle og immaterielle faktorer, og an-
svaret må ligge i en assemblage af både menneskelige og ikke-menneske-
lige elementer. Assemblagers agens er ikke autonome og kraftige, fordi: 
“the relationship between tendencies and outcomes or between trajecto-
ries and effects is imagined as more porous, tenuous, [end en autonom agens] 
and thus indirect”.233 Ilden er som ren agens; så voldsom og kraftig, at det 
er svært at se relationerne mellem tendenser og udfald eller kurs og effekt. Når 
ilden buldrer, ligger alt andet i skyggen. Men ilden er selv en assemblage, 
og kilden til denne assemblages agens er som tidligere nævnt svær at gribe.  
Assemblager danner territorier. En assemblage, hvis komponenter er ho-
mogene, eller hvor assemblagen homogeniserer sine komponenter, er ter-
ritorialiseret. En deterritorialisering kan fx være, når noget får en anden 
funktion; når assemblagen ikke længere homogeniserer sine komponenter. 
Da Svinkløv brændte, kan det (selvom det må siges at miste fysisk territo-
rium) anskues som en territorialisering, da den fysiske ild homogeniserer 
sine dele; alt bliver til varme, røg og aske. Spektaklet, brand, danner et 

 
231 Ritterband, “Monica Ritterband”. 
232 Marres, “Issues spark a public into being: A key but often forgotten point of the Lippmann-Dewey de-
bate”; citeret i Bennett, Vibrant Matter, s. 36. 
233 Bennett, Vibrant Matter, s. 36. 
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territorium med sin begivenhed. Ilden og spektaklet er strata i assemblagen 
Svinkløv Badehotel.  

Jeg startede undersøgelsen af Svinkløv Badehotel bl.a. med den forvent-
ning, at der, pga. branden, ville være en helt særlig opmærksomhed på ild 
og brandsikkerhed i planlægningen og opbygningen af det nye hotel; at il-
den ville markere sig som synlige strata. Måske ved at brandsikkerheden 
ville blive markant højere for ikke at risikere en lignende katastrofe, måske 
en markering af katastrofen for at mindes den og måske forebygge dens 
gentagelse eller måske noget helt andet.  
For at undersøge dette talte jeg med: 

- leder af myndighedsområdet ved Nordjyllands Beredskab, Anders
Brosbøl

- sagsarkitekten fra Praksis, Henrik Jahn
- projektlederen på byggepladsen, Henrik Carstensen
- brandmyndighederne, der skulle godkende det nye byggeri
- den eventuelle producent og leverandør af brandimprægnering,

Lars Kristensen.
Det var ikke muligt at tale med vagthavende indsatsleder, Ole Leonhard, 
og jeg blev i stedet henvist til leder af myndighedsområdet ved Nordjyllands Be-
redskab, Anders Brosbøl, som forklarede, at sagen var så følsom, at al kom-
munikation omkring branden skulle gå gennem ham. Den fulde rapport 
fra brandnatten og hans vurdering af brandårsagen kunne han ikke være 
behjælpelig med pga., som han sagde, sagens følsomme karakter. Hvorfor 
sagen var så følsom, kunne han ikke svare på.  
Brandforløbet har jeg derfor måttet stykke sammen af de udpluk, jeg fik 
fra Anders Brosbøl samt fra medierne, primært en rekonstruktion af 
brandforløbet skrevet i Berlingske.  
Da hotellet brændte, opstod der hurtigt et savn hos bl.a. lokalbefolknin-
gen, hotellets stamgæster og turistorganisationen VisitNordjylland, og 
Svinkløv Badehotels bestyrelse besluttede at genopføre hotellet. Da forsik-
ringsselskabet Alm. Brand udbetalte en erstatning på 65 millioner kr., blev 
det en realitet, og Praksis Arkitekter fik opgaven at tegne det nye hotel: 
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“Med det nye Svinkløv Badehotel er der foretaget en nænsom opdatering 
af det gamle. Som gæst vil man opleve, at det er det samme – og alligevel 
noget helt andet. Det er opført til den længsel, som de mange stamgæster 
har efter det gamle hotel. Ambitionen er at genopføre ‘erindringens Svin-
kløv’”, udtaler Mette Tony fra Praksis Arkitekter.234 
 
Svinkløv Badehotel er stadig et spektakel. Branden var en spektakulær be-
givenhed, der blev viderebragt i billeder til hele landet. Ruinen var et spek-
takel, der blev besøgt jævnligt, dokumenteret i fotografi af Christina Cape-
tillo og var genstand for diskussioner om skyld og savn m.m. Byggeplad-
sen har været et spektakel, der er dokumenteret af flere tv-stationer, og en 
slagmark mellem dem, der erindrer hotellet, og dem, der tegner og opbyg-
ger det. Når arkitekten fx foreslår et gelænder af rustfrit stål, har han ifølge 
bestyrelsen ikke forstået genopbygningen af Erindringens Svinkløv, men for-
søger at bygge et nyt hotel, og der dannes konflikter mellem dem, der erin-
drer hotellet, og dem, der ikke gør; der opstår endnu et spektakel. 
 
