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Sammendrag

Med denne Ph.d.-afhandling bidrages til en udfoldelse af materialeæstetikkens

problemfelt, som et arkitektonisk tema. Dette sker med baggrund i en un-

dersøgelse af krydsfiners æstetiske potentialer.

Afhandlingen er opbygget af tre dele, henholdsvis:

Del I: Indledning.

I indledningen redegøres for problemstillingen, afhandlingens målsætning

samt de overordnede rammer, - herunder emnets relevans og indplacering i

en arkitektonisk sammenhæng. Endelig redegøres der for den anvendte

undersøgelsesmetode.

Del II: Undersøgelsen.

Undersøgelsen udgør afhandlingens hoveddel.

Undersøgelsen består af to analysedele, der med hver deres  tilgang bidrager

til en eksponering af krydsfiners æstetiske potentialer,- henholdsvis;

Første analysesdel, der tager udgangspunkt i den eksisterende litteratur

vedrørende krydsfiner, og -

Anden analysedel, der bygger på  praktiske eksperimenter med materialet.

Del III: Sammenfatning og afsluttende diskussion

Sammenfatning og afsluttende diskussion udgør en samlet vurdering af un-

dersøgelsens forløb. Herunder sammendrages dens resultater og de forsknings-

mæssige perspektiver vurderes.
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Indledning

Materialer spiller en afgørende rolle for vores opfattelse af verden.

I hverdagen konfronteres vi dagligt af en stadig strøm af materialer, der

stimulerer vore sanser og som herigennem indvirker på vores indre sindstil-

stand. Vi ser materialerne, berører dem, går på dem og orienterer os i forhold

til dem. Endelig besidder vi i kraft af vores fysiske kroppe et evigt slægtskab

til dem, - vi er gjort af stof, i lighed med materialerne.

Vort forhold til materialerne er ikke passivt. I vores evige søgen efter at

tilpasse de fysiske omgivelser til vor levevis, bearbejder vi materialerne og

kommer herved til at forandre deres ydre fremtræden. Såvel kunst- som

arkitekturhistorien repræsenterer denne altid-igangværende bearbejdning af

stoffet fra naturtilstand til (kunst-) værk.

Gennem de forskellige former for bearbejdning opnår materialerne en

variation i deres stoflige fremtræden. Således udfoldes materialernes æsteti-

ske potentialer for vore sanser.

I det følgende er det intensionen, at bidrage til en udfoldelse af det materiale-

æstetiske felt, med udgangspunkt i en arkitektonisk tilgang. Ligeledes er det

i forbindelse hermed intensionen, at medvirke til opbygningen af et begrebs-

ligt vokabular til beskrivelsen af materialers æstetiske potentialer.

Emnet kan i sit fulde omfang ikke yde retfærdighed til materialeæstetikken.

Det følgende indskrænker sig derfor til enkelte nedslag indenfor materiale-

æstetikkens felt. Således er der valgt at undersøge krydsfiners særlige æste-

tiske potentialer. Dette er gjort ved henholdsvis at undersøge den litteratur,

der er tilgængelig vedrørende emnet, samt at udføre en række praktiske

eksperimenter med krydsfiner. Tilsammen med henblik på at udfolde det

materialeæstetiske felt i relation til krydsfiner.

I afhandlingen tages der hovedsageligt udgangspunkt i de teorier og begrebs-

modeller, der er udarbejdet af de to arkitekturteoretikere Gerhard Auer (f.

1938) og Gernot Böhme (f. 1937). Endvidere inddrages en række substan-

tielle betragtninger vedrørende sansning og stof, fremført af filosofferne

Martin Heidegger og Thomas Raff.

Gerhard Auer er arkitekt og leder af institut for arkitekturteori i

Braunschweig. Gernot Böhme er, efter studier i matematik, fysik og filosofi

ved universitet i Göttingen, professor i filosofi ved Technische Hochshüle i

Darmstadt. Såvel Gerhard Auer som Gernot Böhme har gennem sidste

halvdel af det 20. årh. bidraget til diskussioner indenfor det materialeæstetiske

felt. Særligt har de på baggrund af metodiske analyser bidraget til en uddy-

belse af sansningens ontologi. Begge har deres rødder tilbage til en gren

indenfor tysk arkitekturteori, der via Bauhaus kan føres tilbage til den tyske

arkitekt og arkitekturteoretiker Gottfried Semper.

Problemformulering

Med en tiltagende industrialisering af byggeriet er der opstået en øget

arbejdsdeling mellem byggeriets parter. Herved er der blevet behov for at

kunne kommunikere ønsker og krav til æstetiske kvaliteter mellem arkitek-

ter, materialeproducenter og byggekomponentdesignere. For at kunne mål-

rette alle parters indsats mod kvalitetsskabelse har det således vist nødven-

digt med et fælles sprog.

Med indførelsen af EU’s byggevaredirektiv er der taget de første skridt

frem mod et Europa, som bliver et åbent marked for byggevarer og bygge-

komponenter. Samtidig er det med direktivet hensigten, at der etableres

standarder (et fælles sprog) for byggevares fysiske og tekniske egenskaber,

samt miljømæssige belastning ved fremstilling og bortskaffelse. Fremover

vil det herved være lettere at sammenligne byggevarer fra forskellige lande og

producenter. Med direktivet vil der samtidig opstå større konkurrence-

muligheder  mellem de enkelte byggevarerproducenter.

Byggevaredirektivet tager imidlertid ikke hensyn til byggevarenes æsteti-

ske potentialer. Dette skyldes fortrinsvis, at de æstetiske potentialer, i

modsætning til de fysiske egenskaber, ikke er umiddelbart målbare. Deri-

mod bygger beskrivelser af materialers æstetiske potentialer på sproglige

virkemidler, der kan variere meget fra sammenhæng til sammenhæng og fra

land til land. Det er derfor det vanskeligt, at opstille fælles normer for et

sprog, der kan sikre entydige og sammenlignelige beskrivelser. Ikke desto

mindre er opgaven af stor vigtighed for at sikre byggevarenes fri bevægelig-

hed over landegrænserne. Det må derfor til stadighed overvejes, hvorvidt der

i  EU’s byggevaredirektiv kan indeholdes en særlig materialeæstetisk ”dekla-

ration”.

I forbindelse med undersøgelsen af krydsfinersæstetiske potentialer ar-

bejdes der bevidst på at fremme og forbedre de sproglige præciseringer, der

anvendes ved materialebeskrivelser.

Udgangspunktet for afhandlingen udgøres af en række centrale syns-

punkter, der kommer til udtryk indenfor den nutidige arkitekturdebat.

Dels efterlyses her generelt en større sensibilitet i forhold materialer.

Mest udtalt kommer dette til udtryk indenfor nybyggeriet, hvor der under-

tiden rejses krav om en ”rehabilitering” af materialeæstetikken, som en selv-

stændig arkitektonisk parameter. Debatten præges imidlertid af en række

uklarheder samt manglende anvisninger til, hvorledes materialeæstetikken

aktivt kan bringes til at fremme den arkitektoniske kvalitet.

Dels rejses der i debatten forskellige synspunkter til den nutidige anven-

delse af materialer. På den ene side hævdes det, at der eksisterer tendenser til

en afmaterialisering af verden. Dette kommet bl.a. til udtryk indenfor
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informationsteknologien, hvor den fysiske sanseverden gradvist erstattes af

immaterielle overflader i det virtuelle rum. (Endvidere opleves en svækkelse

af stoffets betydning i forhold til formens betydning1) På den anden side

hævdes det, at der eksisterer tendenser til en udpræget æstetisering af mate-

rialerne. Dette kommer til udtryk gennem en ”dyrkelse” af materialiteten og

en tilbagevenden til stoffet som ”urstof”2.

Den tyske arkitekt Gerhard Auer (f. 1938) har beskrevet de to tendenser,

og kalder dem for grundvilkår for den aktuelle tidsånd, - henholdsvis repræ-

senteret gennem en verden, der er reduceret til billeder og overflader, en

stigning i antallet af immaterielle perceptionsmåder og samtidig en ”regres-

sion tilbage til materialiteten”3, -”tilbage til en erkendelse af verden gennem

sanserne”.4 - ”tilbage til verden inden denne gik af lave”. Sidstnævnte ten-

dens rummer ifølge Auer forskellige ideologiske undertoner. Enten følger

den af en kulturel pessimisme,- angsten for fremtiden, udtrykt gennem en

generel nostalgia eller også er den udtryk for et grundlæggende (positivt)

menneskeligt behov for sansestimulering 5  (Carsten Thau påpeger, i artik-

len ”I den sorte æske”, Arkitekten maj 2001, behovet for sansestimulering.

Thau omtaler mennesket,- ”hvis nervesystem oplades af forskellighed og

uforudsigelighed”).  Uanset hvilke årsager der ligger til grund for vores valg

af ”verdener”- den materielle eller den immaterielle - er det ifølge Auer

pointen, at vi som mennesker besidder en valgmulighed, - en valgmulighed,

der af nutids-mennesket varetages på pragmatisk vis,  som en ”shoppen”

mellem de to verdener.6

Endelig rejses der i den aktuelle arkitekturdebat talrige synspunkter, ved-

rørende forholdet mellem materialeegenskab7 og materialekarakter8 . Un-

dertiden hævdes det, at en adskillelse af materialeegenskaber og materiale-

karakterer fører til en selvstændiggørelse af materialernes æstetiske poten-

tialer.9  Hermed menes at materialekarakteren gøres til en selvstændig arki-

tektonisk parameter, der løsrevet fra materialeegenskaben, står til rådighed

for arkitekten.10 Gernot Böhme har beskrevet forholdet som materialernes

teatralske værdi - ”apperance value”- en emancipering af materialekarakteren,

der gør, at denne frit kan anvendes som en kulissen i en teaterforestilling11.

Eksempelvis giver opsplitningen mellem indre struktur og ydre fremtræden

sig udslag i, at materialer, der ofte betegnes som karakterløse, iklædes dæk-

materialer, hvorved deres ydre fremtræden forandres/forbedres.12  Således

beklædes bærende betonkonstruktioner med natursten eller keramiske ma-

terialer og vægflader påføres træfinerer af eksotiske træsorter.

Böhme påpeger desuden, at værdien af materialekarakteren ofte oversti-

ger værdien af materialeegenskaben. Dette gør sig især gældende i forhold til

luksusartikler, hvor eksempelvis materialets evne til at skinne -”all that

glitters is gold”- ofte er mere betydningsfuldt end materialets egenskaber.

Imidlertid udgør materialekarakterens autonomi ifølge Gernot Böhme

ikke kun et nutidigt fænomen, men kan derimod genfindes i historien. Böhme

nævner som eksempel ægypterne, der engang var mestre i dekorations- og

overfladearbejde. Ligeledes kan i samme forbindelse nævnes barok-

arkitekturen, der i udpræget grad har repræsenteret en dyrkelse af stoffets

autonomi. Især i en kirkelig sammenhæng har stoffets ”strålen”/”glans”

repræsenteret det guddommelige ”skin”.

Sideløbende med separationen af egenskab og karakter er der sket omfat-

tende forandringer af formgivningsprocessen. Hvor denne tidligere har taget

udgangspunkt i de givne naturmaterialer, -designprocessens ”byggesten”,

udspiller denne sig i dag i stadig større grad indenfor byggematerialernes

egen sammensætning og opbygning.13 Dette har ført til en voldsom stigning

i antallet af sammensatte (kompositte) materialer -  byggematerialer, der er

”skræddersyet” til at opfylde specifikke formproblemstillinger - i princip-

pet ét nyt materiale til hver ny problemstilling. Kendetegnende for de nye

materialer er imidlertid, at de til trods for deres enestående fysiske egenska-

ber sjældent kvalificeres i forhold til deres æstetiske potentialer. Derfor

anvendes de nye materialer primært som grundstrukturer, der efterfølgende

iklædes materialer med velkendte stoflige kvaliteter.

Gernot Böhme kommenterer denne udviklingen, idet han påpeger tre

betingelser, der tilsammen er bestemmende for det nutidige valg af materia-

ler. Dels materialernes bearbejdningsmuligheder (formbare materialer letter

byggeprocessen). Dels de fysiske egenskaber (materialernes styrke og mod-

standsdygtighed) og endelig materialernes ensartethed ( at materialerne er

homogene og kan standardiseres). Ifølge Böhme opfyldes disse betingelser

af de kompositte materialer, hvorved forskningen i disse materialer frem-

mes,- vel og mærke en forskning, der primært tager udgangspunkt i de

fysiske egenskaber og kun i et begrænset omfang vedrører materialernes

æstetiske potentialer.
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Sansning

Sansningen udgør grundlaget for vores opfattelse af materialerne. Gen-

nem sanserne ser, hører, mærker og lugter vi materialerne.

Til trods for vores umiddelbare forståelse af sansningen som et fænomen,

er det imidlertid vanskeligt at redegøre for de dybere sider af dens natur. Er

der med sansningen grundlæggende tale om et bevidsthedsmæssigt fæno-

men, eller bør sansningen opfattes som et fysiologisk fænomen, der pri-

mært knytter sig til sanseorganerne? I det følgende diskuteres nogle filoso-

fiske betragtninger, der hver på deres måde bidrager til en forståelse af

sansningen.

Grundlæggende skelnes der mellem to former for sansning,- henholdsvis

sansningen og perceptionen.  I sprogligt henseende kommer denne skelnen

tydeligt til udtryk på såvel engelsk, fransk og tysk gennem begrebsparrene

sensation/perception, sensation/perception og  empfindung/wahrnemung.

En tilsvarende skelnen eksisterer derimod ikke på dansk, hvor begrebet

sansning dækker over såvel sansningen og perceptionen.

I belysningen af sansningens natur er det ofte omdiskuteret, hvorvidt

sansningen (sensation) primært repræsenterer sanseorganernes direkte kon-

takt med den ydre genstandsverden. Ligeledes er det omdiskuteret, hvorvidt

perceptionen (perception) repræsenterer den del af sansehandlingen, hvor

de ydre genstandes indvirken på vores sanseorganer fremkalder et emotio-

nelt respons i vores følelsesverden.14

I relation til sansningen af materialer rejser denne skelnen en række grund-

læggende spørgsmål vedrørende materialerne. Er det i virkeligheden muligt

at sanse materialerne,- som de er, eller repræsenterer sansningen blot en

fremkaldelse af indre oplevelser i vores bevidsthed?

I afhandlingen ”Der Ursprung des Kunstwerks”(1936) berører Martin

Heidegger denne problematik, idet han påpeger en række grundvilkår, der

gør sig gældende i forhold til sansningen. Særligt påpeger han de farer der

lurer ved, at sansningen udelukkende knytter sig til det kognitive.

Undertiden har vi stadig en følelse af, at der længe er blevet øvet vold

mod det tingsmæssig ved tingen, og at tænkningen har en finger med i spillet

i denne voldsanvendelse, hvorfor man afsværger tænkningen i stedet for at

anstrenge sig for at gøre tænkningen mere tænkende. Men hvad skal en nok

så sikker følelse tjene til i forbindelse med en værensbestemmelse af tingen,

når kun tænkningen har lov at føre ordet? Måske er det, som vi her og i

lignende tilfælde kalder følelse eller stemning dog fornuftigere, dvs. mere

fornemmende, fordi følelse eller stemning er mere åbne for væren end al

fornuft, der, idet den i mellemtiden er blevet til ratio, er blevet rationelt

misfortolket.15

I lighed med de farer, der ifølge Heidegger lurer ved at det kognitive støder

sansningen fra sig (- idet tingen fortrænges fra en umiddelbar sansning),

udgør den bevidste sansning med sanseorganerne en lige så stor fare for at

nærme sig  ”tingen” (- og således forhindre en nærmen sig til tingen i dens

værensform).

Mens den første udlægning af tingen så at sige holder os den fra livet og

stiller den for langt væk, så rykker den anden tingen for tæt ind på livet af os.

I begge udlægninger forsvinder tingen. Derfor gælder det vel om at undgå

overdrivelserne i de to udlægninger.16

Som en tredje mulighed for en sansemæssig tilgang til tingen anviser

Heidegger det umiddelbare møde med denne i dens umiddelbare værens-

form.

Men at lade tingen træde os uformidlet i møde behøver vi hverken at

kræve eller bringe i stand. Det sker og skete siden tidernes morgen. I det,

som syns-, høre-, følesansen bibringer os, i fornemmelserne af det farvede,

tonende, ru og hårde rykker tingene helt bogstaveligt ind på livet af os.17

Det bemærkes at denne ”tredje” mulighed for at nærme sig tingen ifølge

Heidegger indvolverer såvel en nærmen sig til tingens stof som til dens

form.18Hermed tillægger Heidegger stof/form-føjningen19 en afgørende be-

tydning for sansningen af tingen.

Som en anden vigtig debattør af sansningens natur bidrager Gernot Böhme

til diskussionen. I artiklen Inszenierte Materialität  (Daidalos, nr. 56, juni

1995) fremfører han en række markante synspunkter vedrørende aspekter

af sansningen.

Hovedtesen hos Böhme er, at materialerne i deres nutidige anvendelse har

mistet en stor del af deres konstruktive betydning og er blevet reduceret til

bærer af karakter. Denne udvikling har i sin yderste konsekvens ført til, at

stofligheden – stoffets fremtræden som stof – er blevet en selvstændig

størrelse, der har løsrevet sig fra stoffet indre struktur.

On the other hand, the caracter of materials becomes autonomous:

materiality becomes pure outward form. Wood, glass, steel, and marble as

elements of architecture and design no longer designate materials in

themselves, but qualities of appearance, indeed the more characteristic, the

better.20
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Böhme skelner i  sine refleksioner vedrørende sansningen af stoffet mel-

lem tre forskellige relationer, som vi etablerer til materialerne. Relationer, der

hver på deres måde involverer forskellige sider af sansningen, - henholdsvis:

Der arbeitenden beziehung (arbejdsrelationen),

Der wahrnehmenden beziehung (den perceptive relation)

og Der mediale beziehung (den mediale relation).21

Ifølge Böhme opbygger vi igennem arbejdsrelationen en sansemæssig

relation til materialerne. Denne relation involverer en grundlæggende erken-

delse af materialernes egenskaber, - deres fysiske formåen. Vi bearbejder

materialerne og erkender herigennem deres indre struktur, deres elasticitet,

brudstyrke, varmeledningsevne etc.

Vores tidligste sanseerfaringer skabes gennem arbejdsrelationen. Idet vi

”møder verden” etablerer vi et forhold til vore nære omgivelser og skaber

herigennem nære relationer til materialerne. Hos barnet erstattes arbejdet af

legen. Gennem legen ”afprøves” omgivelserne, hvorved barnet opøver en

fortrolighed med materialerne,-  pinden, der knækker når den bøjes ud over

sin brudgrænse, - flintestenen, der knuses mod kampestenen,-  leret, der

opløses af vandet etc. Ligeledes for kunstneren såvel som håndværkeren

opbygges en grundlæggende fortrolighed med materialerne gennem arbejds-

relationen. En fortrolighed, der senere danner baggrund for en fri og intuitiv

formning af materialet,- at kende stoffet bliver at kende dets muligheder.

Kunstneren bliver ét med materialet – materialet udgør kunstnerens forlæn-

gede arm.

Den perceptive relation etableres ifølge Böhme gennem sansningen af

materialernes fysiognomi. Hermed menes ifølge Böhme sansningen af mate-

rialernes særlige sansebare karaktertræk.22

Idet vi møder materialerne med åbne sanser, etablerer vi gennem percep-

tionen et samlet sansemæssigt billede af dem. Böhme peger i denne forbin-

delse på tre grundlæggende karaktertræk, der er afgørende for perceptionen

af materialerne, -henholdsvis, irregulariteten, farvevariationen og overflade-

strukturen.23

Irregulariteten udgør et materiales karakteristiske (irregulære) mønster-

tegning. Eksempelvis årretegningen i træ og marmor eller den karakteristiske

mønstertegning i læder eller skin. Irregulariteten kan opfattes som materia-

lernes karakteristiske ”fingeraftryk”,-  ”fingeraftryk”, der på ingen måde kan

efterlignes.24

 Farvevariationen udgør de små farveforskelle, som tilsammen tegner et

materiales samlede farveholdning. Farveariationen vedrører forskelligheder i

såvel farvernes kulør som deres valør. Farvevariationen er afgørende for

hvorvidt materialeoverfladerne opfattes som værende levende. Eksempel-

vis udgør de små farvevariationer som eksisterer i brændt tegl et farvemæssigt

spil, der indebærer at tegl opleves som et levende materiale. I modsætning

hertil opleves de utallige efterligninger af tegltagsten (ofte udført som præ-

gede og lakerede stålplader) som ensartede og farvemæssigt „døde“. Lig-

nende eksempler findes i forhold til bemalinger af overflader. Således frem-

står vinduesrammer, der er udført i træ og malet med oliemaling, farvemæssigt

varierede, hvorimod vinduesrammer udført i plast forekommer farvemæssigt

unuancerede. Forskellene er så påfaldende, at de er synlig på stor afstand.