Huset genopbygges efter “gamle håndværkstraditioner” med tappede samlin-
ger og stopværk og fremviser med det nogle af intentionerne bag det at 
genopbygge erindringens Svinkløv. Det er altså ikke så meget hotellet, der 
genopbygges, men i højere grad erindringen om hotellet. Erindring er noget 
andet end hukommelse;235 erindring kræver genoplevelse og er i vid ud-
strækning rekonstruktioner, farvet af omstændigheder og fortolkninger, vi 
lægger ned over fortiden.236  
I det blottede stolpeværk, inden dets tildækning, fremvises dette spektakel; 
en erindring om en svunden tid, hvor husene blev bygget af træ, der ikke 
forurenede atmosfæren og forgiftede vores kroppe. Hvor vi havde tid til at 
bygge ‘ordentligt’ i ‘rene’ og ‘naturlige’ materialer. 
 
234 “Svinkløv Badehotel kan blive Danmarks største bæredygtige træbygning”, Træ.dk, tilgået 21. december 
2017, https://www.trae.dk/artikel/svinkloev-badehotel-kan-blive-danmarks-stoerste-baeredygtige-traebyg-
ning/. 
235 Søren Kierkegaard skelner mellem hukommelse og erindring; man kan godt huske noget ned til punkt og 
prikke uden at erindre det. 
236 Berntsen, Erindring og interview til Videnskab.dk: https://videnskab.dk/kultur-samfund/en-guide-til-erin-
dringen.  
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Materialernes fremstilling og fremkomst samt dagsordenerners motivation 
og kontekst giver (som i alle huse) tilsammen en kompleks komposition. 
Bestanddelene kommer fra forskellige verdener, de mødes og danner 
denne komposit, der er en bygning. Materialerne, der mødes, har hver især 
en dagorden, møder deres omverden på hver deres måde og placeres i 
bygningen ud fra forskellige intentioner. Tilsammen kommer disse ele-
menter til at danne helheden, det nye Svinkløv Badehotel – et hotel, som 
gæster kan besøge, med en brand i erindringen, en atmosfære, der er op-
bygget af elementer, som er svære at definere, men et forsøg på at give et 
bud kunne være: husets materialer, lyset ved Vesterhavet, der ændrer sig 
fra minut til minut, det store hav og maden. Det, som nogle vil kalde stedets 
ånd. 
I bygningen mødes beton, træ, fiberplader, dampspærre, vindpap, glas og 
fuger, for at nævne nogle af de materialer, som udgør hotellet. 
Fonden Svinkløv Badehotel står bag genopførelsen af hotellet og havde inten-
tioner om udelukkende at anvende dansk træ og traditionelt håndværk, en 
særlig strategi for materielle møder, såsom at samlinger dyvles sammen i 
stedet for at samles med beslag og skruer, og flere steder bruges stopværk i 
stedet for fuger. Dette er byggeprincipper, der sjældent praktiseres, og det 
viste sig også at være svært at skaffe dansk tømmer i de dimensioner og 
kvaliteter, som denne form for konstruktion kræver. I dette tilfælde skulle 
der bruges tømmer 11 meter langt og 30 x 35 cm i snit i styrkeklasse C18. 
Træer vokser som bekendt ikke i styrkeklasser, men som individer under 
påvirkning af vind, vejr, fouragering, svampevækst m.m. i skove, der fun-
gerer som samfund. Disse træsamfund udgøres af grupper af træindivider 
og kommunikerer via svampe i jorden, der forbinder deres rødder. 237 
Skovbrug dyrker træerne og forholder sig til disse træsamfund ved i mange 
tilfælde at reducere forskellene og kompleksiteten og reducere mængden af 
arter og danne monokulturer. Skovbrug har en anden tidslighed end det 
meste af samfundet. Skovbrug dyrker til en fremtid, der er ukendt; når 
træet sås, er det uforudsigeligt, hvilken efterspørgsel der er på træ på det 

237 Wohlleben, Træernes hemmelige liv. 
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tidspunkt, hvor træet har vokset sig stort nok til at blive fældet. Af mere 
anekdotisk karakter skulle skovrider Lars Toksvig efter sigende i omkring 
år 2000 i et brev til Forsvarsministeriet have gjort opmærksom på, at de 
egetræer, der blev plantet for at sikre den danske flåde 200 år tidligere, nu 
var klar til levering.  
Et stykke tømmer er et historisk individ, der igennem 50-200 år har opho-
bet næring, omdannet det til plantefibre og antaget en fast aflang form. 
Knaster og uregelmæssigheder er spor fra træindividets opvækst og over-
sættes af savværket til styrkeklasser i konstruktionstømmeret, og styrke-
klasser er således historisk betingede. 
I Svinkløv Badehotel dyvles tømmeret sammen til rammer og danner en 
for 150 år siden almen konstruktion, men for nutiden exceptionel kon-
struktion, som efterfølgende tildækkes med beklædninger og udfyldes med 
træfiberisolering. Den gamle forpagter af hotellet, Lise …, udtalte, mens 
hun pegede på de nøgne rammer på byggepladsen: “så længe vi ved, at det 
der ligger inde bagved, er jeg glad.” (fig. 7.6). 
Rammerne udfyldes med træfiberisolering, dækkes med vindspærre og be-
klædes udvendigt med brædder monteret på lister. Mellem listerne og 
brædderne dannes et vigtigt rum: et ventileret hulrum. Hulrummet er det 
måske mest betydningsfulde rum i bygningen. Dette hulrum var rummet 
for ildens udbredelse i det gamle hotel. Ikke fysisk det samme hulrum 
(hvis rummet i sig selv kan siges at have en fysik); det er andre brædder, 
der omkranser det, men alligevel det samme hulrum – det hulrum, der 
ventilerer en trækonstruktion mod råd og svamp; det hulrum, der ventile-
rer et utal af facader rundt om i verden, og det hulrum, hvori utallige 
brande spreder sig i facader og skaber omfattende ødelæggelser rundt om i 
verden (heriblandt Grenfell Tower). 
Trækonstruktionen står på et støbt betonfundament støbt på stedet. Sand-
ressourcerne til beton er ved at være brugt op. Saharas sand er for finkor-
net, og sandgravningen i Øresund, der leverer sand til beton, er netop ble-
vet forbudt for at beskytte havmiljøet. I betonindustrien foregår der derfor 
forskning i, hvordan sandet kan erstattes med andre materialer, og i træin-
dustrien forskes der i, hvordan beton kan erstattes med træ. 
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Fig. 7.6 Svinkløv Badehotel under opførelse
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På dette punkt, allerede inden beskrivelsen er nået til hotellets 1. sal, og 
uden at den overhovedet har berørt aptering, tegner der sig en kompleks 
komposit af sammensatte domæner, registre og regimer. Sammensatte verdener, 
der tilsammen kommer til at udgøre Svinkløv Badehotel. Men Svinkløv 
Badehotel er ikke kun en mængde af forskelligheder, der er sammenstillet, 
det er også komponeret. De forskellige verdener, der mødes i Svinkløv Bade-
hotel: tysk skovbrug, brand i hulrum, dyvlingsteknikker, vesterhavslys, 
brandimprægnerede træfiberplader og meget mere er til stede og holdes 
sammen i hotellet. Sammenholdet er dog ikke gnidningsfrit, men mod-
stands- og spændingsfuldt.238 De verdener, der mødes, deler ikke nødven-
digvis betingelser eller værdier og kan derfor heller ikke kvalificeres ud fra 
samme parametre. Lyset ved Vesterhavet er værdsat af gæsterne på hotel-
let, og de kvaliteter deles ikke med den bagrund, hvorfra de brandimpræg-
nerede fiberplader er valgt, som igen opererer ud fra andre termer end et 
tysk skovbrug, der igen ikke dyrker skoven ud fra betingelser for hulrums-
brande.  

Konstruktionens to hovedbestanddele, beton og træ, har forskellige betin-
gelser, kvaliteter, kapaciteter og egenskaber: 
Betonen er et komposit af sand, cement og vand, armeret med stål. Ingre-
dienserne blandes til en tyktflydende masse, der hældes i en forskalling. 
Massen er en gel, der sætter sig, ved at vandet reagerer med cementen, der 
består af calciumkarbonat, som er hovedbestanddelen i kalksten, dannet af 
sammenpressede lag af levende organismer over millioner af år. Kalkste-
nen opvarmes til 1450°C, hvor den begynder at falde fra hinanden for at 
danne nye kemiske forbindelser kaldet calciumsilikater; et gråt, askelig-
nende, silkeblødt pulver. 
Blandes dette cementpulver med vand, suger det vandet til sig og danner 
ikke en mudret eller leret konsistens, men en gel. Gel er en semisolid kon-
sistens, hvor vandet er fanget i materialets indre skelet og forhindrer det i 