Overfladestrukturen udgør de variationer, der optræder i materialets over-

flade. Disse variationer kan være enten grove eller fine. De grove strukturer

kan ses med det blotte øje og desuden fornemmes ved berøring, hvorimod de

finere overfladestrukturer primært kan iagttages med et mikroskop.

Overfladestrukturen er særligt afgørende for materialernes behandling af

lyset. Således reflekterer en materialeoverflade, der fremstår med en mikro-

skopisk overfladestruktur (eksempelvis en poleret overflade), lyset og ef-

terlader materialet med en blank karakter. I modsætning hertil efterlader en

grove/ru overfladestruktur materialet med en mat overfladekarakter.

Ofte kan de mikroskopiske overfladestrukturer sanses tydeligere ved

berøring end gennem synet. Dette skyldes at fingerspidserne er i stand til at

registrerer langt finerer overfladevariationer end øjet kan se. For møbel-

snedkere og andre, der arbejder med træ, er dette et velkendt fænomen, idet

det finere poleringsarbejde ofte udføres med lukkede øjne.

I tilknytning til det perceptive forhold introducerer Böhme desuden be-

grebet atmosfære. I en søgen efter et nyt æstetisk vurderingsgrundlag

indkredser han i værket Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik dette

fænomens ontologi.

Böhme tager udgangspunkt i, at vi i det daglige flittigt anvender begrebet

atmosfære, og at vi herigennem har en fælles forståelse af begrebets betyd-

ning. Imidlertid har vi ikke desto mindre svært ved at forklare og lokalisere

fænomenets oprindelse. Fænomenet forekommer uhåndgribeligt og har en

tendens til at svæve bort, idet vi forsøger at nærme os det.25

Ifølge Böhme får vi ikke meget ud af at forsøge at lokalisere atmosfæren

i tingenes egenskaber. Og vi får vi heller ikke meget ud af at lokalisere

atmosfæren i os selv.26 Derfor konkluderer Böhme, at atmosfæren befinder

sig et sted mellem os og de egenskabsbestemte ting – mellem subjekt og

objekt.27 Imidlertid eksisterer der i den klassiske ontologiske filosofi ikke

noget mellemrum mellem subjekt og objekt. Således er det Böhmes hoved-

argument, at tilstedeværelsen af atmosfæren tilbageviser subjekt-objekt-

adskillelsen. Derfor er det ifølge Böhme nødvendigt at forstå mennesket

som sansende kroppe og ikke kun som subjekter begavet med bevidsthed og

selvbevidsthed.28

Atmosfæren udgør ifølge Böhme ”noget”, som vi fornemmer med alle

sanser, - ”noget”, som vi berøres af følelsesmæssigt. Sansningen er ikke

begrænset til iagttagelser af kendsgerninger, men indbefatter alt det vi forstår
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ved at befinde os i en omgivelse. At sanse en atmosfære er at fornemme og

være opmærksom på, hvordan jeg (min krop) befinder mig i en omgivelse.29

But with respect to the aesthetics of reception the issue here, as with color,

is what one can call its synaesthetic caracter [atmosfære red.] whether a

material gives the effect of being warm, gentle, repellant, smooth, damp,

obstrusive or reserved. This kind of character always effects several senses,

and for this reason can be percieved representatively through different

senses, or, from the perspective of the object, can be produced through

different material qualities: the cold through blue, the repellant through a

glossy finish, the shrill through color contrasts.30

Til trods for atmosfærens uhåndgribelighed, - svævende i mellemrummet

mellem tingen og os selv, er det Böhmes synspunkt, at atmosfæren knytter

sig til tingen og dens fysiognomi. Herfra udstråler den og indtager mellem-

rummet mellem os og tingen. Böhme betegner denne tingens udstrålen af

atmosfære som tingens ekstase.31

Det bemærkelsesværdige ved tingens ekstase er imidlertid, at denne gan-

ske vist er knytter sig til tingens karaktertræk (fysiognomi), men at der

samtidig eksisterer forskellige karaktertræk, som afstedkommer samme eks-

tase. Dette begrundes af Böhme ved at der findes materialer med forskellige

overfladekarakterer og forskellige farver, som udstråler samme atmosfære –

samme ekstase.32 33

Idet atmosfærebegrebet ifølge Böhme bør ophøjes til grundlaget for en ny

æstetik, er det som følge af begrebets svævende karakter, vigtigt at det

nærmer sig en større grad af afklaring. Böhme må i denne sammenhæng ty til

erkendelsen af, at det ikke direkte lader sig gøre at beskrive atmosfæren.

Derimod er det muligt igennem beskrivelsen af tingene i deres præsensfor-

mer, at sætte ord på atmosfærenes karakterer – tingenes ekstaser kan beskri-

ves ved de måder de træder frem på. Ved beskrivelsen af atmosfæren gælder

det således om at beskrive tingene i deres præsensformer (- og på en sådan

måde, at beskrivelsen stemmer overens med den sansede atmosfære).34

Den mediale relation udgør ifølge Böhme den tredje relation, som vi

etablerer til materialerne. Böhme beskriver denne relation som en gensidig

berøring. Idet vi berører materialerne berører materialerne os. Under berørin-

gen sanser vi de omgivende materialer, men erfarer samtidig, hvorledes vi

(vores eget kød og blod) berøres af omgivelserne. I mødet med materialer

sanser vi således os selv.35 36

Ifølge Böhme er den mediale relation særligt fremherskende i den tidlige

barndom. På dette tidspunkt har barnet endnu kun etableret relationer til

den fysiske verden gennem materialerne. I takt med at barnets udvikling

erstattes den mediale relation efterhånden af arbejdsrelationen og perceptio-

nen. Den mediale relation forsvinder dog aldrig, men glider ifølge Böhme i

baggrunden med alderen, og bliver til en integreret del af vores væren.37

I en nutidig sammenhæng udtrykkes det mediale forhold ifølge Böhme

gennem en regression ”tilbage til materialiteten”. Som fysiske individer har

vi behov for at erkende os selv - dette sker i mødet med materialerne. ”Vi

møder materialerne – altså er vi”.38

Ud over Martin Heidegger og Gernot Böhme har også den tyske filosof

Thomas Raff, bidraget til en udvidet forståelse af sansningens natur. I vær-

ket Die Sprache der Materialien. Anleitung zu einer Ikonologie der Werkstoffe

belyser Raff materialerne som betydningsbærer. Herunder belyser han, hvor-

ledes materialernes betydninger indvirker på sansningen af materialerne.

Raff tager udgangspunkt i, at der i lighed med formens sprog eksisterer et

materialernes sprog – et sprog, der vedkender sig materialerne som bærer af

mening (betydning). Raff kalder dette for materialesemantikken.

Ifølge Raff  knytter der sig til materialesemantikken forskellig materiale-

mæssige omstændigheder, der ofte er kulturelt forbundne. Eksempelvis

nævner Raff materialernes oprindelse, deres udbredelse og forekomst. Lige-

ledes knytter der sig særlige betydninger til materialer med en religiøs til-

knytning – eksempelvis myrra eller palisander (palos santos – hellig gren).

Endelig er materialer med en begrænset udbredelse og forekomst ofte særligt

eftertragtede og repræsenterer derfor noget eksklusive – eksempelvis guld,

sølv.

Afgørende er det i forhold til Raff’s argumentation, at vi (til trods for den

klare distinktion mellem sansningen og materialesemantikken) vedkender os

materialebetydningens indflydelse på vores sansning af materialerne. Uden

en sådan vedkendelse er vi under sansningen af materialerne ubevidst under-

kastet deres betydninger.39
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Undersøgelsesmetoden

Undersøgelsen af krydsfiners æstetiske potentialer udføres med bag-

grund i en delvis empirisk og eksperimentel fremgangsmåde. Undersøgelsen

består af to analysedele, der hver for sig bidrager til at eksponere materialets

æstetiske potentialer.

I første analysedel undersøges den eksisterende litteratur vedrørende

krydsfiner. Dette sker med henblik på at etablere et overblik over krydsfiners

anvendelse og herigennem danne sig et indtryk af det tekstmateriale, der

vedrører krydsfiners æstetiske potentialer.

I  anden analysedel er det derimod hensigten at nærme sig materialet mere

indgående gennem en række eksperimenter med dette. Den grundlæggende

holdning, der ligger bag anden analysedel er,- at vil man kende sit stof må

man i kontakt med det. Gennem en indgående bearbejdning af stoffet opnås

en større indsigt i dets særlige egenskaber og karakterer, - herigennem udfol-

des dets særlige æstetiske potentialer.

Anden analysedel tager i vid udstrækning afsæt i de problemstillinger, der

gennemarbejdes i første del. Således er de eksperimenter som Alvar Aalto og

Ray og Charles Eames har udført med krydsfiner, både inspirerende og

igangsættende for anden del. Endvidere er den uforudsigelighed og dermed

mulighederne for at gøre nye opdagelser, der kendetegner Alto’s og Eames’s

eksperimenter, motiverende for anvendelsen af en eksperimentel under-

søgelsesmetode.

Anden analysedel udføres ved at forskellige teknikker enten enkeltvist

eller successivt “påføres” krydsfinermaterialet. Herved ændres dette i såvel

formmæssigt som stofligt henseende. Med baggrund i disse forandringer, -

”forstyrrelser”,  af materialet – eksponeres dets æstetiske potentialer. Såle-

des repræsenterer sammenkoblingen af krydsfiner og teknik det erkendelses-

værktøj, der danner grundlag for den emperiske undersøgelse af krydsfiners

æstetiske potentialer.

Teknikkerne som anvendes består henholdsvis af enkelte værktøjer og

maskiner, der får lov til at indvirke på materialet efter en forudbestemt

systematik. Dette sker med en stigende kompleksitet, således at de første

eksperimenter består af relativt enkle bearbejdninger, hvorimod de senere

udgøres af sammensatte teknikker.40  Efter en indledende beskrivelse af de

udvalgte teknikker, samt deres applikation i forhold materialet, udføres

eksperimenterne. I tilknytning hertil dokumenteres det processuelle forløb

gennem fotografering. Afslutningsvist redegøres der for de tanker og

reflektioner som eksperimenterne afstedkommer i materialeæstetisk hense-

ende.

I forbindelse med anden analysedel må det bemærkes, at der eksisterer en

række forbehold som knytter sig til den anvendte undersøgelsesmetode.

Forbehold der kommer til udtryk i forbindelse med at omsætte praktiske

eksperimenter til beskrivelser af et materiales æstetiske potentialer.

Indledningsvist kan der stilles spørgsmål ved om en sådan fremgangs-

måde overhovedet er ”farbar”. Heidegger har som tidligere nævnt berørt

denne problematik, idet han beskriver de farer der lurer ved at sproget

skaber en distance til det umiddelbart sansebare. Endvidere rummer spro-

get, - til trods for at det nuanceres mest muligt,- kun begrænsede muligheder

for at gengive det sansede. Den engelske filminstruktør Peter Greenaway

har beskrevet dette forhold i relation til filmmediet, hvortil han hævder, at

der eksisterer et selvstændigt sprog, der er uafhængigt af det talte og skrevne

sprog. Ethvert forsøg på at imposere det skrevne eller talte sprog på film-

mediet indebærer en reduktion og degradering af filmmediets sprog. En

tilsvarende parallel kan drages til de beskrivelser af det æstetiske, der udfø-

res i forhold til de praktiske eksperimenter. Den mest ”rene” sansning vil i

denne sammenhæng bestå i at lade de udførte eksperimenter stå og ”tale”

deres eget sprog. Eksperimenterne vil herigennem bevare deres eget sprog.

Endelig kan der stilles spørgsmål ved om det overhovedet er muligt at nå

frem til en ”ren” sansning af materialerne. Thomas Raff påpeger denne

problemstilling idet han understreger vigtigheden af, at vi i forbindelse med

sansningen er opmærksom på de betydningslag, der uden at vi vil det,

indvirker på sansningen.

Ved undersøgelsen forsøges det på den ene at ”gå” forsigtigt til stoffet.

Dette, i lighed med Heideggers anvisninger om at undgå at ”kvæle” stoffet

gennem sansningen. På den anden side anvendes de begrebssystemer som

Böhme har opstillet i forhold til sansningen. Dette skyldes disse systemers

umiddelbare anvendelighed.
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1 Stoffets og formens indbyrdes relationer og betydninger udgør et evigt tilbagevendende

tema, der har rødder tilbage til den klassiske metafysiske tænkning. I den platoniske dualisme

mellem idé og fænomen grundlægges en skelnen mellem stof og form. Denne skelnen viderefø-

res i den aristoteliske tradition.

I den platoniske tradition tillægges stoffet kun en begrænset betydning, hvorimod det i en

aristoteliske tradition udgør forudsætningen for formens realisering. Stoffet repræsenterer jvf.

en platoniske tradition det forgængelige,- kroppen, der går i forfald, døden - og står i modsæt-

ning til formen, der repræsenterer det uforgængelige,- evigheden og sjælens udødelighed.

Skyggebillederne på klippehulens væg repræsenterer den flygtige og forgængelige verden i

modsætning til skyggernes ophav, der er den virkelige og sande verden. Anderledes forholder

det sig i en aristoteliske tradition, hvor stoffet ganske vist er underlagt formen men samtidig

udgør dens forudsætning.

2  I en nutidig og arkitekturrelateret sammenhæng repræsenterer begrebet stof almindeligvis

en fællesbetegnelse for de materialer, der er involveret under opførelsen af bygningsværket.

Stoffet udgør grundsubstansen hvorfra formen rejser sig.

Imidlertid stammer betegnelsen stof fra det græske ord hyle (lat. materia) , der betyder træ

(specielt gavntræ). I forhold til en Aristotelisk tradition omtales det første stof (lat. prima

materia ), - et urstof eller grundlæggende substrat, der aldrig findes rent, men altid i form af jord,

luft, ild eller vand. Senere videreføres begrebet i forhold til sondringen mellem stoffets mulig-

heder (gr. dynamis, lat. potentia) og stoffets virkeliggørelse (gr. energia, lat. actus). Marmor-

blokken udgør (som stof) potentielt en statue,  larven udgør potentielt en sommerfugl. Begge

har i kraft af deres beskaffenhed mulighed for – stof i sig til - at blive noget bestemt. Den

færdiggjorte statue og den fuldtudviklede sommerfugl er aktualiseringer af disses potentiali-

teter.

Se f.eks  Politikens filosofileksikon, København 1998, pp. 30-31

I en platonisk tradition repræsenterer stoffet derimod det forgængelige og tillægges som sådan

kun en ringe betydning. Stoffet kan eksemplificere formen, men tilhører i modsætning til denne

ikke den virkelige (underforstået sande) verden.

3  Idet Gerhard Auer taler om en ”regression tilbage til materialiteten” (stofligheden), må det

i denne sammenhæng antages, at der med materialer menes naturmaterialer, -  i modsætning til

kunstige materialer. Imidlertid kan betegnelsen ”naturmaterialer” fortolkes på talrige måder.

I en bred forstand kan betegnelsen antages at omfatte alle materialer, idet alle materialer i deres

oprindelse kan føres tilbage til naturen. På den anden side kan det hævdes, at ingen materialer

er naturmaterialer. Dette skyldes at alle materialer til en vis udstrækning har undergået en

bearbejdning, hvorigennem de har overskredet tærskelen mellem en natursfære og en kultur-

sfære.

I en almen fortolkning forstås almindeligvis materialer, der har deres oprindelse i naturen og

som udsættes for et begrænset antal bearbejdninger.

4  Jvf. Gerhard Auer ”Editorial”, Daidalos nr.56, Gütersloh juni 1995 p 19.

5  I artiklen ”I den sorte æske”, Arkitekten, maj 2001 påpeger Carsten Thau det menneskelige

behov for sansestimulering. Thau taler om mennesket, - ”hvis nervesystem oplades af forskel-

lighed og uforudsigelighed”

6  Jvf. Gerhard Auer ”Editorial”, Daidalos nr.56, Gütersloh juni 1995 p 19.

7  Ved materialeegenskab forstås i denne sammenhæng det som stoffet (materialet) kan. Hermed

menes de muligheder (potentialer), der (immanent) ligger hengemt i stoffet, og som kan bringes

til udfoldelse, idet stoffet gennemgår en bearbejdning.

Stoffets egenskaber henfører i en nutidig sammenhæng til de fysiske egenskaber, - dvs. de

målbare størrelser, der karakteriserer stoffet. Imidlertid anvendes begrebet undertiden i tilknyt-

ning til stoffets æstetiske muligheder. Således tales der om materialets æstetiske egenskaber.

Ved anvendelsen af begrebet i denne sammenhæng forstås de muligheder for stoflig repræsen-

tation, som gemmer sig i stoffet.

8  Med materialekarakter forstås i modsætning til materialeegenskab materialets stoflige frem-

træden. Materialearakteren erfares gennem sanserne (- og formidles med sproget som redskab),

hvorimod egenskaben erkendes kognitivt (- og kan formidles som eksakte størrelser).

Formidlingen af materialekarakteren forudsætter således en årvågenhed i forhold til de begrebslige

virkemidler. I denne sammenhæng anvendes ofte en række komplementære adjektiver såsom;

ru /glat, skarp /stum, hård /blød, slap /spændstig, kontinuerlig /accentueret, let /tung, lukket

/transparent etc.

I ”Der Ursprung des Kunstwerks”(1936) anvender Heidegger en lang række adjektiver til

beskrivelsen af en granitbloks særlige karakter. I stedet for karakter anvender han imidlertid

betegnelsen kendetegn (Merkmal):

En blot ting er f.eks. denne granitblok. Den er hård, tung, udstrakt, massiv, uformelig, ru,

farvet, delvis mat, delvis skinnende. Alt det, vi her har opregnet, kan vi bemærke ved stenen.

Vi bemærker os herved dens kendetegn. Men kendetegnene indebærer jo noget, som tilhører

stenen selv. De er dens egenskaber. Tingen har dem. Tingen? Hvad tænker vi nu på, når vi har

tingen i tankerne? Åbenbart er tingen ikke kun en ansamling af kendetegn, ej heller en op-

hobning af egenskaber, hvorigennem samlingen først opstår. Tingen er – som enhver mener

at vide – det, som egenskaberne har samlet sig om. Man taler om tingens kerne.

Heidegger, Martin Kunstværkets oprindelse København 1996, p.27

Det bemærkes at Heidegger i bestræbelsen på at indkredse det tingslige ved tingen gør op-

mærksom på, at det tingslige hverken er tingens egenskab eller karakter. Derimod er såvel

egenskab og karakter afgørende i indkredsningen af tingens kerne.

Det, som giver tingene deres bestandighed og kernefuldhed, men som på samme tid også

forårsager måden for deres fremtrængen mod sanserne – det farvede, det tonende, hårde, det

massive – er det stoflige ved tingene. I denne bestemmelse af tingen som stof (hyle) er formen

(morfé) allerede medforudsat.

Heidegger, Martin Kunstværkets oprindelse København 1996, p.27

Heideggers betoning af stoffet og formens nære relationer indebærer en umiddelbar sammen-

knytning af stoffets og formens karakter. At erfare stoffets karakter er således ifølge Heidegger

nært forbundet med erfaringen af formen.

9  Jvf. Gernot Böhme ”Inszenierte Materialität”, Daidalos nr.56, Gütersloh juni 1995 pp. 37-

39

10  Ibid., p 38

11  Ibid.,

12  I artiklen ”Inszenierte Materialität” kommenterer Gernot Böhme udviklingen af byggema-

terialer idet han karakteriserer de nye materialer som værende karakterløse.
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13  Ibid.,

14  Jvf. Politikens filosofileksikon, København 1998, p.384

15  Heidegger, Martin. Kunstværkets oprindelse København 1996, pp. 29-30.

16  Ibid., p. 31

17  Ibid., p. 30

18  Det bestandige ved en ting, konsistensen, består i at et stof står sammen med en form. Tingen

er formet stof. Denne udlægning af tingen påberåber sig det umiddelbare syn, hvormed tingen

træder os i møde gennem sit udseende (eidos).

Jvf. Heidegger, Martin. Kunstværkets oprindelse København 1996, pp. 29-30.

19  Ifølge Heidegger kan man forstå relationen mellem stof og form som selve det tingsmæssige

ved tingen,- tingen i dens i-sig-selv hvilen. Heidegger betegner denne stof/form-relation som

stof/form-føjningen.