238 Denne beskrivelse er inspireret af Mol, “Clafoutis as a Composite: On Hanging Together Felicitously”. 
hvori en clafoutis-kage beskrives som et heterogent hele, og sammenholdets karakter er barokt. 
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at flyde ud. Skelettet i beton er dannet af calcium-silikat-hydrat-fibriller, 
som er krystallignende vækster fra calcium- og silikatmolekylerne. Gelen i 
betonen er altså i konstant forandring, som dets interiøre skelet vokser. 
Fibrillerne vokser, mødes, danner forbindelser, låser strukturen gradvist og 
binder mere og mere af vandet, indtil hele massen er transformeret fra en 
gel til en solid sten.239 

 
 
Træet placeres på og fæstnes til betonen. Det har engang vokset i skove i 
Tyskland – ca. 1 år pr. tomme – og er fældet, savet op og tørret. Træet er 
styrkesorteret konstruktionstræ i styrkeklassen C18. Træ er et komplekst 
materiale, og dets egenskaber afhænger af sort, vækstbetingelse, opsavning 
og tørring.  
Træs egenskaber varierer meget fra træart til træart, fra træindivid til træin-
divid, men også inden for det samme individ (f.eks. stammen og kvisten), 
hvor der findes størst variationer i egenskaber.  
Normale variationer i egenskaber inden for den samme træart er:240 

- massefylde: ± 20% 
- holdbarhed: ± 40% 
- elasticitet: ± 35% 

Træ består af ca. 50% cellulose, der sammen med lignin og hemicellulose 
giver træet både rigide/stabile og elastiske egenskaber. Lignin og hemicel-
lulose binder cellulosen og får den til at stivne og danner en elastisk 

 
239 Miodownik, Stuff Matters. 
240 “Properties of Softwood”. 
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mikrostruktur. Lignin, hemicellulose og cellulose udfolder deres kapacitet 
til at binde med hinanden på en måde, der gør træet fleksibelt og i stand til 
at optage både tryk- og trækkræfter. Cellulosen er hygroskopisk – det vil 
sige, at den nemt kan optage og afgive vanddampe. Når træet indgår i et 
hus, aktualiseres kapaciteter f.eks. til at kunne optage trykstyrke.  
Træet og betonen er grundlæggende forskellige, men de forandrer sig 
begge over tid. Betonen i det interiøre skelet, der vokser og gradvist låser 
strukturen, og træet, der svinder, idet dets vandindhold fordamper, det tør-
rer ind. 
Denne fortælling om materielle processer på mikro-niveau er for at vise, 
hvad materialeadfærd kan være i denne skala, og med det understrege ét af 
kompleksitetslagene i byggeriet. 

Betonen er ny for Svinkløv Badehotel, men er nødvendig, efter at det 
gamle hotel brændte, for at opnå en tilstrækkelig brandsikkerhed. 
Byggeriet er et spektakel, hvor kampe mellem dagsordener om brandkrav 
og ideer om de ‘originale’ materialer og byggeteknikker udspiller sig. Fx in-
sisterer bestyrelsen på det mest simple el-system imod et moderne opdate-
ret system; det skal, som huset, være så simpelt som muligt, det må ikke 
være komplekst at betjene.  

Det gamle hotel 
Det gamle hotel blev tegnet af Einar Packness (1879-1952) i 1925 og byg-
get af træ; trærammer og trædæk med træbeklædning. Køkken og vaske-
maskiner stod i kælderen; dækket mellem kælder og stue var hovedsageligt 
opbygget af bjælker og gulvbrædder. Kun over køkkenet var man sikker 
på, at der var monteret gipsplader med isolering over, da der ellers drys-
sede skidt fra gulvet ovenover ned i køkkenet. Alle forbedringer skulle 
passe i husholdningsbudgettet, og der blev kun gjort, hvad der var råd til. 
Kælderen er et centralt sted, da det var her, der, pga. en fejl i en 
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tørretumler, opstod gnister. Ilden startede med en gnist241 og spredte sig 
fra kælderen til stuen.  
Bygningsreglementet pålægger ikke ejere af ældre bygninger at opdatere 
deres sikkerhedsniveau. En bygning skal derfor overholde de gældende 
krav på det tidspunkt, den blev bygget. Svinkløv skulle derfor overholde 
brandkravene fra 1925. Alt ud over dette var på frivillig basis.  
Hotellet havde aktiv brandsikring og var udstyret med lokale røgdetektorer 
i alle værelser og på gangene og et internt varslingsanlæg, et alarmtryk til 
manuel betjening. Der var opsat brandslukkere på gangene og opsat 
brandplaner i hotellets stuer, og der var enkelte branddøre.  
Hotellets ejer blev i 2005 rådet til at installere et ABA (automatisk brand-
varslingsanlæg), der varsler brandvæsenet og hele hotellet. Dette er en in-
vestering på ca. 200.000 kr., der ikke blev foretaget.  
Hotellet havde kun få brandsektioner og ingen sikring mod brandspred-
ning i facaden; branden havde fri passage i store dele af bygningen. Der 
var ingen nødgenerator, der kunne sikre lys til evakuering, og ingen perso-
nale om natten til at sikre evakueringen. 
Hotellet var ikke sprinklet, og huset bestod hovedsageligt af træ uden iso-
lering. 
Ifølge Anders Brosbøl er det et held, at ingen mistede livet i branden, og 
skylden for branden er forsøgt placeret både hos den gamle forpagter og 
de nye forpagtere. Men branden, vil jeg konkludere, var en begivenhed, 
der opstod i et samspil mellem flere aktører. En brandlovgivning, der tilla-
der sikkerhedsniveauer fra 1925, fejl i en tørretumbler, nostalgiske følelser 
omkring ‘det simple’ og ‘det naturlige’ hus, og meget mere.  
 
Brandbeskyttelse i Erindringens Svinkløv 
Det nye badehotel er netop åbnet efter at være blevet genopført – det er 
Erindringens Svinkløv. Det er blevet genopført med mange af sine ‘fejl’, 
da disse er en del af den kollektive erindring om Svinkløv. Der skal fx dan-
nes kondens på indersiden af enkeltlagsglassene, der skal ikke sprinkles, alt 
 
241 Efter sigende skulle tørretumbleren være årsag til branden, men jeg har ikke kunnet få det bekræftet af 
brandinspektør Anders Brosbøl. 
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skal så vidt muligt bygges i træ, træet skal behandles med linolie (der ikke 
kan brandimprægneres), isoleringen skal være træuld og træfiber. Der er 
ikke meget i Erindringens Svinkløv, der ikke er brandbart.  
Arkitekterne taler om tingenes værdighed i denne genopbygning – de har skul-
let bevare tingenes værdighed – eller rettere genskabe den. Og ‘fejlene’ er en 
del af denne værdighed. De er i hvert fald del af en atmosfære.  
Det materielle vil sandsynligvis forgå hvis en ny brand skulle opstå, men 
personer er sikret flugtveje med funktionsbaserede brandkrav eller som 
nordjysk brandslang, tekniske bytter,242 indikerer er der tale om byttehandler 
– noget-for-noget. Således sniger der sig gipsplader, termokabler og beton-
dæk ind og deterritorialiserer det nye Erindringens Svinkløv.
Erindringens Svinkløv er endnu et stratum i Svinkløv-territoriet. I materialise-
ringen af det nye Svinkløv kan lokaliseres materielle agenser, der deterrito-
rialiserer erindringen ved at omgå det originale. Dette gøres i høj grad af
brandhensyn.
For at komme så tæt på en egentlig rekonstruktion af det gamle hotel som
muligt har brandingeniørerne gennem digital brandsimulering skullet be-
vise eller sandsynliggøre, at hotellets brandtrappe vil være farbar ved brand
i stueetagen. Flugttrappen krydser nemlig et vindue i stueetagen, hvilket
kan være problematisk i en flugtsituation. Brandsimulering kan i dette til-
fælde give mulighed for at afvige fra de præskriptive regler, der lyder, at en
flugtvej ikke må krydse et vindue. Ilden ses som en proces, hvis bevægelser
kan forudsiges, og simuleringer bruges med den intention at gøre brand-
kravene mere fleksible, og ud fra simuleringen udføres der en risikovurde-
ring.
Brand er et felt, der tidligere har været erfaringsbaseret. En brandrådgiver
går i en slags mesterlære, hvor vedkommende får overleveret erfaring fra
en mere erfaren brandrådgiver, og beslutninger baserer sig i sidste ende på
den trænede vurdering fra erfarne brandeksperter. Med brandsimuleringer for-
skyder dette sig. Feltet bliver videnskabeligt på en ny måde med eftervise-
lige risikoberegninger.

242 Dette er en term, som den nordjyske brandinspektør bruger i stedet for funktionsbaserede brandkrav. 
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Digital simulering diskuteres meget på DBI og deler fagligheden i de teo-
retisk funderede og de erfaringsbaserede tilgange til brand. Den videnska-
beligt teoretiske tilgang tror på digitaliseringen og den digitale simulering; 
at de kan udvikle faget, gøre det efterviseligt og dermed videnskabeligt. 
Med den erfaringsbaserede tilgang mener man ikke, at man kan forstå en 
brand, før man har følt den; en brandstrategi kræver erfaringstunge for-
nemmelser.243 
 