20  Cf. Böhme,Gernot  ”Inszenierte Materialität”, Daidalos nr.56 Gütersloh juni 1995 p. 38

21  Ibid., p. 43

22  Det bemærkes at Böhme anvender begrebet wahrnehmung (perception) i forbindelse med

sanseorganernes direkte kontakt med den ydre genstandsverden. Dette står direkte i modsæt-

ning til opfattelsen af perceptionen som værende den del af sansehandlingen, hvor de ydre

genstandes indvirken på vores sanseorganer, fremkalder et emotionelt respons i vores følelses-

verden

23  Jvf. Böhme,Gernot  ”Inszenierte Materialität”, Daidalos nr.56 Gütersloh juni 1995 pp. 40-

41

24  Irregulariteten er som følge af sin uendelige variation vanskelig at genskabe i en massepro-

duktion. Masseproduktionen bygger på repetitionen af ensartetede former og mønstre, hvori-

mod irregulariteten er karakteristisk ved undladelsen af  gentagelsen – det irregulære mønster

er uden begyndelse eller slutning.

25  Jvf. Böhme, Gernot. Atmosfäre  Baden-Baden 1995 pp. 34-39

26  Cf. Albertsen, Niels. ”Urbane atmosfærer”  Sociologi i dag 4- 1999. p.7

27  Jvf. Böhme, Gernot. Atmosfäre  Baden-Baden 1995 p. 22

28  Ibid., p.15f

29  Cf. Albertsen, Niels. ”Urbane atmosfærer”  Sociologi i dag 4- 1999. p.7

30  Cf. Böhme,Gernot  ”Inszenierte Materialität”, Daidalos nr.56 Gütersloh juni 1995 pp. 40-

41

31  Jvf. Böhme, Gernot. Atmosfäre  Baden-Baden 1995 pp. 32-34

32  Ibid., p.77

33  Jvf. Böhme,Gernot  ”Inszenierte Materialität”, Daidalos nr.56 Gütersloh juni 1995 pp. 40-

41

34  Ifølge Böhme opstår den atmosfærdiske aura ud af det samspil der indtræffer ved den sam-

tidige sansning af et materiales karaktertræk. Eksempelvis sanses et materiales overfladestruk-

tur ikke isoleret. Sansningen af overfladestrukturen blander sig – interfererer- med irregulari-

teten og farvevariationen. Dette svarer til sansningen af maleriet, hvor penselstrøgene ikke

sanses isoleret fra farverne eller kompositionen, men som en integreret del af det samlede

sansemæssige billede.

35 Jvf. Böhme,Gernot  ”Inszenierte Materialität”, Daidalos nr.56 Gütersloh juni 1995 p 43.

36 I forhold til en naturvidenskabelig tradition udgør det mediale forhold (værens-forholdet)

en bemærkelsesværdig modsætning og repræsenterer samtidig en rehabilitering af mennesket

som et subjektivt væsen. I den naturvidenskabelige tradition reduceres mennesket til et objek-

tivt og tænkende væsen, som observerer uden at påvirke, hvorimod det i værens-forholdet

genindsættes som en egen eksistens, der interagerer med omgivelserne.

37 This relationship to material is dominant in early childhood, before the working relations-

hip and distanced perception has developed. The fact that we exist as bodies among other

bodies and live physically within different media is the basis of our direct physical experience

of materials. We experience softness or hardness, wetness, dryness, coolness, and warmth

on, or better, in our own bodies.[…] The sensing of materials is in this way a sensing of

oneself.

Cf. Böhme,Gernot  ”Inszenierte Materialität”, Daidalos nr.56 Gütersloh juni 1995 p 43.

38 Den franske filosof Maurice Merleau- Ponty´s betragtninger vedrørende stof og legeme har

mange ligheder med Gernot Böhmes beskrivelser af det mediale forhold.

Verden er dannet af det stof, som er legemets

Cf. Maurice Merleau- Ponty ”Maleren og filosoffen” J.Dehs (ed.) Æstetiske teorier, Odense

1995  p153

39 Kunstneren Donald Judd anvender bevidst nye materialers ahistoriske og referenceløse

karakter i bestræbelserne på at frigøre kunstværket fra tidligere tiders betydningslag, -  kunst-

værket hvilende i sit eget referenceløse tomrum. I sine værker erstatter han traditionelle mate-

rialer såsom sten, træ, metal og oliemaling med nye industrielt fremstillede materialer som

plastik, plexiglas, aluminium og fiberplader.

Jvf. Philip Ursprung  ”Mateialschlachten gegen die Kunst” Daidalos nr.56 Gütersloh juni

1995 p. 80.

40 Teknikkerne er udvalgt ud fra, at de almindeligvis anvendes indenfor bearbejdningen af træ

og træmaterialer. Fælles for teknikkerne er at de primært er af maskinel karakter - eksempelvis

savning, fræsning og slibning.
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Undersøgelse

1. analysedel

Krydsfiner opstår som en betegnelse

Krydsfiner betragtes almindeligvis som et nutidigt byggemateriale.

Et materiale, der er indbegrebet af en moderne og fremadrettet byggekultur.

Samtidig medvirker materialet til at indfange tidsånden i det 20. århundredes

arkitektur. Imidlertid har det vist sig, at materialet har en lang historie bag sig,

der går tilbage til de tidlige ægyptiske dynastier.

Baggrunden for krydsfiners særlige tilknytning til det 20. årh. skyldes

primært udbredelsen i dette århundrede. En udbredelse, der er fulgt med

industrialiseringen og massproduktionen af materialer. Endvidere har mate-

rialets fysiske egenskaber, samt den lette håndtering i forbindelse med en

rationalisering af byggeprocessen, været yderligere medvirkende til udbre-

delsen.

Til trods for, at krydsfiner kan føres tilbage til det tidlige Ægypten, er det

imidlertid først i begyndelsen af det 20.århundrede, at materialet har fået sin

betegnelse. Dette skyldes at det først har været på dette tidspunkt, at det

som led i en markedsstrategi, har været nødvendigt at distingvere materialet

fra andre finerprodukter af en ringere kvalitet.

I Webster’s Dictionary fra 1934 optræder betegnelsen Plywood for før-

ste gang:

Wood made up of an odd number of veneer sheets glued together,

the grains of the layers being (usually) at right angel to one another.

Betegnelsen er en sammensætning af ordene ply og wood, - hvor ply

betyder enten fold eller fordobling af tykkelse og wood betyder træ. Plywood

erstatter betegnelsen veneering (finerarbejde), der fra begyndelsen af det 20.

årh. har været forbundet med en række negativt ladede konnotationer,-

konnotationer,  der skyldes finerteknikkens anvendelse til at skjule materia-

ler af en ringere kvalitet.

It is not surprising that such a product as veneer, used largely for decorative

purposes, should eventually come to designate a layer or surface that covered

up what was less beautiful, whether or not such covered up material was a

sturdy base for the attractive surface, or merly an unsightly part that might

be inferior or did not please the eye.  It would not have been strange for

unscrupulos workmen of past years to endeavor to cover up their mistakes
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or weaknesses, even as is done today. As the years and centuries rolled

along the term veneer came to have a double meaning. To those who spoke

intelligently it indicated a beautiful display of wood, one of natures gifts to

mankind everywhere, properly attached to ma sturdy base and honestly put

together.  Others, and they where in the majority, believed or assumed that

it was merely an attractive surface that was likely to conceal poor

workmanship and inferior material.1

Veneering udvikler sig senere til et egentligt skældsord, der i det alminde-

lige sprogbrug anvendes som udtryk for at tilsløre og skjule.

Most dictionaries and encyclopedias, as they came into existence, followed

the opinions and ideas of the majority, or what is often termed common

usage. The true, and more exact, meaning almost dissapeared. Thus we find

practically all definitions, up to a few years ago, describing veneer in quite

uncomplimentary and unfavorable terms. The followering are a few exambles:

a veneer of civilisation

a veneer of respectability

veneered so as to give the whole appearance of being of the more

valuable material.2

Selv Charles Dickens anvender i romanen “Our Mutual Friend”

ringeagtende veneering til at beskrive falskhed og overfladiskhed i en familie;

The “veneering” family.

Med den voksende produktion af krydsfiner i det 20.ende forvol-

der de negative konnotationer til veneering, og hermed krydsfiner, et

voksende problem for markedsføringen af materialet. For at undgå

disse konnotationer opfindes betegnelsen plywood.

”The word plywood was called into important industrial service during

the time of World War I. Up to that time plywood products had been called

veneered and the process was described as veneering. The unfavourable

and uncomplimentary connotation of the dictionary definitions of veneer

proved to be highly detrimental to the growth and promotion of a rapidly

expanding industry. At about this time potential plywood users were increasing

rapidly. The makers of automobiles and other motor vehicles, the designers

of airplanes, architects and contractors all were attempting eagerly to evaluate

the advantages of plywood, then called by its unhappily inherited name of

veneered stock. Douglas fir plywood from the Pacific Coast was beginning

to become available at unbelievable low prices. One of the most difficulte

handicaps to overcome was the unfortunate public conception of anything

that was veneered.” 3

I USA oprettes i 1920, i statslig regi, forskningsinstitutionen The Forest

Products Laboratory, med det formål at fremme udviklingen af træproduk-

ter. Af The Forest Products Laboratory rapporter fremgår følgende defini-

tion på krydsfiner:

Plywood;

is used to describe a combination of several plies or pieses of

veneer glued together usually so that the grain of any one ply is at right angel

to the adjacent ply or plies.4

Definitionen udvides senere til at omfatte sammenlimningen af finerlag i

alle vinkler.

There may be many variations in the angularity of the veneer layers

in plywood, such as a progression of 15 or 30 angles in successive

layers, where strength must be more uniformly distributed than with

the grain of the layers at their normal position of 90 apart. 5

På dansk oversættes plywood til krydsfiner. Af oversættelsen frem-

går det, at der implicit er indeholdt en beskrivelse af finerlagenes sammen-

limning – som krydsende finerer.

På tysk oversættes plywood til Sperrholz. Sperre betyder afspær-

ring/lukning, hvorved sperrholz refererer til en af materialets egen-

skaber– materialet, der lukker af – et beklædningsmateriale.

1 Cf. Perry, Thomas D. Modern plywood, Pitman publishing corporation, New York 1942,

p. 19

2 Ibid.,

3 Ibid.,  p. 35.

4 Jvf.Knigt, E Vernon & Wulpi, Meinart.Veneers and plywood pp.110-111

5 Cf. Perry, Thomas D. Modern plywood  New York 1942, p. 73
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Krydsfiners anvendelse

I det følgende afsnit belyses krydsfiners anvendelse. Dette sker for at

etablere et overblik over materialets anvendelse, og herigennem undersøge

de baggrunde, der af enten æstetisk eller ikke-æstetisk oprindelse, ligger bag

materialets anvendelse. Baggrunde, der tilsammen udgør det  initierende

grundlag for afhandlingen.

Undersøgelsen er opbygget af fem hovedtemaer, der tilsammen

udgør en kronologisk gennemgang af materialets anvendelse. De fem hoved-

temaer repræsenterer hver for sig afgørende forandringer i materialets an-

vendelse. Ofte er disse forandringer knyttet til tekniske fremskridt eller

ændringer i opfattelsen af materialet.

Tema I   Den tidlige anvendelse af krydsfiner.

Med temaet belyses den tidlige anvendelse af krydsfiner. Herunder mate-

rialets udvikling fra finerarbejde til et selvstændigt materiale.

TemaII   Fremstillingsprocessen forandres.

Med temaet belyses forandringer i krydsfiners anvendelse, der er

fulgt med ændringer i fremstillingsprocessen. Især belyses foran-

dringerne, der er fulgt med ændringerne af fremstillingsprocessen

fra en manuel til en industriel proces.

Tema III  Udnyttelsen af krydsfiners fysiske egenskaber.

Med temaet belyses de fysiske egenskaber, der har ført til krydsfiners

omfattende udbredelse. Som eksempler fremdrages flykonstruktioner fra

henholdsvis 1. og 2. verdenskrig.

Tema IV  Nye teknikker,- nye anvendelsesmuligheder for krydsfiner.

Med temaet belyses nye teknikkers indflydelse på krydsfiners anven-

delse. Herunder specielt det pionerarbejde, som arkitekterne Marcel Breuer,

Alvar Aalto, Ray og Charles Eames har udført i forhold til udnyttelsen af

materialets formpotentialer.

Tema V   Krydsfiners anvendelse som byggemateriale.

Med temaet belyses krydsfiners anvendelse som byggemateriale.

Dette sker med hovedvægten omkring materialets anvendelse under

den tidlige industrialisering af byggeprocessen (- herunder depres-

sionen i USA i 30erne samt efterkrigstidens genhusning). Endvidere

belyses nyere anvendelsesmuligheder for materialet.
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fig. 1 Ægyptisk inskription, der viser fremstillingen af krydsfiner c. 1500 f.v.t

fig. 2 Ægyptisk sarkofag, dekoreret med cedertræs finer. XII dynasti (2000-1788 f.v.t)

fig. 3 Middelalderlig fremstilling af savet finer

fig. 4 Bureau du Roi. Louis XV, 1769
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Tema I

Den tidlige anvendelse

- fra finerarbejde til krydsfiner.

Krydsfiner har udviklet sig til et selvstændigt materiale på baggrund af

fineringsteknikken. Fineringsteknikken består af en teknik, hvor tynde finerlag

(ofte bestående af forskellige træsorter) limes på et stabilt underlag. Herved

opnås der mulighed for at udføre mønstre og ornamenter af særlig dekorativ

karakter.

Under udførelsen af finerarbejde kræves en stor håndværksmæssige kun-

nen. Desuden er det en forudsætning, at der anvendes materialer af en særlig

god kvalitet. Især stilles der store krav til det underliggende materiales be-

skaffenhed. Dette må være stabilt og uafhængigt af temperatur- og fugt-

forandringer, – ellers opstår der revnedannelser i de yderste dækfinerer, med

forringelse af finerarbejdet til følge. Krydsfiner yder i denne sammenhæng

de optimale betingelser. Materialets særlige opbygning, med krydsende

finerlag, bevirker at det kan modstå både svind og kvelning. Det er på

baggrund af disse kvaliteter, at materialet er blevet udviklet. Krydsfiner har

således fra begyndelsen været et assisterende materiale, der først senere har

fundet en selvstændig anvendelse.

Ægypterne

Finerarbejdets oprindelse stammer tilbage til de ægyptiske, babylonske

og assyriske riger (se fig. 1). Fra renæssancen og frem til det 20.århundrene

har teknikken imidlertid været særligt udbredt i forbindelse med fremstillin-

gen af møbler1 (se fig. 4).

Finerarbejdets udførelse bygger på et grundlæggende ønske om  at æste-

tisere materialer. Således opnås der, idet træ af en ringere kvalitet fineres

med dækfinerer i udsøgte træsorter, en materialeæstetisering -, træet ”iscene-

sættes”, hvorved dets særlige sansemæssige kvaliteter fremhæves.2

Kendetegnende for de kulturer, hvor finerarbejdet har haft sin største

udbredelse, har ud over en håndværksmæssig kunnen, været et materielt og

økonomisk overskud.3 Talrige objekter fra de tidlige ægyptiske dynastier

vidner om dette. Eksempelvis har kostbare finerarbejder (udført på underlag

af krydsfiner) været anvendt som udsmykning på de afdøde faraoners

sarkofager.(se fig. 2)

Thomas Chippendale

Frem til det 18.årh. fortsætter anvendelsen af krydsfiner med at være

knyttet til materialets formstabile egenskaber. Alene i møbelkunstens histo-

rie eksisterer der talrige eksempler på materialets anvendelse i forbindelse

med, at overvinde og ”tøjle” træets naturlige bevægelser. Dette for at kunne

opnå en større præcision og finish i de enkelte møbler. Krydsfiner har i

denne sammenhæng været af stor betydning. Om den berømte engelske

møbelsnedker Thomas Chippendale skrives:

His frent were no mere piersed planks, but consisted of serveral thicknesses

glued together in different ways of the grain, until the result was ornament

capable of standing climatic changes and the effect of time to an extraordinary

extent. 4
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fig. 5-7 Afskrælning af finer fra „tromler“ i reedwood. Oregon  c 1915
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Tema II

Fremstillingsprocessen forandres

-fra manuel fremstilling til industriel produktion.

Opfattelsen af krydsfiner som et nutidigt materiale skyldes hovedsage-

ligt materialets omfattende udbredelse i det 20.årh. Udbredelsen er primært

fulgt med masseproduktionen og har ført til, at materialet er blevet alle-

mands-eje.

Sammenlignes den nutidige krydsfinerproduktion med den tidligere frem-

stilling må det  konstateres, at der eksisterer store overensstemmelse. Imid-

lertid er håndværket dog forsvundet, således at produktionen idag udeluk-

kende foregår efter en lukket og fuldt industrialiseret proces.

Udviklingen af den industrielle fremstillingsteknik i det 20. år-

hundrede.

To produce good plywood one must have good wood, good glue,

good equipment, and good technic 5

Industrialisering af krydsfinerfremstillingen har for alvor taget fart i be-

gyndelsen af det 20. årh. Dette skyldes, at det først er i det 20.årh., at en

række tekniske problemer ved fremstillingsprocessen, har fundet deres løs-

ning. Ligeledes er det først i dette århundrede, at efterspørgslen efter kryds-

finer  er vokset.6 Især i USA, i tilknytning til en stadig voksende byggeindu-

stri, har der kunnet opleves et stigende behov for materialet.

The door started the whole business. That ordinary, commonplace,

pedestrian bit of building material was the impetus, the initial charge,

for the explosion of United States plywood.7

The demand for dwelling units, offices, commercial space and other

things was rising swiftly as the nation expanded. A lot of folks needed

a lot of doors and plywood was the best material for doors.8 9

Fra 1900 og frem til 1.verdenskrig vokser efterspørgslen efter krydsfiner

i USA  i en sådan grad, at udviklingen af produktionsapparatet har svært ved

at følge med.10 Omfattende økonomiske ressourcer sættes i denne forbin-

delse  ind for at rationalisere fremstillingsprocessen yderligere. Således  ud-

vikles der maskiner til skrælning, tørring og klipning af finer (se fig. 5-7).

Ligeledes udvikles der nye limtyper samt maskiner til påføring af lim. Imid-

lertid løber udviklingen af nye limtyper ind i en række problemer, der først

løses i 1930erne.11
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fig. 8a Luftskib opbygget med skeletkonstruktion i krydsfiner c 1912-13

fig. 8b Detalje fra luftskib

fig. 9-10 Eksempler på ingekonstruktioner opbygget i krydsfiner
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Tema III

Udnyttelsen af krydsfiners fysiske egenskaber.

- minimalkonstruktioner

Sideløbene med produktionsapparatets udvikling i det 20. årh. opnår

krydsfiner en omfattende udbredelse, som følge af materialets fysi-

ske og konstruktive egenskaber. Eksempelvis afstedkommer opda-

gelsen af materialets fordelagtige styrke/vægt-forhold nye konstruktions-

typer, som finder anvendelse indenfor flyfremstillingen.12

Flykonstruktioner under 1. verdenskrig

The airplane maker immediatly recognized the outstanding

strength/weight advantages of plywood, and most early planes were

largely wood and plywood. 13

Under I verdenskrig opnår flyvemaskinen en begyndende militær

betydning.  I denne forbindelse forstår flykonstruktørene at udnytte

krydsfiners særlige fysiske egenskaber. Materialet anvendes til udførelsen

af flyskelet, vinger samt udvendig beklædning (se fig. 8-10). Ligeledes finder

materialet anvendelse ved fremstillingen af propeller, hvor ekstremet høje

hastigheder ved propelspidserne forudsætter et materiale med en stor

styrke.14

Med en militær anvendelse for øje videreudvikles materialet. Sam-

tidig anvendes der store økonomiske ressourcer på at forbedre dets

fysiske egenskaber. Imidlertid forbliver en række tekniske proble-

mer uløste, hvilket gør den fortsatte anvendelse af krydsfiner til fly-

fremstilling problematisk. Eksempelvis er materialet fortsat let

antændeligt, hvilket sammen med flybrændstof, og rigelige mæng-

der af ilt udgør en sammensætning med katastrofale følger. Desuden

eksisterer der en række fugt- og svampeproblemer med den anvendte

lim, hvilket bevirker at flykonstruktionerne i visse tilfælde går i opløsning i

regnvejr.
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fig. 11 Sandwichkonstruktioner.   Bombefly Mosquito 1942

fig. 13  Reklame for krydsfiners anvendelse under 2.verdenskrig, 1943

fig 12 Sandwichkonstruktioner. Passagerfly Langly Twin 2-4-90 1942

fig. 15 CG-4 og CG-4a svæveplaner til troppetransporter,1943. Konstruktioner udført
som dobbeltkrumme krydsfinerskaller. Ray og Charles Eames

fig. 14 Herkules H-4 „Spruce Goose“ 1947. Verdens største fly
(vingespan 97.64 m),  udført som krydsfiner-sandwichkonstruktion
.
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Flykonstruktioner under 2.verdenskrig

Mod afslutningen af 1. verdenskrig erstattes krydsfiner efterhånden af

aluminium som et materiale til opbygningen af flykonstruktioner.