Erindringens Svinkløv er, som det gamle Svinkløv Badehotel, overvejende 
brandbart, men for at kunne brandsikre det må man implementere brand-
beskyttelse, så diskret som muligt.  
Så meget af hotellet som muligt skal bygges af træ, det gælder indvendige 
såvel som udvendige materialer. Materialets tegn- og symbolværdier bety-
der mere end fx økonomi, praktik og brandsikkerhed, og der dannes med 
denne dagorden en bygning, der ikke bygger på erfaringer fra branden, 
men på nostalgiske følelser.  
Spektaklet handler altså om materielle relationer i lige så høj grad som so-
ciale relationer. I Svinkløv mødes materialer på denne vis med specifikke 
historier, tendenser og agenser i en, genopbygningsintentionerne til trods, 
ahistorisk bygning.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
243 Dette bygger jeg på udtalelser fra dels antropolog og erhvervs-ph.d.-studerende ved DBI Mette Marie Vad 
Karsten og dels Carsten Damgaard, chef for Forskning og Innovation ved DBI. 
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Kapitel  8 

AFSLUTNING 

… 

vi mærker blodet en brøkdel 

varmere på vej ud af hjernen, 

vi er denne varmegrads opløste ciffer, 

en simpel kærlighed 

gående mod uendelig 

i et stadigt voksende fald. 

Vi er ild og tal.  

(Morten Søndergaard) 

Som i Morten Søndergaards digt mærker jeg ved slutningen af denne pro-
ces blodet en brøkdel varmere på vej ud af min hjerne. Afhandlingen er 
denne forskel i intensitet, fra blodet går ind, til det går ud af hjernen. Men 
afhandlingen er også andet end forskel i intensitet; intensitetsforskellen 
kommer til udtryk i denne tekst med udsagn, referencer og spekulationer. 
Men det er i høj grad også en tanke, en intensitet, der som ilden har spredt 
sig til mange forskellige materialer. 

Dette studie i materialeadfærd er et kvalitativt studie, hvis konklusion ikke 
kan ses som et resultat i generel videnskabelig forstand. Snarere skal 
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konklusionen ses som en assemblage af de begrebslige, analytiske og ek-
sperimentelle komponenter, som afhandlingen bygger på, og jeg vil i det 
følgende samle de centrale pointer.  

Min primære hensigt har været at opbygge en måde at se materialer på ud 
fra deres adfærd i stedet for ud fra deres egenskaber.  
Jeg har studeret materialeadfærd fra forskellige vinkler: begrebsligt, analy-
tisk og eksperimentelt, og har med dette tænkt hen imod en forskydning af 
den gængse essensbaserede materialitetsforståelse i arkitektur, der baseres 
på perciperede fænomener. Materialeadfærd er en forskydning af dette ma-
terialitetsbegreb til også at favne ikke direkte tilgængelige og perciperbare 
dimensioner af materialer, nemlig sansninger, som jeg argumenterer for 
ikke baserer sig på perception og oplevelse, men på mødet. 
Materialeadfærd skal ikke forstås som et filosofisk begreb med én betyd-
ning, men som et operativt greb, der kan virke ved at generere tænkning. 
Gennem afhandlingen har jeg identificeret tre dimensioner af materialitet, 
der ikke er direkte tilgængelige, og som ligger ud over det arkitekturfæno-
menologiske: 

- Intensiver (over for ekstensiver)
- Virtuelle dimensioner (over for det aktuelle)244

- Ulegemlige dimensioner (over for det legemlige)

Disse dimensioner er i løbet af afhandlingen blevet vist og udfoldet gen-
nem analyser og eksperimenter. 

Mit overordnede argument er, at materialitet er sansning. Jeg bygger dette 
argument ved at se på træ og ild i arkitektur, på træet og ildens indbyrdes 
relation – deres indbyrdes sansning og udtryk samt disses tilstedeværelse i 
arkitektur.  

244 Det aktualiserede hører under det virtuelle – det virtuelle aktualiserer. Realitetssans og mulighedssans: Ver-
den er ikke bare realitet – den står også i en verden af virtualiteter. Materialers adfærd er således både indlejret 
i et aktuelt og et virtuelt plan. 
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Arkitektur er også ildens udtryk, og “i det brændende hus bliver det arki-
tektoniske problem for første gang synligt”.  
Jeg argumenterer videre for, at med blik for materialitet som sansning åb-
nes nye aspekter af arkitekturen – mulige arkitektoniske veje ind i et tidli-
gere primært teknologisk domæne. Det er veje ind i bl.a.: 

- materialers fysiske egenskaber via deres adfærd
- energimæssige dimensioner i arkitektur, bl.a. termiske egenskaber

via energisystemer
- bygningers brandsikkerhed via det æstetiske.