Imidlertid opnår materialet en kort renæssance under 2.verdenskrig. Dette

skyldes henholdsvis manglen på råstoffer samt manglen på velkvalificeret

arbejdskraft indenfor metalindustrien (samme arbejdsknaphed eksisterer

ikke indenfor træindustrien, hvor der findes en stor og veluddannet arbejds-

styrke). 15

I lighed med udviklingen under 1.verdenskrig indebærer anvendelsen af

krydsfiner under 2. verdenskrig, at materialet videreudvikles. Herved ser

nye finertyper, limtyper samt konstruktionsprincipper dagens lys. Ligele-

des muliggør anvendelsen af nye syntetiske urea- og fenol-formaldehyd-

limtyper konstruktionstyper, der er modstandsdygtige over for råd og svamp.

Herved løses problemerne omkring flykonstruktionernes nedbrydning.16

Til trods for, at der er tale om minimalkonstruktioner ved flykonstruk-

tionerne fra såvel 1. og  2. verdenskrig er der afgørende forskelle i deres

opbygning.

Flykonstruktionerne fra 1. verdenskrig er grundlæggende opbygget som

samlesæt, bestående af enkeltkomponenter i træ og krydsfiner. I modsæt-

ning hertil er flykonstruktionerne fra 2. verdenskrig opbygget som total-

komponenter (se fig. 11-15). Forandringerne i konstruktionstyperne inde-

bærer, at skeletkonstruktionerne fra 1.verdenskrig gradvist erstattes af

sandwichkonstruktioner af finer og balsatræ. Sidstnævnte konstruktioner

udgør i sig selv henholdsvis det bærende skelet og beklædningen.17

Sammen med den konstruktive udvikling, der foregår mellem 1. og 2.

verdenskrig, sker der afgørende forandringer af formgivningsprocessen. Dette

ses ved at formgivningen under 1.verdenskrig tager udgangspunkt i allerede

eksisterende krydsfinermaterialer. I modsætning hertil involverer

formgivningsprocessen under 2. verdenskrig i stigende grad nye og sammen-

satte krydsfinertyper. Således anvendes der finerer med forbedrede egen-

skaber, balsatræ og metaldele, der sammenlimes til kompositte materialer,

med specifikke egenskaber (se fig. 11). Eksempelvis indbygges forstærk-

ninger ved påføring af flere finerlag eller ved indlægning af metaldele.

Mod slutningen af 2.verdenskrig udvikles samtidig en række nye

produktionsteknikker, der muliggør fremstillingen af dobbeltkrumme

krydsfinerskaller i meget store dimensioner. Idet de nye teknikker desuden

er økonomiske gunstige, anvendes de til fremstillingen af svæveplaner og fly

til troppetransporter (se fig. 15 ).18
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fig. 16  Marcel Breuer, „The Lounge Chair“, udført i aluminium 1926 fig. 17 Marcel Breuer,„The Lounge Chair.“, udført i krydsfiner 1936

fig. 18 Marcel Breuer, Afsætningsborde, udført i
forchomede stålrør 1925-26

fig. 19 Marcel Breuer, Afsætningsborde, udført i
formspændt krydsfiner 1936
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Tema III

Nye teknikker,- nye anvendelsesmuligheder for krydsfiner
- Marcel Breuer, Alvar Aalto, Ray og Charles Eames – pionerer
i udviklingen af krydsfiners formmæssinge muligheder.

I lighed med at nye fremstillingsteknikker fører til nye typer krydsfiner

med ændrede anvendelsesmuligheder, indebærer udviklingen af nye teknik-

ker ligeledes  nye anvendelsesmuligheder. I det følgende belyses de sidst-

nævnte forandringer.

Som eksempel undersøges formspændingsteknikken, idet denne teknik

har haft afgørende betydning for udviklingen af krydsfiners formmæssinge

potentiale. Denne teknik vælges desuden, idet den er vel dokumenteret

gennem det arbejde, som arkitekterne Marcel Breuer, Alvar Aalto samt Ray

og Charles Eames, har udført med materialet.

Formspændingsteknikken udgør en videreudvikling af den traditionelle

krydsfinerfremstilling. I modsætning til at anvende en finerpresse med plane

flader, anvendes i stedet en presse med kurvede flader. Herved opnås der

mulighed for at forme krydsfineremner med et varieret kurveforløb.

Formspændingsteknikken kan udføres i henholdsvis enkeltkrumme og

dobbeltkrumme former. Ud fra en teknisk betragtning er de enkeltkrumme

former relativt enkle at udføre, hvorimod de dobbeltkrumme former ofte

medfører en række vanskeligheder. Eksempelvis forekommer der underti-

den revnedannelser og krølninger i den dobbeltkrumme krydsfinerskaller,

hvilket skyldes, at det i princippet er umuligt at forme finer ( eller ethvert

andet ikke-elastisk plademateriale) i dobbeltkrumme former. Problemet lø-

ses gennem en række produktionstekniske foranstaltninger. Enten kontrol-

leres revnedannelsen, ved at fordele revnerne i forhold til de forskellige

finerlag, ellers opvarmes presseformen, hvorved finermaterialet opførere sig

plastisk. Endelig er det muligt at pålime den yderste dækfiner et stofmateriale,

hvorved  revnedannelser på langs af fineren  undgås. Alle foranstaltninger

anvendes i den nutidige fremstilling af dobbeltkrumme krydsfinerskaller.

Marcel Breuer

Formspændingsteknikken udvikles i begyndelsen af det 20.årh..  Mod

slutningen af 1930’erne anvender Marcel Breuer teknikken til at ”over-

sætte” en række møbler, der er ”tænkt” i stål og aluminium til træ (krydsfi-

ner).19  Breuers formmæssinge udgangspunkt er således givet, hvorved de

resterende problemer knytter sig til de teknisk vanskeligheder, der er for-

bundet med selve ”oversættelsen”.

For firmaet ”The Isokon furniture company” udvikler Breuer en kryds-

finer-version af sin kendte aluminium lounge chair.20 (se fig. 16) I sig selv må

det konstateres at opgaven udgør et radikalt brud med den arbejdsmetode,

der kendetegner Bauhaustraditionen. Således repræsenterer Breuers

aluminiums lounge chair et eksempel på et møbel, der æstetisk markerer sig

igennem sin tektonisk integritet. I modsætning hertil repræsentere krydsfiner-

versionen et tab af denne integritet.

The most serious problem resulted from the attempted translation of the

aluminium chair into plywood.21

Misforholdet mellem form og tektonisk integritet kan ses i forhold til de

vanger, der udgør stolens bærende system.(se fig. 16-17). I aluminiums-

versionen består vangen af ét kontinuerligt og fortløbende aluminiumsbånd,

der gennem en proces af delvis opslidsning og bøjning udgør stolens stel.

Fremstillingsteknikken er i denne sammenhæng direkte udtrykt i formen.

I forhold til krydsfinersversionen er det derimod ikke teknisk muligt at

anvende samme fremstillingsteknik. Dette skyldes, at det ikke er muligt at

udføre vangen i et enkelt stykke krydsfiner og i en sammenhængende frem-

stillingsproces. Derimod må vangen udføres i to enkeltdele, der efterføl-

gende samles. Dette indebærer i forhold til det endelige resultat, at der

eksisterer en uoverensstemmelse mellem vangens  „idé“, og dens reelle

form.

Sideløbende med udviklingen af the lounge chair udvikler Marcel Breuer

desuden en serie afsætningsborde, der ligeledes udgør ”oversættelser” af

tidligere modeller (se fig. 18-19). Med afsætningsbordene er det imidlertid

tydeligt, at Breuer har taget ved lære af sine tidligere vanskeligheder. Således

har han erkendt krydsfinermaterialets grundlæggende egenskaber, hvilket

fører til, at ”oversættelsen” af afsætningsbordene i langt større grad bliver en

overføringen af en konceptuel idé end et konkret formudtryk.

Their translation into wood (......) reflected not the exact design of the

original but rather the overall conception applied to a completely different

material 22
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fig. 20-25  Marcel Breuer. Krydsfinermøbler udført som simple udskæringer af
krydsfinerpladen
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I 1947 deltager Breuer i designkonkurrencen Low-cost furniture Design,

udskrevet af  The Museum of Modern Art. I samarbejde med United States

Forests Products Laboratory udvikler han en serie møbler, der formmæs-

sigt tager udgangspunkt i den plane krydsfinerplade. 23(se fig. 20-25). Breuers

konkurrenceforslag vinder imidlertid ingen priser og efterfølgende opgiver

han projektets grundidé af æstetiske årsager. Projektet markerer samtidig

afslutningen på Breuers anvendelse af formspændingsteknikken til frem-

stilling af krydsfinermøbler.24

After his first eksperiments with simple cutout-plywood furniture, Breuer

seemes to have concluded that such furniture did not represent the optimum

solution to the aesthetic and structural problemes involved in furniture

design og production.25
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fig. 26-28   Alvar Aalto, formspændte krydsfinermøbler til
sanatoriet i Paimio, 1929-33

fig. 29-30 Alvar Aalto, formspændte krydsfinermøbler til biblioteket i Viipuri, 1933-35
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Alvar Aalto

I modsætning til Marcel Breuer er Alvar Aaltos tilgang til formspændings-

teknikken ganske anderledes. Dette skyldes at Aalto lader feltet materiale-

form-teknik være åbent, og  således ikke som Breuer styret af er forud-

bestemt formudtryk.

Det er kendetegnende for Aalto, at han gennem talrige eksperimenter

opbygger et erfaringsgrundlag, der gør det muligt for ham at undgå en lang

række produktionsmæssige vanskeligheder, og desuden have stor indfly-

delse på relationen mellem materiale, form og teknik. Dette fører til, at han

istand til, med langt større frihed, at udvikle sine møbler, i henhold til

funktionelle og æstetiske krav (se fig. 26-30).

Bag de forskellige tilgange til formspændingsteknikken, der ken-

detegner Breuer og Alto, knytter sig  især deres forskellige arbejdsmæssige

situationer. Breuer formgiver og udvikler sine møbler i London, hvorefter de

efterfølgende produceres på virksomheden Venesta Plywood i Estland. Denne

fremgangsmåde indebærer en adskillelse mellem formgivnings- og fremstil-

lingsprocessen, hvilket fører til talrige kommunikationsvanskeligheder i for-

hold til justeringer af form og konstruktion.

For Aalto er omstændighederne derimod ganske anderledes. Allerede fra

begyndelsen af formgivningsprocessen indgår Aalto i et tæt samarbejde med

erfarne håndværkere med en lang håndværkstradition. Dette fører til at

formgivningen, udviklingen og fremstillingen foregår som en integreret pro-

ces, der samtidigt involverer den faglig ekspertise fra flere faggrupper. End-

videre medfører samarbejdet, at Aalto kun behøver at udføre få skitser af

sine møbler for at kunne kommunikerer sine idéer til de erfarne håndvær-

kere.26

Til sanatoriet i Paimio udvikler Aalto en møbelserie, hvor han i vid ud-

strækning udnytter formspændingsteknikken (se fig. 26-28). I tidsskriftet

Technology Review beskriver Aalto senere en række af de betingelser, som

knytter sig til disse møbler:

Flexible wooden furniture is a result of experiments also made at

the Paimio Sanatorium. At the time of those experiments the first

chromium furniture was just being cunstructed in Europa. Tubular

and chromium surfaces are good solutiones technically, but

psychophysically these materials are not good for the human being. The

sanatorium needed furniture that should be light, flexible, easy to clean and

so on. After extensive experimentation in wood, the flexible system was

discovered and a method and materiales combined to produce furniture that

was better for the human touch and more suitable as the general material for

the long and painful life in a sanatorium.27
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fig 31-32  Eero Sarinen og Ray og Charles Eames’ konkurrenceforslag til MoMa-
konkrrencen ”Organic Design in Home Furnishing”, 1940

fig 33-34 Ray og Charles Eames, formpresse til formspænding af dobbeltkrumme
krydsfinerskaller. Formpressen opvarmes elektrisk vha. kabler, der er indlagt i formen.
Pressetrykket opnås ved at oppuste en gummibælg med en cykelpumpe.

fig. 35-42 Ray og Charles Eames, fremstilling af formspændte krydsfiner-benskinner til
den amerikanske hær.
I overensstemmelse med Eames’ designstrategi forekommer en  æstetisering af såvel
produktionsprocessen som de enkeltkomponenter, der indgår i et design.
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Ray og Charles Eames

Sammenlignet med Marcel Breuer og Alvar Aalto repræsenterer Ray og

Charles Eames’ arbejde med formspændingsteknikken det mest omfattende.

Endvidere formår Ray og Charles Eames  i modsætning til Breuer og Alto

at videreudvikle teknikken, hvilket fører til yderligere anvendelsesmulighe-

der for krydsfiner. Eksempelvis giver dette sig udslag i udviklingen af de

dobbeltkrumme krydsfinerskaller, der udgør den store nyskabelse i Ray og

Charles’ møbler.

Ray og Charles Eames’ videreudvikling af formspændingsteknikken knyt-

ter sig især to afgørende omstændigheder. Dels Charles Eames’ indgående

interesse for teknik og massefremstilling, og dels ønsket om i samarbejde

med industrien, at udbrede god formgivning til den brede befolkning.28

- to bring “the most of the best to the greatest number of people for

the least” - resounded their optimistic faith in modern industry and

mass production. 29

Gennembruddet for Ray og Charles Eames falder sammen med den øko-

nomiske og industrielle vækst i USA under 2. verdenskrig. Især er to begi-

venheder af skelsættende betydning for deres karriere. Henholdsvis MoMA-

konkurrencen ”Organic Design in Home Furnishing”, hvor Ray og Charles

Eames sammen med Eero Sarinen vinder førstepræmien (se fig. 31-32),

samt det indgående samarbejdet med den amerikanske militærindustri. I

begge tilfælde knytter deres succes sig til indsigten i industrielle teknikker.

Indenfor møbelformgivningen udgør vinderprojektet fra MoMA- kon-

kurrencen et banebrydende projekt, idet det som det første, bygger på

anvendelsen dobbeltkrumme krydsfinerskaller. 30 Samtidig indfrier projekt-

forslaget med sine elegante skalformer konkurrencebetingelsernes krav om

et organisk design.

I modsætning til andre møbelformgivere (Alvar Aalto, Marcel Breuer),

der tidligere har anvendt enkeltkrumme krydsfinerskaller, er det forbundet

med betydelige tekniske og praktiske vanskeligheder, at fremstille dobbelt-

krumme krydsfinerskaller. Eames og Saarinen løser disse problemer ved at

udvikle en presseform med elektrisk opvarmning. Idet formen opvarmes

reduceres antallet af revnedannelser og samtidig opnår finerlagene til en vis

udstrækning plastiske egenskaber.31

Samarbejdet med den amerikanske militærindustri fører til, at Ray og

Charles Eames i 1941 flytter til Californien, hvor de arbejder med udviklin-

gen af low-cost-teknikker til formspænding af krydsfiner.32 På den ameri-

kanske vestkyst er der, som følge af USA’s inddragelse i 2.verdenskrig, en



38

fig. 43-44 Ray og Charles Eames, stabelbare børnmøbler, 1945

fig. 45-46 Ray og Charles Eames, børnelegetøj i formspændt krydsfiner, 1945-46

fig. 47 Ray og Charles Eames, Lounge Chair with Metal legs (LCM), 1945-46 fig. 48 Ray og Charles Eames, Lounge chair and ottoman, 1956
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voksende industri og et teknologisk potentiale, som Ray og Charles Eames

forstår at udnytte.33 34

Som det første udvikler Ray og Charles Eames en række prisbillige tek-

nikker til formspænding af krydsfiner. Det lykkes dem med begrænsede

økonomiske ressourcer, at udvikle en serie presseforme med indbygget

elektrisk opvarmning og etablering af pressetrykket gennem opblæsning af

gummibælge (se fig. 33-34). Denne teknik er i flere henseender banebry-

dende, idet den ud over at reducere omkostningerne til formarbejdet (som

følge af at der udelukkende kræves en positiv form) reducere spændetiden

(som følge af den elektriske opvarmning af formen) fra 30- 35 timer til 4-6

timer.

I første omgang resulterer opfindelsen i en ordre fra den Amerikanske

flåde på leveringen af benskinner (se fig. 35-42). Senere vokser ordrene til at

omfatte flydele (side- og haleror), - for mod slutningen af II verdenskrig, at

omfatte udviklingen af næse- og vingepartier til svævefly (anvendt til troppet-

ransporter), udført som formspændte skalkonstruktioner.35

Sideløbende med opgaverne for den amerikanske hær fortsætter

Ray og Charles Eames med at udvikle forskellige møbeltyper. Gen-

nem deres relationer til den militære industri opnår de adgang til

materialer, limtyper og teknikker, der endnu ikke er i civil brug. Dette fortrin

bringer dem i efterkrigsårene i en førerposition indenfor udviklingen af møb-

ler i dobbeltkrumme skalformer. Ray og Charles Eames udnytter dette for-

spring og er samtidig istand til at omlægge deres arbejde fra militære til civile

opgaver. I 1945 indgår de sammen med The Herman Miller Furniture

Company et samarbejde om udviklingen af møbelserier, der er tilpasset til

massefremstilling. Samarbejdet bliver yderst frugtbart og resulterer i  talrige

møbelserier (se fig. 43-51)

The goal was to produce an inexpensive high-quality chair using

industrial technologies developed during the war. 36

fig. 49 Ray og Charles Eames, Dining Chair Wood-legged (DCW), 1945-46

fig. 50-51 Ray og Charles Eames, eksperimenter med formspændt krydsfiner
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fig. 52 Opbygning af skeletkonstruktion på byggepladsen. Krydsfiner anvendes som
primært beklædningsmateriale.

fig. 53-54 Montage af præfabrikeret krydsfinerhus
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Tema V

Krydsfiners anvendelse som et byggemateriale.

Anvendelsen af krydsfiner som et byggemateriale har grundlæggende

været knyttet til tre forhold ved materialet, henholdsvis:

materialets fysiske egenskaber,

den rationelle håndtering,

samt materialets æstetiske kvaliteter.

Under den tidlige anvendelse har materialets fysiske egenskaber primært

været i højsædet. Herunder materialets fordelagtige styrke/vægtforhold, dets

bestandighed i forhold til fugt- og temperaturforandringer samt dets formbar-

hed. Senere har den rationelle håndtering og transport af materialet (- set i

lyset af en stigende industrialisering af byggeprocessen), været afgørende

for udbredelsen. Eksempelvis har besparelser ved en lettere håndteringen

kunnet modsvare materialets meromkostninger. Senest er materialet i sti-

gende grad blevet anvendt som følge af dets æstetiske kvaliteter. Dette

skyldes en lang række omstændigheder, hvoraf et grundlæggende menne-

skeligt behov for sansestimulering, - ”en regression tilbage til materialite-

ten”-, er et af dem.37 Ligeledes opleves i visse tilfælde en generel kulturel

pessimisme, der undertiden fører en søgen tilbage til ”naturlige værdier”.

I det følgende belyses i kronologisk rækkefølge nogle epoker, der har

været skelsættende indenfor anvendelsen af krydsfiner som et byggemate-

riale.

I forbindelse hermed belyses de særlige omstændigheder, der har ført til

materialets anvendelse.

Krydsfiner vinder frem som byggemateriale

Den tidlige udbredelse af krydsfiner som byggemateriale knytter

sig til især til to begivnheder i USA’s historie. Henholdsvis depressionen i

1930erne, hvor det sociale boligbyggeri er under kraftig vækst, og senere 2.

verdenskrig, hvor behovet for militærbarakker og boliger til genhusning af

tilbagevendte soldater er enormt. I begge tilfælde fremmes udbredelsen af

materialet gennem dets fysiske og konstruktive egenskaber samt den ratio-

nelle håndtering. Især har den lette håndtering medvirket til, at materialet har

været velegnet i forbindelse med en industrialisering af byggeprocessen.

Ligeledes har det været af afgørende betydning, at materialet gennem masse-

fremstillingen har været tilgængeligt i rigelige mængder og prismæssigt har

været fordelagtigt.
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fig. 55-59 Second Forest Products
Laboratory House. Eksperimental-hus til
holdbarhedstest, Wisconsin, 1937

fig. 60-64  Richard Neutra, kontorbygning
og fabrik for Evans Plywood Building,
1940
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Depressionen i USA –  New deal  – industrialisering af byggesekto-

ren

I forbindelse med den økonomiske krise i 30ernes USA rammes store

befolkningsgrupper af arbejdsløshed, social nød og boligmangel. For at sti-

mulere økonomien, iværksættes der under New Deal politikken, offentlige

byggeprogrammer, med det sigte, at udbygge infrastrukturen og fremme

boligbyggeriet.38  Den stigende boligmangel imødegås indenfor boligbygge-

riet ved at rationalisere byggeprocessen. Dette sker med automobilindustriens

samlebåndsproduktion som forbillede.39 Den industrielle fremstillingsform

forudsætter imidlertid en række krav til de anvendte byggematerialer. Disse

måtte være ensartede, formstabile og lette at forarbejde. Endvidere måtte de

være tilgængelige i rigelige mængder og til lave priser. Krydsfiner opfylder

disse betingelser og opnår herigennem sin store udbredelse i 30ernes bolig-

byggeri.40  I begyndelsen anvendes materialet primært til opbygning af

undergulve, vægge, lofter og døre (se fig. 52) . Senere, i forbindelse med den

stigende industrialisering af byggeriet, indgår materialet som en vigtigt be-

standdel i opbygningen af præfabrikerede byggeelementer (se fig. 55-59 og

65) . I takt med at disse vokser i størrelse udvikles der efterhånden bygge-

systemer, hvor gulv-, væg- og loft sektioner og senere hele husmoduler er

præfabrikeret i krydsfiner (se fig. 66-71). Mod slutningen af 30erne eksiste-

rede der alene i U.S.A.  mere end 45 firmaer, der tilsammen fremstiller

20.000 boligenheder årligt.

Imidlertid løber samlebåndsproduktionen af krydsfinerhuse ind i en række

problemer, der resulterer i at denne produktionsform aldrig opnår samme

gennemslagskraft som i automobilindustrien. Dels bliver den nye produk-

tionsform mødt af  stor modstand i håndværkerkredse, og dels bliver de

seriefremstillede huse modtaget med blandede følelser af befolkningen.41

Især er de begrænsede muligheder for individuelle løsninger medvirkende til

at krydsfinerhusene kun får en begrænset succes.

Still another problem in standardization is the public recognition

of the fact that standardization in homes is desirable as in

automobiles, sewing machines, refrigerators, and the like. Most home

owners prefer to emphasize the individuality of their houses, and in

this they are encouraged by the architectural profession.42

fig. 65 Richard Neutra, Plywood Model House. Standardiseret trærammekonstruktion.
Præfabrikerede facader i krydsfiner, monteret på stålramme. 1936

fig. 66-71 Tennessy Vally Authority - Trailer House.
Transporterbare arbejderboliger, med mulighed for
sammenstykning af flere enheder. 1939
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fig. 72-74 House-in-the-air, 3
værelses enfamiliehus. Bygherre;
Federal Works Angency, Californien,
1942

fig. 76 Texas pre-fabrikated houses - makers
of „victory“ huts and „victory“ houses.
Reklame for præfabrikerede huse med en
montagetid på 6 timer, 1943

fig. 77-82 Militærbarakker til den amerikanske hær. Konstruktionen er udført med
henbilk på enkel transport og hurtig opsætning, 1942

fig. 75 Gordon Drake, Modular House, Los Angeles. Elementbyggeri med byggemodul
på 4x8 fod, 1946
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2. verdenskrig – efterkrigstidens genhusning -krydsfiner som

erstatningsmateriale – revurdering af materialets kvaliteter.

Sammen med 30ernes depression repræsenterer 2.verdenskrig et andet

vendepunkt i krydsfiners anvendelse som byggemateriale. Igen er materia-

lets fysiske og praktiske egenskaber i højsædet. Anvendelsen har især tre

hovedformål:

Dels udgør materialet et erstatningsmateriale for en lang række

metaller (stål, aluminium etc.), der under rationeringen er forbeholdt

rustningsindustrien. Eksempelvis anvendes krydsfiner som erstatnings-

materiale til opbygningen af lastvognskarosserier, bådskrog og togvogne.43

Dels anvendes krydsfiner i krigens tjeneste i forbindelse med fremstillin-

gen af militærbarakker og bygninger til hærens materiel. Materialet viser sig

i denne sammenhæng at være særdeles anvendeligt, som følge af dets gun-

stige styrke/vægt- forhold. Ligeledes opfylder det hærens krav til et mate-

riale, der er hurtigt og let at montere og demonterer (se fig. 77-82).44

Endelig finder krydsfiner efter krigens afslutning stor anvendelse under

fremstillingen af billige boliger til de hjemvendte soldater. Alene ved USA’s

indtræden i 2. verdenskrig er der, ifølge National Resources Planning Board,

et behov på ca. 2 millioner boligenheder. Ved afslutningen af 2. verdenskrig

er dette behov fordoblet.(se fig. 76).45

I tilknytning til den voldsomme efterspørgsel på boliger, i efter-

krigstidens Amerika, opstår der i det efterfølgende økonomiske opsving, et

gunstigt miljø for eksperimenter med byggematerialer. I dette miljø indfinder

en lang række personer sig, fra tidens internationale arkitekturavantgarde.46

Dette indebærer indirekte, at opmærksomheden rettes mod nye tilgange til

materialer og form. Tilgange, der i højere grad  involverer refleksioner vedrø-

rende materialernes æstetiske muligheder. I forhold til krydsfiner fører dette

til en (gen)-opdagelse af materialets æstetiske potentialer (se fig. 83-84).

Samtidig opstår der et dobbeltsidet forhold til materialet. På den ene side

forbindes materialet med det midlertidige og nødtørftige - og opfattes som

sådan, som et underlødig byggemateriale. På den anden side opfattes mate-

rialet som et moderne og gedigent byggemateriale, med åbenbare æstetiske

muligheder.
fig. 83-84 „Plywood is perhaps the most significant of the more recently perfected
structural items wich usher in a renaissance of wood construction and bring it up-to-
date“ Richard Neutra.
„to me Plywood offers a new lead into a fascinating realm of form“
Frank Lloyd Wright.
Reklamer for Douglas Fir Plywood, 1938
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fig. 85-88 Munkenbeck + Marshall, kontorbygning med stress-skin-tagkonstruktion,
der spænder 12m. 1993
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Byggeriets træghed - den forsinkede effekt

Til trods for den omfattende forskning, der finder sted under 2. verdens-

krig i forhold til krydsfiner, er det kun i et begrænset omfang at dette får en

afsmittende effekt på det senere byggeri. Således er det kun i få tilfælde, og

ofte med årtiers forsinkelse, at nye krydsfinertyper, lamineringsteknikker

og sandwichkonstruktioner genfindes indenfor byggeriet.

Dette har flere årsager. Dels stiger antallet af nye byggematerialer ekspo-

nentielt i efterkrigstiden, hvilket indirekte fører til at dæmpe interessen for

krydsfiner.

Dels opstår der i efterkrigstiden en industrialisering og specialisering af

byggeprocessen, hvilket fører til at der sker en opsplitning i forhold til de

involverede faggrupper. Dette får som konsekvens, at forskningen i bygge-

materialer primært overgår til ingeniørens fagområde. I forhold til krydsfiner

medfører dette, at der primært forskes i materialets fysiske egenskaber og

kun i begrænset omfang i dets æstetiske potentialer.

 Endelig vedrører diskurserne i den sene modernisme primært temaer

som form og rum, hvorimod materialer og teknik ofte nedprioriteres.47

Et eksempel på den forsinkede effekt, kan ses i forhold til de vinge-

konstruktioner, der udvikles under 1. og 2.verdenskrig. Til trods for disse

konstruktioners udnyttelse af styrke/vægt-forholdet og de åbenbare

materialebesparelser, der følger heraf, er det først efter 1960erne at kon-

struktionerne genfindes i byggeriet (se fig. 85-88).48
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fig. 89-94 Peter Cheret og Jelena Bozic, katolsk kirke i Heilbronn-Sothheim, 1993.
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Nyere anvendelser af krydsfiner som byggemateriale

Efterfulgt af den sene modernismes undertiden begrænsede interesse for

materialer, er der ved indgangen til det 21. årh. opstået en fornyet interesse

i forhold til materialer. Interessen samler sig især omkring to temaer. Hen-

holdsvis materialernes fysiske egenskaber, der ofte sættes i en tektonisk

sammenhæng, samt deres æstetiske kvaliteter, - herunder muligheder for at

opfylde menneskelige behov for sansestimulering.

Med baggrund i en række udvalgte eksempler belyses i det følgende

krydsfiners anvendelse i byggeriet i overgangen fra det 20. til det 21.årh.

Krydsfinerplader i maxiformater

Krydsfinerpladernes dimensioner har ændret sig markant gennem tiden.

Eksempelvis fremstilles der i dag krydsfinerplader, der i tykkelsen varierer

fra 0,4mm til adskillige centimeter. Ligeledes er pladernes størrelser vokset

betydeligt og findes idag fra mandsstørrelse (1.22 x 2.44m) til maxistørrelser

på  1.8m x 28m.

De nye dimensioner åbner for nye anvendelsesmuligheder. Dette

har arkitekterne Peter Cheret & Jelena Bozic eksempelvis udnyttet

til de bærende konstruktioner i en kirke.

I lighed med loftkonstruktionerne i Sydney operaens lille og store sal,  har

de anvendt krydsfinerplader i maxiformater, for at reducerer antallet af

samlinger. Dette har været afgørende for den samlede konstruktions bærer-

evne.

Loftkonstruktionen er opbygget som en gridstruktur, der samtidig udgør

den rumlige modulering. I denne struktur, som hviler på fire søjler, er der

udhulet et stort indvendigt hvælv. Gennem hvælvet passerer himmellyset

og understreger herved rummets liturgiske karakter. Med opbygningen op-

nås en balance mellem konstruktionen, den rumlige modulering, kirkerummets

lysforhold samt stoffets præsens (se fig. 89-94).49
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fig. 95-97 Ruedi Dietiker, Beat Klaus Brugg, tilbygning af bibliotek
til eksisterende beboelseshus. Udvendig beklædt med ubehandlet
krydsfiner, Schweiz, 1993

fig. 98-99 Blum & Blum, en-familiehus. Udvendig beklædt med ubehandlet krydsfiner,
Schweiz, 1995-96
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Krydsfiner som beklædningsmateriale.

I artiklen ”Reden über Holz” i tidsskriftet Archithese nr.5 1985 diskuterer

arkitekterne Michael Alder, Jacques Herzog, Pierre de Meuron og Peter

Zumthor den stigende anvendelse af træ (herunder krydsfiner) som bygge-

materiale.

Michael Alder peger i denne sammenhæng på den ikke-bærende yder-

mur, som en af årsagerne til at træ og krydsfiner i stigende grad anvendes

som udvendigt og indvendigt beklædningsmateriale. Med ydermuren frita-

get for enhver bærende funktion, reduceres denne til udelukkende at være en

beklædning,- et tapet. Imidlertid fortsætter ydermuren ofte med at ud-

trykke en vis konstruktiv betydning. Til sammenligning er træ- og krydsfiner-

beklædninger derimod i langt større grad overensstemmende med deres egent-

lige funktion, - de fungerer som klimaskærme og fremstår som sådan.50

Peter Zumthor påpeger endvidere betydningen af træ og krydsfiner som

bygningsmæssige udtryksmiddler.

Eine Fassaden verkleidung aus Sperrholz verlieht einem Gebäude

ein typisches Gesicht 51

Zumthor omtaler i denne forbindelse en række historisk betydning-

slag som knytter sig til træ. Eksempelvis armod og bondekultur

(”Heimatstil”) samt ikke-permanens (”Provisorische”)52 Ligeledes

nævner Jacques Herzog og Pierre de Meuron  en række positivt la-

dede betydninger,- eksempelvis det eksklusive, det kostbare, møblet (ein

Möbelstück).53

Gennem det betydningsmæssigt vokabular, eksister der ifølge Peter

Zumthor, Jacques Herzog og Pierre de Meuron, talrige muligheder for, at

etablere en dialog mellem bygningsværket og konteksten. Eksempelvis an-

vendes krydsfiner ofte som beklædningsmateriale til ”lette” bygninger, hvor

der tilstræbes en forbindelse til en naturmæssig kontekst (se fig. 95-97 og

98-99). Omvendt kan det være hensigten at skabe en kontrast til kontek-

sten. Dette kan ske ved at det lette og forfinede ”træskrin” anbringes mellem

tunge bygningsvolumener i en bymæssig kontekst (se fig. 100).

fig. 100 Kündig, Hubacher, Bickel, beboelses- og kontorhus, Udvendig beklædt med
lakeret krydsfiner. Schweiz, 1992-92

fig. 101 Hans-Peter Müller, en-familiehus. Udvendig beklædt med ubehandlet
krydsfiner.
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fig. 102-106 Allan Wexler, Crate House. I Crate House er alle beboelsesfunktioner
indbygget i mobile kasser (crates), der kan trækkes ud fra en stationær kerne.Rummet
kan herved på skift fungerer som henholdsvis; soverum, badeværelse, opholdsrum og
køkken. 1991
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Mobile opbevaringsmøbler i krydsfiner

Hovedparten af den litteratur, der vedrører krydsfiners anvendelse, har

vist sig at være relateret til gør-det-selv-mandens tilgang til materialet. Især

eksisterer der fra USA, i perioden umiddelbart efter 2.verdenskrig, talrige

bøger, der med detaljerede beskrivelser, anviser byggeforskrifter til hus og

hjem. Eksempelvis findes der anvisninger til udførelsen af diverse lamper,

reoler og børnelegetøj samt robåde og fritidshuse.54

Arkitekten Allan Wexler tilhører på ingen måde  gør-det-selv-fol-

ket, men i hans tilgang til materialer, samt med den begrænsede håndværks-

mæssige kunnen, der kendetegner hans projekter, har han flere lighedspunk-

ter med hobbymandens.

Wexler uses a limited range of materials and dimensions, and he

puts the materiales together in a straightforwardly robust manner. 55

I sine projekter anvender han i udpræget grad en intuitiv tilgang. Således

er hans tegningsmateriale yderst begrænset (Indledningsvist definerer han

dog  grænserne for de involverede materialer, redskaber, processer og

dimensioner).Som følge heraf er hans projekter kendetegnet ved at de alle

udstråler en stærk integritet mellem ide og udførelse.

Modernity brought with it the assumption that manual work was a

kind of activity that had nothing to do with thought. But the twin

poles of thought and action in fact belong together, and Wexler’s

work reveal just how closely they depend upon each other 56

Karakteristisk for Wexlers projekter er desuden, at de afspejler den ame-

rikanske tradition for mobilitet. Således udgør et gennemgående tema i hans

arbejde, en stadig forholden sig til mennesket i bevægelse.57 Med udgangs-

punkt i hjemmets daglige ritualer (at sidde ved et bord, brusebadet, at sove

i en seng, madlavningen) undersøger Wexler, hvorledes disse ritualer afsted-

kommer funktionelle konsekvenser - konsekvenser der undertiden udmunder

i rene absurditeter (se fig. 102-108).

fig. 107-108 Allan Wexler, Sukkah with Furniture made from its Walls. En Sukkah
udgør et ly, der opføres i forbindelse med den jødiske festligholdelse af høsten.
Sukkahen er traditionelt udført af primitive materialer. Israel, 1990
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1 Jvf. Knigt, E Vernon & Wulpi, Meinart. Veneers and plywood pp. 3-23

2 Materialekarakteren emanciperes. Se indledningen.

3 As a result its use [plywood] was rather narrowly limited to the more costly species of

wood, and its products could only be enjoyed by those whose wealth permitted them to buy

comforts and luxuries that were denied to all but the more important personages in the

successive eras of human history .

Cf. Perry, Thomas D. Modern plywood, New York 1942, p. 19

4 Cf. Robinson, Fredrick. English furniture  p.211

5 Cf. Knigt, E. Vernon & Wulpi, Meinrad. Veneers and Plywood, New York 1927

6 Industrialiseringen af krydsfinerproduktionen er under kraftig vækst i U.S.A i begyndel-

sen af det 20.årh.. I modsætning hertil opleves i Europa en generel industriel afmatning,

som følge af 1.verdenskrig.

7 Cf. Duncan, S. Blackwell, The complete plywood handbook  p 15

8 Ibid.,  p 15

9 Anvendelsen af krydsfiner til fremstillingen af døre er fra begyndelsen primært økono-

misk betinget. Til trods for et relativt lavt lønniveau ved begyndelsen af det 20.årh., er de

håndværksfremstillede døre henholdsvis arbejds- og omkostningskrævende. Endvidere eksi-

sterer der, som følge af fugt- og temperaturudsving, problemer med formstabiliteten ved den

traditionelle fyldningsdør. Døre, der er fremstillet i krydsfiner, er derimod modstandsdygtige

overfor temperatur- og fugtændringer.

Jvf. Duncan, S. Blackwell, The complete plywood handbook  p 15

10 Ibid.,  p 15

11 Casein og albumin er i begyndelsen af det 20.århundrede de eneste limtyper, der er til

rådighed ved fremstillingen af krydsfiner. Begge limtyper (casein baseret på syrnet mælk.

Albumin, et tørret blodprodukt, der koagulerede ved opvarmning), kan hverken modstå

fugt eller svamp (i visse tilfælde stimulerer disse limtyper endog væksten af svampespo-

rer). Udviklingen af en vandfast og svampebestandig lim bliver således en af de store

udfordringer, i forhold til den videre udnyttelse af krydsfiners formmæssige potentiale.

Især flyfabrikationen er i begyndelsen af århundredet afhængig af vandfast krydsfiner

(vingekonstruktioner limet med casein og albumin, viser sig at gå i opløsning under fug-

tige omstændigheder). Derfor opstår der under 1.verdenskrig et kapløb om at være først,

med udviklingen af en vandfast lim til krydsfiner. Imidlertid lykkedes det ikke at færdig-

udvikle en lim inden afslutningen af 1.verdenskrig. Først i 30erne lykkedes det med bag-

grund i plastindustrien, at udvikle en ureafenolformaldehydlim, som både er vandfast og

modstandsdygtig overfor svampeangreb. Denne limtype finder stor udnyttelse under 2.ver-

denskrig , da flyfremstilling i krydsfiner genoptages.

Jvf. Perry, Thomas D. Modern plywood pp. 53-67

12 The scientific value of cross laminations and layers of many thin sheets glued together,

and the appreciation of the increment of strength due to such construction, does not

appear to have much recognition until nearly the beginning of the 20th Century.

Cf. Knigt, E Vernon & Wulpi, Meinart. Veneers and plywood p. 104

13 Cf. Perry, Thomas D. Modern plywood p.34

14 Jvf.Knigt, E Vernon & Wulpi, Meinart. Veneers and plywood p. 139

15 Jvf. American scientist. 1946, vol. 34, pp.383-384

16 Ibid., p.384

17 Indenfor automobilfremstillingen foregår i sammen periode en tilsvarende udvikling,

idet den traditionelle chassisramme gradvist erstattes af et selvbærende karosseri.

18 De omtalte produktionsteknikker betegnes henholdsvis Vidal- og Duramold .

Jvf. American scientist. 1946, vol. 34, p.384

19 Sideløbende med undervisningen på  Bauhaus skolen formgiver Breuer et antal stål- og

aluminiumsmøbler, som senere søges omsat til træ vha. formspændingsteknikken. Det

kan diskuteres, hvorvidt ”oversættelsen” er et udtryk for Breuers forsøg på at imøde-

komme kritikken af den tidlige modernismes materialemæssige kulde. En kritik, der i høj

grad rejses af  Alvar Aalto.

20 Efter nazisternes magtovertagelse, der fører til Bauhausskolens lukning, tager Marcel

Breuer og Walter Gropius  midlertidigt ophold i England, inden de senere bosætter sig i

USA. Under dette ophold arbejder Breuer  med udviklingen af møbler i formspændt

krydsfiner. Han indleder i denne forbindelse et samarbejde med den engelske økonom,

ingeniør og forretningsmand Jack Pritchard, om udviklingen af moderne møbler i kryds-

finer. I 1935 etableres firmaet The Isokon Furniture Company. Firmaet grundlægges efter

følgende hovedtanker:

The general principal govering the policy will be in the designing, making and distributing

of furniture, fittings, and equipment wich will help to make contemporary living pleasenter,

comfortable and more efficient. Uniformity in caracter and design, combined with variety

and individuality of each item, should be achieved.