Materialer som energi 
Først kortlagde jeg afhandlingens territorium, der lagde grunden for at 
kunne analysere materialer som energi i arkitektur. Her berøres materiale-
tilgange og materialitet som begreb i arkitektur, for med det at tænke ud 
over den essensbaserede tilgang til materialer og henimod materialitet som 
konkrete morfogenetiske materielle processer. Dette kan gøres ud fra et 
andet hjørne i territoriet, der skitserer en bevidst tilgang til arkitekturens 
relation til energi. 
Materialer er indlejret energi, der dels kommer til udtryk i den kraftpræsta-
tion, det er at opretholde et hus, og dels kommer til udtryk, hvis energien 
frigives som varme i en brand. Arkitekturen leder og dirigerer, præserverer, 
kontrollerer eller maksimerer også termisk energi, tidligere fra lokale ildste-
der og nu fra fjerne, centraliserede forbrændinger. 

Arkitektur som energisystemer 
Gennem analyse af Kawai Kanjiros keramiske værksted, der er bygget til 
ild, kunne jeg tydeliggøre, hvordan bygningsanlægget på den ene side kan 
være en ramme omkring energistrømme og på den anden side selv være en 
proces, der forbruger energi. Gennem bl.a. ‘pyro-lysen’, der er en analyse 
via ild, fremkaldte jeg husets energisystem, der er en kortlægning af intens-
iver. ‘Pyro-lysen’ gentages i analysen af Inujima og Ise, hvorigennem kon-
struktionerne ses som det intensives (energien i ildens) udtryk. Ilden som 
ikke aktualiseret energi fremkaldes og er en virtuel dimension af materialer, 
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en del af materialers intensiv, og arkitekturen er som ildens ekstensiv il-
dens udtryk. Eller sat på spidsen: Arkitektur er ildens udtryk.  
 
Materialitet som sansning og æstetik som sanselighedens videnskab 
Gennem afhandlingen er jeg nået frem til et materialitetsbegreb, der er tæt 
knyttet til æstetikbegrebet via sansningsbegrebet, som jeg vil ridse op her. 
Forskelle i intensiver er det, der driver materielle processer; forskellene op-
står i møder, som er sansning. Her er med andre ord en materialitet som 
sansning på spil. I tråd med Deleuze ser jeg sanselighedens videnskab som 
æstetik, og jeg bygger med dette begreb en æstetik, der ikke baserer sig på 
erfaringer, men på dette møde, på sansningen. Sansninger kan ikke tilgås 
gennem oplevelse og perception, men gennem eksperimenter. Eksperi-
menterne tænker med sansninger og befinder sig i en zone af uskelnelig-
hed, hvor tanken og sansningen går over i hinanden.  
Jeg argumenterer med Deleuze for, at perception og sansning er to for-
skellige ting. Sansningen er materiel og opstår i møder mellem materialer, 
mellem mennesker eller mellem materialer og mennesker, og ikke nødven-
digvis bevidst som perception. I mødet, i sansningen, sker der en udveks-
ling af kræfter, der er til stede i materien, hvor det, der mødes, gensidigt til-
egner sig noget af det andets fysiske konsistens, og således er sansningen 
en tilblivelse, en forandring, en intensitet, der opstår i mødet, og ikke en 
tilstand eller en subjektiv perception. 
Æstetikken er med andre ord ikke noget, der ligger i tingen eller i subjek-
tet, men skabes i mødet, og med materielle eksperimenter skaber jeg mø-
der mellem træ og ild, der bliver til blokke af sansninger – til værker. 
 
Det virtuelles æstetik og emergerende funktioner 
I afhandlingen forrykkes Deleuzes kategoriseringer, når funktionen i Inu-
jima beskrives som emergerende i materielle processer og bliver æstetik.  
Det virtuelle, der, ifølge Deleuze, i videnskaben udfælder funktioner, har 
vist sig operationel på en måde, hvor det æstetiske har kunnet komme i 
spil på en, for mig, ny måde, nemlig som det funktionelles udtryk. Udtryk 
bliver som begreb udfoldet gennem intensiver, der ligger bag 
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ekstensiverne, der igen udgør funktioner. Således er Inujimas emerge-
rende, ventilerende funktion æstetik ligesom forkulningens brandbeskyt-
tende lag. Æstetikken skabes i mødet, hvoraf funktioner kan emergere. 
Jeg kan med det konkludere, at æstetik kan bære på virtuelle funktionelle 
aspekter, der endnu ikke er aktualiseret. Jeg viser med dette æstetikbegreb, 
at funktion er indlejret i et miljø, hvis energi den trækker på, og ikke er et 
isoleret system. 
Der er således foretaget en række begrebslige forskydninger; materialitet 
forskydes mod materialitet som sansning, der forskyder begrebet æstetik, der 
igen forskyder begrebet funktion. Alle disse forskydninger foretages for at 
nærme mig materialeadfærdens ikke direkte tilgængelige dimensioner af 
materialitet.  
Disse dimensioner kan også beskrives som virtuelle og ulegemlige; en di-
mension, som i Ise trænges ind i via tomrum (ma) og fravær og dets mate-
rialitet fremkaldt som i de to andre japanske cases med ‘pyro-lyser’. Det 
virtuelle, den tomme grund, ses bundet op på det aktuelle i templerne. 
Templet er virtuelt til stede på den tomme grund, og det virtuelle er en del 
af det aktuelle og fuldt ud lige så virkeligt. Det virtuelle aspekt af materia-
lers adfærd kan således fortælle noget om det aktuelle og er en dimension 
af materialitet. Denne tænkning gøres med Deleuze forskelligt med filoso-
fien og med videnskaben. Filosofien vil give det virtuelle dets egen konsi-
stens, og videnskaben vil aktualisere det virtuelle. Denne afhandling har, 
med sine eksperimenter, spekulationer og analyser, elementer af begge til-
gange, både den filosofiske og den videnskabelige. Ved fx at skabe funk-
tion af træets forkulning aktualiseres en virtualitet. Træets forkulning er 
sansninger, og ved at begrebsliggøre og skabe værker gives sansningen 
konsistens.  