The principal material to be used in the prelimiary work must be plywood....

Metal may be incorporated just where it preformes a function better than plywood.....

The furniture will be primarily useful and its aestatic qualities will be due to its form rater

than superimposed ornament.....

In chairs, comfort will be the objective.

Much recent modern furniture has failed to give the traditional english comfort tho´ its

form and shape has been pleasing...

Cf. Wilk, Christopher. Marcel Breuer Funiture and Interiors

Imidlertid volder det Breuer talrige problemer at forene den engelske komfort med et nyt

materiale, en ny teknik og et formsprog, der har sit udspring i et andet materiale.

Jvf. Wilk, Christopher. Marcel Breuer Funiture and Interiors, p. 129

21 Cf. Wilk, Christopher. Marcel Breuer Funiture and Interiors, p.131

22 Ibid.,p.132

23 I bestræbelserne på at udvikle en møbeltype, der henholdsvis er enkel at fremstille og

samtidig prisbillig, består projektet af en simpel udskæring af krydsfinerpladen i to side-

vanger, hvorimellem sæde og ryg monteres. Breuer udnytter herved den formæssige fri-

hed, som eksisterer i det todimensionale plan, under udskæringen af krydsfinerpladen.

24 I modsætning til Marcel Breuer, der efter MoMA konkurrencen opgiver formspændings-

teknikken definitivt, repræsenterer samme konkurrence for Aero Sarinen og Charles Eames
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begyndelsen af en intens udvikling af denne teknik.

25 Ibid., p.163

26 Consequently, only a few of the original sketches and production drawings remain and

it is most difficult to date exactly the almost five dozen models manufactured.

 Cf. Pallasma, Juhani ”Preface” Alvar Aalto Furniture, Museum of Finnish Architecture

1984  p.10

27 Cf. Aalto, Alvar “ The humanizing of Architecture”,Technology Review, 1940

28 Through all their efforts the Eameses advocated a human modernism focused on man’s

ability to control the machine for the society’s benifit.

Cf. Abrams, Harry N. The work of Charles and Ray Eames;a legacy of invention New

York 1997 p 16

29 Cf. Abrams, Harry N. The work of Charles and Ray Eames;a legacy of invention New

York 1997 p 20

30 Jvf. Drexler, Arthur. Charles Eames Furniture New York p.10

31 Revnedannelser udgør tilstadighed et problem i den nutidige produktion af dobbelt-

krumme krydsfinerskaller,- som det eksempelvis er tilfældet ved ”myren”,- designet af Arne

Jacobsen. Problemet løses fortsat ved at opvarme presseformen og påføre det yderste finerlag et

tyndt stoflag.

32 Jvf. Drexler, Arthur. Charles Eames Furniture New York p.12

33 Som følge af Californiens strategiske beliggenhed under stillehavskrigen, udvikler den

amerikanske vestkyst sig til et tyngdepunkt for den amerikanske militærindustri. Califor-

nien udgør i denne sammenhæng et centrum for de mest avancerede industrielle teknik-

ker. Især er flyindustrien  med virksomheder som Douglas, Lockheed og Vultee medvir-

kende til at fremme den industrielle udvikling.

34World war II provided new opportunities for the collaboration of art and industry

Cf. Abrams, Harry N. The work of Charles and Ray Eames;a legacy of invention New

York 1997 p 14

35Jvf. Neuhart, John. Eames Design pp. 26-29,32-35,40-43

36 Ibid., p. 59

37 Se indledningen

38 Der igangsættes bl.a. opførelsen af et stort antal landsbybebyggelser, -   ”Hoovervillages”

Jvf. Cerliani, Christian & Baggenstos, Thomas. Sperrholzarchitektur  Zürich 1997 p. 66

39 ”Ein Haus wie ein Ford”

Ibid., p. 66

40 Krydsfiner anvendes allerede i 1920erne i  bilproduktionen pga. dets fysiske egenska-

ber og den lethed, hvormed det kan bearbejdes. Således finder materialet anvendelse ved

opbygningen af autosæder, til indvendigt apteringsarbejde samt til udførelsen af instru-

mentbræt og bagagerum.

Jvf. Perry, Thomas D. Modern plywood pp.265-270

41 There appear to be two major problemes in prefabrication, that of rigid standardization

and that of relieving the opposition of the building trades, who think they see a menace to

the continuation of the many divisions and groups of skilled artisans that have grown up

in the construction industry.

 Cf. Perry, Thomas D. Modern plywood pp.247-250

42 Ibid.,

43 Jvf. Cerliani, Christian . Sperrholzarchitektur  Zürich 1997 p. 68

44 Ibid., p. 68

45 Ibid., p. 68

46 Talrige europæiske arkitekter, - mange med tilknytning til Bauhausskolen,- emigrere i

forbindelse med 2. verdenskrig til USA. Dette er tilfældet for arkitekterne Walther Gropius,

Marcel Breuer, Richard Neutra og R.M.Schindler.

47 I modsætning til den tidlige funktionalisme, der generelt kendetegnes ved en samhørig-

hed mellem materiale, form og teknik, følger diskursen i den sene modernisme primært

rum og form.

Jvf. Auer,Gerhard. ”Editorial”  Daidalos nr. 56,Juni 1995 p.19

48 Konstruktionerne er opbygget af et antal ripper (ofte udført i krydsfiner), hvorpå et til

flere lag krydsfiner sømmes eller limes.

Jvf. Architects Journal. ”Ply thrives under stress” 17 nov.1994 p.43

49 Jvf. L’architecture d’aujour’hui, 332 maj 1999 p 76-81

50 Jvf. Archithese. ”Reden über holz” 5 1985 p 2

51 Cf. Cerliani, Christian & Baggenstos, Thomas. Sperrholzarchitektur  Zürich 1997 p.
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52 Jvf. Archithese. ”Reden über holz” 5 1985 p 3

53 Ibid., p 3

54 Glen L. Boatbuilding with plywood

 Hertzberg, Robert Edward How to built with plywood. Connecticut 1956

55 Cf. GG portofolio. Allan Wexler, p.6

56 Ibid., p.5
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2. analysedel

Eksperimenter med krydsfiner

Eksperiment I Fremstilling af krydsfiner

Eksperiment II Slibning af krydsfiner A

Slibning af krydsfiner B

Eksperiment III Limning af kurveformede udsnit A

Limning af kurveformede udsnit B

Eksperiment IV Limning af vinklede udsnit, 45°

Eksperiment V Limning af vinklede udsnit, 15°,30°,45°

Eksperiment VI Limning af vinklede udsnit, 15°,45°

Eksperiment VII Sammensyning af krydsfiner

Eksperiment VIII Sammennitning af krydsfiner

Eksperiment IX Limning af udklippet krydsfinerplade

Eksperiment X Limning af udskåret krydsfinerplade

Eksperiment XI Strækning af udskåret krydsfinerplade

Eksperiment XII Udfræsning af krydsfinerplade

Appendiks

Eksperimenter udført af studerende ved arkitektskolen i Aarhus i forbin-

delse med kurset” Materialeæstetik”. Kurset blev afholdt i januar 2001,

som en del af Ph.d- studiets undervisnings og formidlingspraksis. Ved

kurset deltog i alt 15 studerende.

Eksperiment XIII Nedbrydning/opbygning af krydsfinerplade

Eksperiment XIV Udsavning af sammenlimet krydsfineremne

Eksperiment XV Udsavning af krydsfinerpladen i serielle snit

Eksperiment XVI Udsavning af kubiske krydsfinerblokke

Eksperiment XVII B øjning og vridning af krydsfiner

Eksperiment XVII Fletning af krydsfiner
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Eksperiment I

Fremstilling af krydsfiner
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I

Fremstilling af krydsfiner

Størrelse:

8 x30 x 95cm.

Materiale:

Finer i varierende træsorter (palisander, bøg, ask. mahogni, wengé, merbau,

teak, ahorn, eg, kirsebær).

Teknik:

Eksperimentet bygger på den grundlæggende teknik, der anvendes ved

krydsfinerfremstilling. Dvs. sammenlimningen af finerlag med krydsende

retninger.1

Til eksperimentet anvendes knivskåret finer og som bindemiddel anven-

des kunstharpiks lim (uredana), der har en lang “åbningstid”. Sammenpres-

ningen af finerlagene sker v.h.a. en finerpresse.

Den efterfølgende udsavningen af den fremkomne krydsfinerblok foregår

med rundsav.

Udførelse:

Finer i varierende træsorter ( med forskellige farver) sammenlimes med

skiftende åreretninger (krydsende i vinkel på 90°) til en massiv krydsfiner-

blok. Påføringen af lim sker vha. malerrulle (se fig. I 1-5). Efterfølgende

udskæres den fremkomne krydsfinerblok  i en række serielle snit (se fig. I 6).

Eftertanker:

Med eksperimentet belyses krydsfiner i sin mest grundlæggende form,-

som finerlag, der er sammenlimet i krydsende retninger. Eksperimentet ud-

gør som sådan en gentagelse af den fremstillingsteknik, der har været i

anvendelse siden ægypterne udviklede den for 2500 år siden. Baggrunden

for at „gentage“ eksperimentet har været at kaste nyt lys over materialet i

æstetisk henseende.

  fig.I 1-5 Sammenlimning af finer til krydsfinerblok

fig. I 7

fig. I 8
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Gennem udsavningen af det sammenlimede krydsfineremne i serielle snit

fremkommer en række snitflader med varierende overfladekarakterer (se fig.

I7, I 8, I 9, I 10). Den første af disse har et  udpræget irregulært mønster og

fremstår farvemæssigt med stor variation. Endvidere forekommer overflade-

strukturen løs og ru. Årsagen til den store irregularitet skyldes det begræn-

sede tryk, som den anvendte  finerpresse kan yde, og som derfor medfører

at finerlagene, mod kanterne af krydsfinerblokken, ikke rettes helt ud men

fremstår krøllede. Farvevariation opstår som følge af de farveforskelle, der

kendetegner de anvendte finerer (farvevariationen spænder fra de mørke

palisander- og wengé finerer til de lyse ask- og ahornfinerer ). Endelig frem-

kommer den løse og ru overfladestruktur, som følge af finerpressens be-

grænsede tryk og  rundsavens savspor (pga. af løse finerlag opstår der

mange oprifter i de tværliggende finerlag).

Ved de efterfølgende snit, der foretages bemærkes det at irregulariteten

gradvist aftager. Dette skyldes at finerlagene efterhånden sammenpresses

helt, hvorved der fremkommer et velordnet og stribet mønster (se fig. I9,

I10, I 11). Farvemæssigt sker der ingen variation, idet finerfarverne er de

samme som ved det første snit. Derimod bemærkes det, at overflade-

strukturen, som ved det første snit var løs og ru, efterhånden bliver mere

homogen og tæt. Dette skyldes dels den bedre sammenpresning af finer-

lagene og dels muligheden for, med en tættere struktur, at foretage ”rene”

snit.

Til  sammenligning med den industrielt fremstillede krydsfiner fremgår

det på baggrund af eksperimentet, at den manuelt fremstillede krydsfiner

har sin egen og unikke karakter. En karakter, der  kendetegnes ved en større

irregularitet og farvevariation. Ligeledes fremgår det at overfladestrukturen i

den manuelt fremstillede krydsfiner er mere åben (se fig. I9, I10).

Endelig har det på baggrund af eksperimentet vist sig, at der er fremkom-

met et (komposit) træmateriale, der i modsætning til almindelig træ, som

grundlæggende har en  med en lineær karakter, har en udpræget fladekarakter.

Krydsfinermaterialet adskiller sig således både i forhold til den måde, hvorpå

det opfattes og kan anvendes, fra de karaktertræk, der kendetegner alminde-

lig træ.2

1 Jvf. afsnittet ”Krydsfiners tidlige anvendelse”  se side xx

2 Almindelig træ har en stor trækstyrke parallelt med åreretningen og en ringe trækstyrke

vinkelret på åreretningen. Krydsfiner har en ensartet trækstyrke i alle retninger parallelt med

pladens plan. Krydsfiners trækstyrke er ca. halvdelen af almindelig træs trækstyrke i længde-

retningen.

fig. I 6 Udsavning af krydsfinerblok
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fig. I 9-10
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fig. I 11
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Eksperiment II

Slibning af krydsfiner A
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fig.IIA 1-8

fig.IIA 9-10
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II

Slibning af krydsfiner A

Størrelse:

5.5 x 9.5 x 35cm

Materiale:

Palisander finer 0.5mm, bøgefiner 1.5mm

Teknik:

Til eksperimentet anvendes knivskåret finer.

Som bindemiddel anvendes kunstharpiks lim (uredana).

Sammenpresningen af finerlagene sker v.h.a. en finerpresse.

Slibningen af den fremkomne krydsfinerblok sker vha. båndpudser.

Udførelse:

Finer af bøg og palisander (med forskellig farve) sammenlimes, med skif-

tende åreretning( krydsende i vinkel på 90°), til en massivt krydsfinerblok.

Denne udsaves efterfølgende i rette snit og slibes afslutningsvist i kontinu-

erlige vinkelforløb. Krydsfinerblokkens forskellige finerlag træder herved

frem under forskellige vinkler (se fig. IIA 1-8).

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges de særlige æstetiske potentialer, der lig-

ger „gemt“ i krydsfinermaterialets lagvise opbygning. Ved at slibe en

krydsfinerblok i forskellige vinkler afdækkes disse som forskellige mønster-

tegninger.

Ved slibningen af den sammenlimede krydsfinerblok fremkommer der et

objekt, hvis sider adskiller sig markant fra hinanden. Således fremstår to af

siderne som henholdsvis blokkens for- og bagside. Disse er dækket med

bøg- og palisanderfiner. De øvrige sider, der kan opfattes som blokkens

kanter, eksponerer derimod krydsfinerblokkens lagvise opbygning.

Under slibningen bemærkes det, at der sker en ”sammenblanding” af

krydsfinerblokkens  sider. Således fremgår det, at kanterne ”trækkes” om på

for- og bagsidens „plads“, hvorved den oprindelige skelnen mellem for/

bagside og kanter efterhånden forsvinder (se fig IIA 1-8).

 Ved betragtning af kanterne, der „fortæller“ om krydsfinerblokkens op-

bygning, ses et stribet og reglmæssigt mønster (se fig IIA 1-8).

Reglmæssigheden skyldes den skiftevise sammenlimning af finerlag med

henholdvis lyse og mørke farver.  Til sammenligning kendetegnes almindelig

træ  ved dets ureglmæssig åreforløb.

Desuden ses ved kanterne sporene (toolmarks) af de teknikker, som har

været i anvendelse ved bearbejdningen af krydsfinerblokken. Henholdsvis

rundsavens snit, der har ført til flader, samt båndsliberen, der i kontrast

hertil, har afstedkommet organiske formforløb (se fig IIA 1-8). Endelig

bemærkes det, hvorledes mødet mellem båndsliberens organiske formforløb

og rundsavens rette snitflader, fører til en formmæssig spænding i objektet

(se fig IIA 1-8, IIA 9-10).

Ved betragtning af objektets ”forside”, der er dækket med palisander,
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bemærkes det at denne materialemæssigt fremstår med en irregularitet, sva-

rende til almindelig træ(se fig IIA 9, IIA 11).  Ligeledes har denne side en

farvevariation, svarende til de naturlige farveforskelle i træ. Desuden be-

mærkes det, at krydsfinerblokkens lagvise opbygning kommer til syne i

visse dele af “forsiden”. Umiddelbart ser det ud som om krydsfinerblokkens

kanter er trukket om på forsiden og her har efterladt en karakteristiske

„bolchestribet“ mønstertegning (se fig IIA 9, IIA 11).   Samtidig opstår der

ved denne ”sammenblanding” af forside og kanter en afgørende forandringer

i forhold til opfattelsen af krydsfinerblokken. Således forsvinder den karak-

teristiske opdeling mellem for/bagsider og kanter, der almindeligvis kende-

tegner krydsfiner, for at blive erstattet af et objekt, hvis sider udgør en

integreret helhed (se fig xx og xx ).

Ved betragtning af krydsfinerblokkens ”bagside” fremgår det, at denne

præges af en række irregulære mønstertegninger som følger af de varierende

vinkler, hvorunder slibningen er foregået (se fig. IIA 10). Der opstår herved

et karakteristisk linjespil, der i et optisk henseende får de forskellige finerlag

til at fremtræde med forskellig tykkelse (se fig. IIA 10). Endvidere fremgår

det, at der gennem slibningen opstår et samspil mellem formens og stoffets

udtryk. Således er de irregulære mønstre i visse områder medvirkende til at

camouflere formen og i andre områder medvirkende til at understrege denne.

Med udførelsen af eksperimentet har det som helhed vist sig, hvorledes

en bearbejdning af krydsfiner gennem slibning har ført til omfattende stof-

lige forandringer. Særligt har det vist sig, hvorledes de æstetiske potentialer,

der ligger „gemt“ i krydsfinermaterialets lagvise opbygning, er kommet til

udfoldelse.

fig.IIA 11
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Eksperiment II

Slibning af krydsfiner B
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fig. IIIB 1-6 Udsavning, drejning og slibning af „krydsfineræg“
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II

Slibning af krydsfiner B

Størrelse:

20x45x80cm

Materiale:

Grankrydsfiner 15mm

Teknik:

Til udskæring af krydsfinerplade anvendes en rundsav.

Sammenlimning af de fremkomne enkeltdele til en krydsfinerblok sker med

pva-lim som bindemiddel.

Efterbearbejdning af krydsfinerblokken foretages med henholdsvis bånd-

sav, drejebænk og sandpapir.

Udførelse:

Under eksperimentet udskæres et antal krydsfinerplader i samme rek-

tangulære størrelse (20x80 cm). Pladerne sammenlimes efterfølgende til

en massiv krydsfinerblok med størrelsen 20x45x80 cm (se fig. IIB 8-9).

Efterfølgende udsaves med båndsav tre ”æg”-formede objekter. Udsav-

ningen foretages således, at ”æggene” har forskellige placeringer i forhold til

krydsfinerblokkens lagvise opbygning. Således har et ”æg” finerlagene på

tværs af sin længdeakse,- ét har finerlagene parallelt med sin længdeakse og

endelig har ét ”æg” finerlagene i en vinkel på 45° i forhold til sin længdeakse

(se fig. IIB 1).

Afslutningsvist afdrejes og slibes de udskårne ”æg”, hvorefter de placeres

på deres ”oprindelige” pladser i krydsfinerblokken (se fig. IIB 7).

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges primært relationen mellem stof og form.

Således undersøges det, hvorledes stoffet og formen komplimenterer hinan-

den og indstiller sig i et balanceforhold. Et balanceforhold, der kan være

forskudt med henholdsvis stoffet og formen som det dominerende.

De tre ægformede objekter, der fremkommer ved udsavningen af

krydsfinerblokken, kan opfattes som en subtraktion af det omkringliggende

materiale, hvorved formen gradvist blotlægges. Metaforisk kan eksperi-

mentet således betragtes som en ”frigørelse” af de ægformede objekter fra

krydsfinerblokken,- en ”frigørelse”, der i lighed med Michelagelo´s frigø-

relse” af Davidststuen fra marmorblokken, forudsætter objekternes tilste-

deværelse i den oprindelige krydsfinerblok (se fig. IIb 1-6).

Ved betragtning af de udsavede „æg“ bemærkes det, at der eksisterer en

balance mellem stof og form,- en balance der udgøres af henholdsvis den ru

overfladestruktur og den grove udskæring af „æggene“ (se fig. IIIB 10-11).

Gennem den efterfølgende bearbejdning af  „æggene“ opnår disse gradvist

en glat overfladekarakter, der medvirker til at formen efterhånden afklares

(se fig. IIIB 12-13). Ligeledes bemærkes det, at de karakteristiske finerlag

gradvist træder tydligere frem i takt med at savsporene  forsvinder. Igennem

denne bearbejdningsproces forsvinder samtidig  ”fortællingen” om eksperi-

mentets forløb.

Endelig bemærkes det ved betragtning af de slebne „æg“, hvorledes

krydsfinermaterialets stribede karakter på forskellig vis indvirker på opfat-

telsen af formen.

Ved det vertikalt stillede æg bemærkes det umiddelbart, hvorledes stof og

form understreger hinanden. Således betoner de vandrette finerlag æggets

længdeakse, samtidig med at formen fremhæver materialets stribevis karak-

ter (se fig. IIB 7).

Ved det skråtstillede æg fornemmes derimod et modsætningsforhold mellem

stof og form. Stoffets lagvise opbygning står i modsætning til æggets slut-

tede formforløb. Således camouflerer stoffet formen og dominerer det umid-

delbare sanseindtryk(se fig. IIB 7). Samtidig eksisterer der et modsætnings-

forhold mellem stoffets ”balance” og formens ”balance”. Stoffet fornemmes

som værende ”i hvile” (de horisontale finerlag i ægget korresponderer med

finerlagene i den resterende krydsfinerblok), hvorimod formen er ude af

balance (ægget er ved at tippe) (se fig. IIB 7).

Endelig fornemmes det i forhold til det horisontalt stillede æg, hvorle-

des der eksisterer en overensstemmelse mellem stof og form. Stoffets

lagvise opbygning understreger æggets (formens) længdeakse. I modsæt-

ning til det vertikalt stillede æg indebærer dette imidlertid, at ægget opnår

en udtalt langstrakt karakter ( se fig. 7)
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fig. IIIB 7

fig. IIIB 8-13

fig. IIIB 14
(bagside)
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Eksperiment III

Limning af kurveformede udsnit A
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III

Limning af kurveformede udsnit A

Størrelse:

10x27x40cm

Materiale:

Birkekrydsfiner, 6mm.

Teknik:

Udskæring af krydsfinersplade med båndsav.

Sammenlimning af enkeltdele med pva-lim som bindemiddel.

Udførelse:

Krydsfinerpladen udskæres i et antal enkeltdele efter en seriel orden. Det

første snit foretages tilfældigt,- dog således at det overvejende forløber i

pladens tværretning (se fig. IIIA1). Efterfølgende snit følger med en kon-

stant afstand på 10mm.

Efter udskæringen sammenlimes de fremkomne enkeltdele, med en kon-

stant forskydning i forhold til hinanden (se fig. IIIA2-7).

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges en række formmæssige og stoflige po-

tentialer, der kommer til udfoldelse idet krydsfinerpladen udskæres i det

todimensionale plan. Disse potentialer eksisterer især som følge af krydsfiners

fladekarakter, der bevirker at materialet til sammenligning med almindelig

træ ikke er formmæssigt begrænset af en lineære materialestruktur.

Under udskæring af krydsfinerpladen efter en seriel orden opstår der et

antal enkeltdele, der formmæssigt er nært beslægtede. Således afledes hvert

delelement af det foregående, hvorved de udførte kurveudsnit er under grad-

fig. IIIA 1-7 Opbygning af objekt

fig. IIIA 8-9
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vis forandring. Sammenlagt udgør forandringerne en markant forskel fra

første til sidste delelement (se fig. IIIA1). I denne forbindelse kan der drages

en parallel til musikværket, hvor minimale forandringer undervejs i et mu-

sisk forløb, tilsammen ofte danner baggrund for en dramatisk udviklinger i

det samlede værk.

Idet delelementerne sammenlimes efter samme rækkefølge, som de er

udskåret fremkommer der et tredimensionalt objekt, der ligeledes er kende-

tegnet ved minimale og harmoniske formforandringer. Tilsammen resulterer

de minimale forandringer i et formforløb, der vække påmindelser om et

terrasseret landskab (se fig. IIIA8-9).

Sideløbende med de formmæssinge forandringer ændres krydsfinerpladen

i et stofligt henseende. Dette ses ved at pladen så at sige ”vender sig”,

hvorved finerkanterne, der tidligere har udgjort krydsfinerpladens sekun-

dære flader, kommer til at udgøre de dominerende flader i det nye objekt.

Samtidig eksponeres krydsfinerpladens indre opbygning  (se fig. IIIA 8-9).

Ved ”vendingen” ændres pladens stoflig karakter fra at være glat, regulær

og med en lille farvevariation, til at blive ru, irregulær og med en større

farvevariation (se fig. IIIA 8-9). Samtidig følger der med de forandrede

overfladekarakterer, at det nye objekt opnår rige muligheder for på drama-

tisk vis at bearbejde lyset (se fig. IIIA 8-9, IIIA 10).

Sammenfattende kan det med eksperimentet konstateres det, at der på

baggrund af en enkel og metodisk udskæring af krydsfinerpladen, efterfulgt

af en lige så metodisk sammenlimning af enkeltdelene, opstår afgørende

formmæssinge og stoflige forandringer. Særligt har det vist sig, at der opstår

et rumligt objekt, som udfolder nye sider af krydsfiners æstetiske potentia-

ler.

fig. IIIA 10 (næste side)
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Eksperiment III

Limning af kurveformede udsnit B
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fig. IIIB 1-14 Opbygning af objekt af krydsfinerringe
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III

Limning af kurveformede udsnit B

Størrelse:

210x96x130cm, 170x85x110cm, 140x80x98cm, 110x72x90cm, 60x30x35cm

Materiale:

Grankrydsfiner 21mm

Teknik:

Udsavning af krydsfinerplader med  stiksav.

Sammenlimningen af enkeltdele med kunstharpiks lim (uredana) som binde-

middel.

Udførelse:

Under eksperimentet udskæres krydsfinerspladen successivt i et antal

ringformede delelementer med aftagende størrelse. Første element udskæres

som et kontinuerligt kurveforløb, der udelukkende er begrænset af krydsfiner-

pladens standard størrelse (122x244cm).

Idet delelementerne delvist overlapper hinanden sammenlimes de efter-

følgende til et sammenhængende objekt (se fig.IIIB1-14). Tilsammen frem-

kommer i alt fire objekter, der alle passer ind i hinanden som følge af deres

indbyrdes  slægtskab.(se fig. IIIB15-29). Afslutningsvist afhøvles og slibes

det største af objekterne på ydersiden.

Eftertanker:

I lighed med eksperiment IIIA undersøges ved dette eksperiment de

formmæssige og stoflige potentialer, der udfoldes idet krydsfinerpladen

udskæres i det todimensionale plan.

Under udførelsen af eksperimentet fremkommer i alt fem objekter, der

alle er nært beslægtede. Dette skyldes at de alle determineres gennem fast-

læggelsen af det første kurveudsnit. Gennem dette retter de efterfølgende

udsnit sig ind, og medfører at de fremkomne objekter alle passer ind i

hinanden (se fig. IIIB 15-29).

Gennem eksperimentet ses det at det er muligt at udskære endog meget

tynde og kurveformede træringe af krydsfinerpladen, uden at disse knæk-

ker. Dette skyldes krydsfinermaterialets lagvise opbygning, som bevirker,

at det har træk- og trykstyrker i flere retninger af det todimensionale plan.1

Til sammenligning er det forbundet med store vanskeligheder (og talrige

samlinger) at fremstille de tilsvarende træringe i massivt træ. Således må det

konstateres, at krydsfiner udgør et velegnet materiale til udformningen af

organiske former.

Endvidere bemærkes det, at den metodiske ”stramhed”, der kendetegner

eksperimentet indebærer, at der opstår en udpræget orden blandt de frem-

komne objekter. Dette gælder ikke blot i forhold til deres indbyrdes slægt-

skab, men ligeledes i forhold til ”fortælling” om deres egen ”tilblivelse”.

Eksempelvis er fremstillingsprocessen særligt præsent gennem den klare

opbygning af objekterne ud fra  samme „moder“-kurveudsnit. Idet ydersi-

den på det største af objekterne slibes bemærkes det således, at ”fortællin-

gen” om fremstillingsprocessen bliver uklar. Herved forsvinder efterhånden

den lagvise opbygning, der tidligere har ”fortalt”  om objektets fremstilling,

og erstattes af en ”historieløs” overflade.  En overflade, der efterlader  ind-

trykket af et objekt, som er formet ud af et stykke massivt krydsfiner (se

fig. IIIB 15-19).

Ved betragtning af de fremkomne objekter bemærkes det, at de hver især

udtrykker en stor grad af tektonisk integritet. Således eksisterer der en

udtalt sammenhæng mellem materiale, form og teknik (se fig. IIIB 30, IIIB

31). Materialet er formen, såvel som formen forudsætter materialet, - der

eksisterer intet overflødigt materiale som ikke formmæssigt ”bringes i spil”.

Ligeledes fremgår det, at den samlede materialemængde er konstant gennem

hele eksperimentet. dette skylder at der, hverken fjernes eller tilføjes der nyt

materiale, hvilker er en direkte følge af den metode, der ligger til grund for

eksperimentet (- hvor alt tiloversblevet materiale udnyttes til udførelsen af

nye krydsfinerringe).

Med fastlæggelsen af metoden kan det derfor konstateres, at eksperimen-

tet ”lukker sig omkring sig selv”. Idet den sidste og mindste træring er

udskåret, rummer eksperimentet sin egen og definitive afslutning. Desuden

fremgår det på baggrund af den stramme metode, at der under udførelsen af

eksperimentet ikke er muligt at foretage intuitive og subjektivt betonede

indfald. Således eksistere i modsætning med den klassiske kunstneriske

frembringelsesproces ingen muligheder  for en kontinuerlig dialog mellem

objektet (værket) og subjektet (kunstneren)

I forhold til de fremkomne objekter bemærkes det desuden, at disse

præges af en række veldefinerede rumligheder. Særligt  opstår der ”indre”

rumligheder bestående af  ”hovedrum” og ”birum”, som er indbyrdes  for-

bundet af ”korridorrum” (se fig. IIIB 31). Gennem udførelsen af eksperi-

mentet ses det, hvorledes ”korridorrummene” gradvist indsnævres, hvorved

kontakten mellem ”hovedrummene” og ”birummene” efterhånden forsvin-

der (se fig. IIIB 15-29).

Endelig bemærkes det i lighed med eksperiment IIIA, at der i stofligt

henseende sker en ”vending“ af krydsfinerpladen. Herved eksponeres  ma-

terialets lagvise opbygning, samtidig med at materialekarakter forandres.
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Rotation af 4 objekter

fig. IIIB 15-19 Objekt 1

fig. IIIB 20-24 Objekt 2

fig. IIIB 25-29 Objekt 3

fig. IIIB 26-29 Objekt 4
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Eksempelvis opstår der som følge af den grove udsavning af krydsfiner-

ringene en stor variation i overfladestrukturen. Denne bliver ru og irregulær,

hvilket yderligere forstærkes af de unøjagtigheder, der optræder under

sammenlimningen af krydsfinerringene.

Ved den efterfølgende slibning af et af objekterne bemærkes det, hvorle-

des denne bearbejdning får objektets overflader til at ”forene” sig. Dette

resulterer i at objektet opnår en glat og reglmæssig overfladekarakter, der

bevirker at dette kommer til at fremstå, som om det er udført af en homogen

krydsfinerblok (se fig. IIIB 15-19).

Sammenfattende må det med eksperimentet konstateres , at krydsfiner-

pladen på baggrund af enkelte og metodiske bearbejdninger forandres i såvel

formmæssigt somstofligt henseende. Herved sker der en eksponering af

materialets æstetiske potentialer.

Endelig bemærkes det, at der opstår en række  rumligheder som præger

oplevelsen af de fremkomne objekter.

1 I modsætning til almindelig træ, der primært har en træk- og trykstyrke parallelt med åre-

retningen.
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fig. IIIB 31

fig. IIIB 30 (modsatte side)
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Eksperiment IV

Limning af vinklede udsnit, 45
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IV

Limning af vinklede udsnit, 45°

Størrelse:

105x220x44cm, 82x240x44cm

Materiale:

Birkekrydsfiner, 18mm.

Teknik:

Udsavning af krydsfinersplade med rundsav.

Sammenlimningen af enkeltdele med pva.- lim som bindemiddel.

Udførelse:

Under eksperimentet udsaves krydsfinerspladen, med rette snit, i et

antal enkeltdele. Udsavningen foretages uden en forudbestemt orden ,- dog

således at snittene enten løber i pladens tværretning eller længderetning.

Snittene foretages med en konstant vinkling af snitfladen på 45°, hvorved en

kile på 90° bortskæres (se fig. IV 1-2, IV 6-7).

Efterfølgende sammenlimes enkeltdelene i samme rækkefølge, som de er

udsavet. Gennem udførelsen af eksperimentet fastholder de enkelte

krydsfinerdele således deres placering i forhold til den oprindelige krydsfi-

nerplade.

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges de formmæssinge og stoflige forandrin-

ger, der opstår ved krydsfinerpladen, idet denne udskæres med rette snit i et

antal enkeltdele. Eksperimentet kan i sin helhed opfattes som en dekon-

fig. IV 1-2 Udsavning og sammenlimning af krydsfinerplade (i længderetningen)

fig. IV 3-5
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fig. IV 6-7 Udsavning og sammenlimning af krydsfinerplade (i tværretningen)

fig. IV 8-11
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struering af krydsfinerpladen, efterfulgt af en rekonstruering af denne. Et

forløb, der dog ikke er fuldstændig reversibelt, idet krydsfinerpladen, under

rekonstrueringen, aldrig når helt tilbage til sin oprindelige udgangsform (se

fig. IV 3-5, IV 8 -11).

Formmæssinge kan forandringerne, der sker undervejs i eksperimentet

betragtes som en ”foldning” af krydsfinerpladen,- hvorunder denne ”bringes

til live”, og fra sin ”passive” udgangsform ”rejser” sig fra gulvplanet.1  Ved

denne transformation bemærkes det, at krydsfinerpladen gradvist mister

sin ”pladekarakter” og efterhånden opnår en tredimensional rumlig form,

med en udpræget skulpturel karakter (se fig. IV3-5, 8-11). Ligeledes bemær-

kes det, at krydsfinerpladen opnår en række skarpe kanter, der er medvir-

kende til, at den fremstår formmæssigt afklaret, og undertiden krystallinsk

i sin karakter. De skarpe kanter fører desuden til, at pladen modellerer lyset

med stor præcision i trinvise spring. Således fremtræder den „foldede“

krydsfinerplade med en klar definition af lys og skygge (se fig.IV 12).

Samtidig med at forandringerne af krydsfinerpladen kan betragtes som

formmæssige forandringer kan de ligeledes betragtes som stoflige forandrin-

ger. I forhold til sidstnævnte betragtningsmåde udgør „foldningen“ af

krydsfinerpladen en stoflig forandring i makroskopisk forstand. Således

ændres krydsfinerpladens overfladekarakter fra at være fin til at være udtalt

grov (se fig. IV 8-11).

Uanset hvilken betragtningsmåde der anvendes, anskueliggøres det på

baggrund af eksperimentet, at der eksisterer en dualitet mellem stof og form.

Således kan eksperimentet betragtes  udelukkende som en formmæssig for-

andring af krydsfinerpladen, og samtidig som udelukkende som en stoflig

forandring. Denne dualitet kan sammenholdes med Heideggers betragtnin-

ger vedrørende stoffet og formens uigenkaldelige ”forbundethed”(se note 19

s. 17).

I tilknytning til den udprægede integritet mellem stof og form repræsen-

terer eksperimentet desuden en stor grad af tektonisk integritet. Således

fremstår de fremstillede objekter med en tektonisk ”sluttethed”, hvor mate-

rialet, formen og teknikken udgør hinandens forudsætninger.

Sammenfattende kan det med eksperimentet konstateres, at der med en

meget enkel bearbejdningsteknik, kan opnås afgørende forandringer af

krydsfinerpladen i såvel formmæssigt og stofligt henseende. Særligt har

eksperimentet vist, at der eksisterer en ”hårfin” balance mellem opfattelsen

af stof og form.

1 Ligeledes sker der under “krølningen” af krydsfinerpladen en afkortning af denne i hen-

holdsvis længde- og tværretningen.

fig. IV 12 (modsatte side)
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Eksperiment V

Limning af vinklede udsnit, 15, 30, 45
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fig. V 5



97

fig. V 1-4 Udsavning og sammenlimning af krydsfinerplade ( i tvær- og længderetningen)

V

Limning af vinklede udsnit, 15°,30°,45°

Størrelse:

92x210x23cm

Materiale:

Birkekrydsfiner 18mm.

Teknik:

Udsavning af krydsfinersplade med rundsav.

Sammenlimningen af enkeltdele med pva.- lim som bindemiddel.

Udførelse:

Eksperimentet udføres i  overensstemmelse med det forudgående ekspe-

riment IV. Dog med den afgørende forskel, at udsavningen foretages efter to

(samtidige) hovedretninger (henholdsvis tvær- og længderetningen) og med

tre forskellige snitvinkler (15°,30°og 45°) (se fig.V 1-4).

Eftertanker:

I lighed med eksperiment IV undersøges de formmæssinge og stoflige

forandringer, der opstår ved krydsfinerpladen, idet denne gennem udsav-

ning og sammenlimning henholdsvis dekonstrueres og rekonstrueres.

Til sammenligning med eksperiment IV indebærer udsavningen af

krydsfinerpladen i to hovedretninger, at krydsfinerpladen, i modsætning til

en „foldet“ karakter, opnår en „krøllet“ karakter,- svarende til papir, der

sammenkrølles i hånden.

Som følge af krydsfinerpladens ”krølning” fremkommer der herved af-

grænsede flader og rumligheder, som ikke står i direkte forbindelse med

pladens kanter (se fig.V5,6). Dette står i modsætning til den „foldede“

krydsfinerplade fra eksperiment IV, hvor alle flader og rumligheder er i

direkte forbindelse med krydsfinerpladens kanter (se fig. IV3-5, IV8-11)).

De ”lokalt” afgrænsede flader og rumligheder udgør i forhold til „læsningen“af

objektet ”steder”, hvor opmærksomheden til stadighed vender tilbage til,

enten for at finde ”ro”, eller som udgangspunkt for nye afsøgninger af

objektet. Til sammenligning med eksperiment IV eksisterer der således ”ste-

der” indenfor krydsfinerpladens egen afgrænsning, hvor denne refererer

tilbage til sig selv. Samtidig repræsenterer disse „steder“ områder, hvor der

kan foregå en mere intim dialog mellem objektet og beskueren.

fig. V 6 (næste side)
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Eksperiment VI

Limning af vinklede udsnit, 15, 45
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fig. VI 1-9 Opbygning af krydsfinerobjekt

fig. VI 10 fig. VI 11
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VI

Limning af vinklede udsnit, 15°, 45°

Størrelse:

280x145x115cm

Materiale:

Grankrydsfiner 21mm.

Teknik:

Udsavning af krydsfinersplade med rundsav.

Sammenlimningen af enkeltdele med pva.- lim som bindemiddel.

Udførelse:

Krydsfinerpladen udsaves i et antal enkeltdele, der alle er forskellige i

størrelse og form. Udskæringen foretages uden en forudbestemt systema-

tik,- dog således at der udelukkende foretages rette snit med en fast vinkling

af snitfladerne på henholdsvis 15° og 45°.

De fremkomne enkeltdele sammenlimes efterfølgende til et tredimensio-

nalt objekt. Sammenlimningen foretages ligeledes uden en forudbestemt

systematik,- dog sammenlimes der udelukkende snitflader med samme vin-

kel (se fig. VI 1-9)

Eftertanker:

Med eksperiment VI afsluttes serien af eksperimenter, hvor krydsfiner-

pladen udskæres i et antal enkeltdele, der efterfølgende sammenlimes. Eks-

perimenterne følger tilsammen en progression, hvorunder kompleksiteten

vokser. Dette gælder såvel i forhold til fremstillingsprocessen som karakte-

ren af de fremkomne objekter.

Under eksperimentet udskæres krydsfinerpladen efter et ”uendeligt” antal

hovedretninger. Ved den efterfølgende sammenlimning af enkeltdelene frem-

kommer et rumligt objekt med en udpræget fragmenteret karakter (se fig. VI

1-9, VI 10,11,12). Til sammenligning med objekterne fra eksperiment IV og

V fremgår det, at dette objekt ikke fremtræder med samme klarhed i forhold

til fremstillingsprocessens forløb.(se fig. IV 3-5, IV 8-11,V 5 ). Således er

det med eksperimentet ikke muligt at ”vende” fremstillingsprocessen og

føre objektet tilbage til sit udgangspunkt (den ubearbejdede krydsfiner-

plade), gennem en reversibel proces. Dette skyldes at de enkelte krydsfiner-

dele efter udskæringen omorganiseres og herved helt mister deres oprinde-

lige placering (se fig. VI 11).

Desuden bemærkes det i forhold til eksperimentet, at dette forekommer

sluttet i sin karakter. Dette viser sig ved, at det eksisterer fortsatte mulighe-

der for at addere nye delelementer til det fremvoksende objekt,-  således

findes der i modsætning til eksperimenterne IV og V, ikke et endeligt del-

element,- en ”slutsten”, som afslutter eksperimentet. I flere henseender kan

dette sammenlignes med opbygningen af molykylære strukturer, hvor op-

bygningen kan foregå i det uendelige,- der findes ikke nogen endelig afslut-

ning. Endvidere er den molykylære struktur betinget af de molykylære

enkeltdeles sammensætning og dermed evne til at kunne binde sig sammen.
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Dette svarer til de udskårne krydsfinerdele, hvis snitvinklerne er afgørende

for objektets opbygning.