Ildens virtuelle og aktuelle tilstedeværelse 
Svinkløv er som Ise-templerne blevet genopbygget i en næsten tro kopi, 
ikke som del af en rituel cyklus, men efter en katastrofal brand – et centralt 
aspekt i materialeadfærd og relationen mellem træ og ild.  
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At Notre Dame brænder i skrivende stund, pointerer den åbenlyse vigtige 
dimension af ilden som katastrofe. Da Svinkløv Badehotel brændte, som 
nu hvor Notre Dame brænder, aktualiseredes en virtuel tilstand. På Svin-
kløv Badehotel antændte gnister fra defekt elektronik omkringliggende 
materiale i hotellets kælder, og ilden bredte sig, pga. den varme lufts op-
drift, til etagerne over og med stor hast via konstruktionens hulrum. 

Afhandlingen samler en række begreber, der tilsammen danner materiale-
adfærdens prisme, som arkitektur kan anskues igennem. Gennem prismet 
kan æstetik anskues ikke som noget i tingene eller i subjektet, men som 
noget, der skabes i mødet – i sansningen. 
Dette studie af materielle processer og sansninger har ledt mig frem til at 
begribe materialeadfærd og i en arkitektonisk kontekst at se æstetik som 
emergerende i materialeadfærd. 

Arkitekter kan potentielt arbejde med et større spektrum af materialitet 
end materialers klassificerede egenskaber, stoflige virkninger og semiotik. 
Et spektrum, der inkluderer materialets ageren i andre sammenhænge end 
den, som certificeringen foreskriver og oplevelsen og erfaringen giver os. 
For i højere grad at inkludere materialers ageren må opmærksomheden ud-
vides, således at vi kan tænke arkitektonisk med processer og forandringer. 

Som vist i afhandlingen kan en opmærksomhed på materialer som ikke 
værende statiske, men som værende i proces give en forståelse for arkitek-
tur, der går ud over det formelle og det for det menneskelige subjekt 
umiddelbart tilgængelige og rækker ind i andre domæner, der vedrører det 
miljø, som materialerne indlejres i.  
Afhandlingen forstyrrer en måde at se på materialer på. Den har ikke et til-
bud eller en løsning på et problem, men forstyrrelsen kan åbne op for at 
udvide måden, hvorpå vi kender, tilgår og tænker med materialer. 
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3.10a: https://www.flickr.com/photos/agelessfoto/1367973362 
3.10b: http://www-01.glendale.edu/ceramics/chineseclimbingkiln.html 
3.10c: Michio, Anagama: Building Kilns and Firing. 
3.11: Google Earth 
3.12 – 3.25: Stine Sundahl 
3.26 - 3.27: Anupama Kondoo 
3.28 – 3.29: Peter Zumthor 

4.1: Burnett, “Fire and Truth”. 
4.2: David Stjernholm 
4.3 – 4.4: Fotograf på Works & Words
Alle andre illustrationer i kapitel 4 er egne illustrationer 

5.1-5.3: Fernández-Galiano, Fire and Memory 
5.4: Peter Bertram 
5.11: Friquin, “Material Properties and External Factors Influencing the 
Charring Rate of Solid Wood and Glue-Laminated Timber”. 
5.12 – 5.13: Sambuichi, Sambuichi and the inland sea. 
5.24 – 5.31: Sambuichi, Sambuichi. 

6.3: Hvass, ISE, Japan’s ISE Shrines - Ancient yet New. 
6.4: http://www.greenshinto.com/  
6.10: Hvass. 
6.11: https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/ 
6.14 – 6.16: Hvass. 
6.19 – 6.21: Hvass. 
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7.1 – 7.4: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE9030323/fotoserie-
svinkloev-badehotel-i-brand/ René Schütze 
7.5: Praksis Arkitekter 
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