Formmæssigt bestemmes det fremkomne objekt i vid udstrækning gen-

nem de snitvinkler, der anvendes under udskæringen af  krydsfinerpladen.

Idet delelementerne sammenlimes i par med ens snitvinkler, fremkommer

der herved karakteriatiske ”båndlignende” strukturer, som præger det

formmæssinge forløb.(se fig. VI 10,11). Det bemærkes desuden, at disse

strukturer efterhånden fører til, at objektet opnår en udtalt rumlighed (se fig.

VI 13).

Gennem den ”mumieagtige” opbygning ses det, at objektet opnår en let

og transparent karakter. Transparencen muliggør endvidere indblik til

objektets indre, hvor en særlig rumlig kompleksitet kan iagttages. Endelig

følger der af objektets skarpe kanter, at lyset modelleres med stor præcision

i trinvise spring. Således fremstår de enkelte krydsfinerflader med hver

deres lysmæssige intensitet (se fig. VI 12).

Sammenfattende må det med eksperimentet konstateres, at der er frem-

kommet et tredimensionalt objekt med en udpræget skulpturel karakter.

Særligt bemærkes det ved dette objekt, at der eksisterer en stor formmæssig

og rumlige kompleksitet. Endelig er der på baggrund af eksperimentet  sket

en transformation af krydsfinerpladen, der har ført til, at denne helt har

mistet sin oprindelige pladekarakter.

fig. VI 13 (næste side)
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Eksperiment VII

Sammensyning af krydsfiner
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VII

Sammensyning af krydsfiner

Størrelse:

244x130x90cm

Materiale:

Birkekrydsfiner 4mm

Begtråd (tjæret sisaltråd)

Teknik:

Udsavning af krydsfinersplade med stiksav.

Udboring af ”sømhuller”.

Sammensyning af enkeltdele med begtråd.

Under eksperimentet samles af de enkelte krydsfinerdele gennem syning.

 Almindeligvis anvendes denne teknik i forbindelse med fremstillingen af

tøj, hvor den udgør grundlaget for samlingen af de enkelte stofdele. Ligeledes

anvendes teknikken hyppigt i forbindelse med udførelsen af læderarbejde,-

især fremstillingen af skotøj, hvor samlingen af forskellige læderdele pri-

mært sker ved syningen.1

Syteknikken udmærker sig ved, at den udgør en fleksibel samlingsteknik,

der kan anvendes ved samlingen af elastiske og eftergivelige materialer. Ek-

sempelvis kan stoffer, tekstiler og lædermaterialer ”trækkes på plads” idet

de sammensyes.

Syteknikkens grundlæggende værktøjer udgøres af henholdsvis nål og

tråd. Med nålen gennembrydes materialet og tråden trækkes igennem. Idet

teknikken anvendes til samlingen af krydsfiner forudsætter dette imidlertid

en række modifikationer. Eksempelvis er det ikke muligt umiddelbart, at

prikke hul i krydsfiner med en nål. Derfor må der forbores en række ”søm-

huller”, hvor tråden kan trækkes igennem. Ligeledes er det ikke er muligt at

strække krydsfiner i lighed med tekstiler. Derfor er det nødvendigt at

”sømhullernr” passer i forhold til hinanden. Dette indebærer samtidig, at

kantlængderne af de sammensyede krydsfinerdele må være parvist lige lange,

og at antallet af ”sømhuler” må være det samme.2

Udførelse:

Under eksperimentet udsaves krydsfinerpladen i et antal delelementer

med kurveformede kanter , der er parvist lige lange (se fig. VII1-6).

Efter udskæringen af krydsfinersdelene, udbores der “sømhuller” langs

kanterne. Disse bores med en diameter på 10mm, en afstand til kanterne på

8mm, samt en indbyrdes afstand på 35mm. (Se fig.VII5,6)

Afslutningsvist sammensyes enkeltdelene (med begtråd), hvorved et rum-

ligt objekt fremkommer. (Se fig. VII 5-7)

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges de formmæssinge og stoflige muligheder,

der opstår idet tynde krydsfinerplader bearbejdes.

Gennem eksperimentet fremkommer et rumligt objekt med et karakteri-

stisk dynamisk formforløb (se fig. VII 8,9,10,11). Dette skyldes krydsfiner-

materialets elastiske egenskaber som medfører, at der ikke pludseligt kan

opstå formmæssinge diskontinuiteter.

Objektet opnår sin stivhed og dermed formmæssinge udtryk igennem de

bøjninger og vridninger som er nødvendige, for at kunne tvinge de enkelte

krydsfinerdele på plads under sammensyningen. Uden disse påvirkninger

forbliver krydsfinerpladen slap og uden nogen spændinger og momenter.

Med bøjningerne og vridningerne opnår pladen derimod de forspændinger

og stivheder, der gør denne selvbærende.3 Eksperimentet repræsenteres

sålede en stor grad af tektonisk integritet idet materialet, formen og syningerne

tilsammen udgør en helhed.

De kontinuerlige kurveforløb understreges yderligere af syningerne, som

står i kontrast til den lyse birkekrydsfiner. Syningerne har desuden den

virkning at de ”binder” objektet sammen og skaber en dialog mellem dets for-

fig. VII 1-4 Udsavning af krydsfinerdele
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fig. VII 5-7 Sammensyning af krydsfinerdele

fig. VII 8 fig. VII 9

fig. VII 10 fig. VII 11
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fig. VII 12
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og bagside. Dette opstår ved at syningerne er istand til at ”lede øjet rundt”

under sansningen af objektet (se fig. VII 12). Endelig fører syningerne til at

der rokkes ved opfattelsen af materialet. Gennem syningerne forekommer

krydsfinermaterialet umiddelbart blødt og eftergiveligt i lighed med stoffer

og tekstiler.

Med det fremkomne objekt bemærkes det, at balanceforholdet mellem

stof og form er forskudt i formens favør. Således dominerer formen over

stoffet i det sansemæssige billede. Stoffet er dog til stede selvom det spiller

en underordnet rolle. Dette kommer til udtryk som en ”spændthed” i over-

fladen, som følge af bøjningen og vridningen af de enkelte krydsfinerdele.

”Spændtheden” er medvirkende til at give objektet en ”ikke-hvilende” ka-

rakter og en latent mulighed for at ”springe ud af sin form” så snart syningerne

fjernes (se fig. VII 13).

Sammenfattende kan det med eksperimentet konstateres, at anvendelsen

af syteknikken til samling af tynde krydsfinerplader medfører, at der opstår

afgørende formmæssinge og stoflige forandringer af materialet.

Ved bøjning og vridning af de tynde krydsfinerplader opbygges der spæn-

dinger og stivheder i disse, der fører til, at pladerne kan opretholde deres

egen form. Samtidig ændres materialet i stofligt henseende og opnår en

”spændthed” i  overfladekarakteren.

Af eksperimentet fremgår det endvidere, at der eksisterer en udpræget

tektonisk integritet. Således fastholder syningerne krydsfinerpladerne i en

bestemt form.

Endelig har det vist sig, at  syteknikken anvendt i forhold til krydsfiner har

indflydelse på vores opfattelse af krydsfiner som et materiale.

1 Der eksisterer enkelte eksempler på anvendelsen af syteknikken til samlingen af krydsfiner.

Disse eksempler findes fortrinsvis i forbindelse med fremstillingen af mindre både, kanoer etc.

jvf. Brohäll,Per. Hur man bygger småbåtar av plywood, Svenska plywoodföreningen 1961

2 Ved sammensyningen af læderdele kræves  der, som følge af materialets stivhed, en tilsvarende

tilpasning af syteknikken.

3 Pladens moment vokser i takt med at den bøjes/vrides, - indtil der sker en brydning af mate-

rialet.

fig. VII 13 (næste side)
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Eksperiment VIII

Sammennitning af krydsfiner
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VIII

Sammennitning af krydsfiner

Størrelse:

210x105x123cm

Materiale:

Birkekrydsfiner 4mm

Forkobrede stålnitter

Teknik:

Udfræsning af krydsfinersplade med overfræser.

Sammenitning af de fremkomne enkeltdele.

Den anvendte teknik har mange fælles træk med de teknikker, der anvendes

ved fremstilling af papiremballage. Ved fremstillingen af papiremballage

udstanses papir efter en skabelon og bukkes og foldes efterfølgende til den

færdige emballage.

Udførelse:

Med baggrund i tre faste skabeloner foretages forskellige udfræsninger i

krydsfinerspladen (se fig.VIII1,  2, 3). Skabelonerne er udformet som cirkel-

udsnit, hvilket bevirker at krydsfinerpladen efter udfræsningen kan samles

som ”kræmmerhuse”.

Placeringen af de anvendte skabeloner på krydsfinerpladen sker uden en

forudbestemt orden,- dog således at cirkeludsnittenes åbninger vender ud

mod en af krydsfinerspladens kanter. Der anvendes skabeloner med vinkel-

udsnit på henholdsvis 10°, 12° og 18° (se fig. VIII 1).

I forbindelse med udfræsningen  bores der nittehuller langs kanterne.

Afslutningsvis foldes krydsfinerpladen idet kanterne  sammenføjes og

låses vha. nitter (Se fig. VIII4-6).

Eftertanker:

I lighed med eksperiment VII undersøges de formmæssinge og stoflige

forandringer, der opstår idet en tynd krydsfinersplader udsættes for bøjning

fig. VIII 1 Fræseskabeloner fig. VIII  2 Udfræsning af krydsfinerplade fig. VIII 3 Den udfræste krydsfinerplade

fig. VIII 7

fig. VIII 8
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og vridning.

I sin ubearbejdede tilstand fremgår det, at den tynde krydsfinerplade

fremstår både bøjelig og slap. Dette ændre sig imidlertid idet den bøjes og

vrides, hvorved  der  opstår  spændinger og momenter, som fører til, at den

kan opretholde sin egen form. (se fig. VIII 4 -6).

Det bemærkes, at de fremkomne spændinger er uensartet fordelt. Således

eksisterer der områder af krydsfinerpladen, hvor denne bøjes og vrides

meget, hvilket fører til tilsvarende store bøjningsspændinger og momenter.

Især i områderne omkring centrum for de udførte cirkeludsnit opstår der

særligt store spændinger. For at modvirke brydninger af materialet i disse

områder, har været nødvendigt, at udbore huller for at reducere spændin-

gerne (se fig. VIII10).1

I forhold til krydsfinerpladens stoflige karakterer fremgår det at

bøjningsspændingernes variation har stor indflydelse på overfladekarakteren.

Eksempelvis præges overfladekarakteren af en ”spændthed”, i de områder,

hvor der forekommer store bøjningsspændinger (se fig. VIII 10, 13).

Ud fra en formmæssig betragtning ses det, at det fremkomne objekt

objekt er karakteristisk ved sine kontinuerlige og harmoniske formforløb.

Disse skyldes i lighed med eksperiment VII krydsfinerpladens elastiske

egenskaber (se fig. VIII 9). Samtidig præges objektet af en stor grad af lethed,

der er medvirkende til at dette undertiden forekommer svævende. Endelig

fremtræder objektet med en særlig grad af rumlig sluttethed (se fig. VIII10 -

11).

I eksperimentet bemærkes det at nitningen repræsenterer den del af tek-

nikken, der er afgørende for at fastholde formen. Fjernes nitterne vender

krydsfinerpladen umiddelbart tilbage til sin udgangsform. Således udgør

nitterne ”det tredje led” i den tektoniske integritet som præger eksperimen-

tet.

I modsætning til syteknikken, der kan anvendes til at samle krydsfiner-

dele under forskellige vinkelforhold, viser det sig, at nitningen udelukkende

er velegnet til at samle krydsfinerdele, hvor flader lægges på flader (se

fig.VIII 8).

Ud over at udgøre ”samleled” fremgår det desuden, at nitningen har stor

indflydelse på den æstetiske karakter af det fremkomne objekt. Således

knytter nitningen referencer tilbage til tidligere tiders industrielle æstetik.

Sammenfattende kan det på baggrund af eksperimentet konstateres, at

der gennem bearbejdningen den tynde krydsfinerplade opnås store spæn-

dinger, der bevirker at denne kan opretholde sin egen form. Ligeledes har det

på baggrund af eksperimentet vist sig at krydsfinerpladen under bearbejd-

ningen ændre stoflig karakter og opnår en særlig ”spændthed”.

Endelig repræsenterer det udførte eksperiment en udtalt tektonisk inte-

gritet.

1 Ved at fjerne materiale reduceres krumningen og dermed bøjningsspændinger og indre mo-

menter. Idet spændingen reduceres formindskes hermed risikoen for brud.

fig. VIII 4-6 Sammennitning af krydsfinerplade
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fig. VIII 9
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fig. VIII 10

fig. VIII 11-12
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fig. VIII 13
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Eksperiment IX

Limning af udklippet krydsfinerplade
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fig. IX 1

fig. IX 2
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IX

Limning af udklippet krydsfinerplade

Størrelse:

15x10x9cm

Materiale:

Bøgekrydsfiner 0.4mm

Teknik:

Udklipning af krydsfinersplade med saks.

Bøjning og sammenlimning af krydsfinerplade.

Udførelse:

Eksperiment udføres i stor overensstemmelse med det forgående eks-

periment VIII. Dog eksisterer der den forskel, at udskæringen af krydsfiner-

pladen foregår ved udklipning, - i modsætning til udfræsning. Desuden

samles krydsfinerpladen udelukkende ved limning, - i modsætning til

nitning.

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges de særlige formmæssinge og stoflige

forandringer, der opstår ved bearbejdning af en ultra tynd krydsfiner-

plade.

Under udførelsen af eksperimentet bemærkes det, at den anvendte

krydsfiner, som følge af sin begrænsende tykkelse, har egenskaber, der

almindeligvis ikke forbindes med krydsfiner. Således er materialet særde-

les bøjeligt og smidigt og ”opfører” sig på mange måder som papir.Ud fra

en haptisk betragtning erfares det ligeledes, hvordan materialets lethed og

formbarhed efterlader det med en anden taktilitet. Materialet virker skrø-

beligt og opleves  ikke som et træmateriale. I fysisk henseende er der dog

blot tale om at inertimomentet aftager med tykkelsen i 3. potens, hvilket

fører til at den tynde krydsfiners formbarhed ændres radikalt.

 Med eksperimentet viser det sig desuden, at den tynde krydsfiner kan

bearbejdes med de samme redskaber, og efter de sammen grundregler,

som er gældende ved papir, - dog med den undtagelse, at det ikke er

muligt af udføre skarpe bukninger i materialet. Således ”opfører” materia-

let sig i udpræget grad “papirmæssigt”(se fig. IX1, 2, 3).  Dette svarer til,

at tekniske fremskridt ofte har afstedkommet forandringer i opfattelsen

af forskellige materialer. Eksempelvis har opfattelsen af guld ændret sig

afhængigt af, om materialet har været udformet som guldbarrer eller

udvalset til bladguld. I det første tilfælde konnoterer materialet tyngde og

soliditet og i det andet tilfælde til lethed og brugbarhed. Tilsvarende

forholder det sig med krydsfiner, der idet materialet er tyndt, mister sin

”krydsfinerkarakter” og opnår en ”papirkarakter”.

I et formmæssigt henseende indebærer materialets særlige bearbejd-

ningsmuligheder, at der er mulighed for at forme objekter, som det ellers

ikke er muligt at udforme i krydsfiner. Endvidere er det kendetegnende

for disse objekter, at de fremstår med en lethed, som kun kendes fra

papirarbejder.

Sammenfattende kan det med eksperimentet konstateres at den tynde

krydsfiner besidder en række formmæssinge og stoflige egenskaber, der

knytter nye sider til opfattelsen af materialet. Særligt ”opfører” den nye

krydsfiner sig i udpræget grad ”papirmæssigt” under bearbejdningen.
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fig. IX 3
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Eksperiment X

Limning af udskåret krydsfinerplade
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fig. X 1 Placering af skabelon på krydsfinerplade fig. X 2 Udsavning af krydsfinerplade i enkeltdele fig. X 3 Opbygning af rumligt objekt

fig. X 4 - 6 Opbygning af rumligt objekt

fig. X 7 - 9 Opbygning af rumligt objekt

fig. X 10 - 12 Opbygning af rumligt objekt
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X

Limning af udskåret krydsfinerplade

Størrelse:

260x244x280cm

Materiale:

Birkekrydsfiner 4mm, 18mm

Massivt birketræ.

Teknik:

Udsavning af krydsfinersplader med stiksav og rundsav.

Sammenlimningen af enkeltdele med pva.- lim som bindemiddel.

Udførelse:

Med en kurveskabelon optegnes et antal kurveforløb på to standard

krydsfinerplader (122x244cm)(se fig. X1). Optegningen foretages intui-

tivt,-  dog således at kurveforløbene, med aftagende størrelse, passer ind i

hinanden. Efter optegningen udsaves kurveforløbene (se fig. X2).

Sideløbene med udsaves et antal krydsfinerbaner i tynd krydsfiner (4mm).

Banerne udsaves med aftagende bredde.

Afslutningsvist sammenlimes krydsfinerbanerne og de kurveformede

krydsfinersdele, hvorved der fremkommer et rumligt objekt (se fig.X3-12).

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges de formmæssinge og stoflige forandrin-

ger, der opstår, idet krydsfiner udsaves i et antal kurveformede dele, som

efterfølgende sammenlimes til et rumligt objekt.

I lighed med eksperimenterne IV og V kan eksperimentet betragtes som

en dekonstruktion af krydsfinerpladen efterfulgt af en rekonstruktion af

denne. Krydsfinerpladen udsaves i et antal enkeltdele, der efterfølgende

sammenlimes i samme rækkefølge som de er udsavet. Herved transformeres

pladen, og der fremkommer et rumligt objekt (se fig. X 3 - 12,  X 13 - 18).

Det bemærkes i forhold til det fremkomne objekt, at dette i vid udstrækning

rummer ”fortællingen om sin egen tilblivelse“. Således er det i tankerne

nærliggende at ”vende” eksperimentet, og føre objektet tilbage til sit ud-

gangspunkt (se fig. X 3 -12). Endvidere bemærkes det, at eksperimentet i sin

helhed repræsenterer en stor grad af tektonisk integritet. Dette viser sig ved

at materialet, formen og teknikken tilsammen udgør uadskillelige størrelser

(se fig. X 13, 16).

Set ud fra en formmæssig betragtning indebærer transformationen af

krydsfinerpladen  afgørende forandringer af denne. Pladen forandres fra sin

todimensional udgangsform til en tredimensional rumlig form. (Undertiden

forekommer den oprindelige krydsfinerplade uigenkendelig og genkendes

først idet objektet betragtes frontalt.(se fig.X 14, 15)). Samtidig opnår pla-

den et udpræget kurveformet formforløb, der minder om erosioner i et

landskab (se fig.X14, 15, 17). Disse ”erosioner”  modulerer lyset i vel-

definerede spring (se fig. X19).

Det bemærkes at de formmæssinge forandringer i vid udstrækning domi-

nerer det samlede sansemæssige indtryk, og forskyder stof/form-balancen i

formens favør.  I stoflig henseende opstår der derimod kun begrænsede

forandringer af materialets overfladestruktur, farvevariation og regularitet.

Under transformationen  bemærkes endvidere de udtalte rumdannelser

som opstår undervejs (se fig. X 17, 18). Således opstår der såvel indre og

ydre rum. Særligt bemærkes det, hvorledes det indre rum er af en størrelse,

der ”inviterer” til at ”kravle ind” og ”tage ophold” i objektet (se fig. X 17).

Endelig erfares det, hvorledes krydsfinerpladen efter transformationen

fremtræder med en udpræget for- og bagside. Ved denne skelnen fremgår det

ligeledes, at pladens forside primært præges af de rumligheder, der er op-

stået, hvorimod bagsiden fremstår som et lukket og slutte objekt.(se fig. X

17, 18).

Sammenfattende kan det på baggrund af eksperimentet konstateres, at

der med en enkel teknik er opstået afgørende formmæssige forandringer af

krydsfinerpladen. Særligt er der fremkommet et objekt med en stor rumlig-

hed.
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fig. X 13

fig. X 14, 15
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fig. X 16

fig. X 17, 18 fig. X 19 (næste side)
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Eksperiment XI

Strækning af udskåret krydsfinerplade
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fig. XI 1 - 3 Strækning af krydsfiner
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XI

Strækning af udskåret krydsfinerplade

Størrelse:

25x20-25x0.04 cm

Materiale:

Bøgekrydsfiner 0,4mm.

Teknik:

Udskæring af krydsfinerplade med kniv.

Strækning af krydsfinerplade.

Den anvendte teknik minder på mange måder om den teknik, der anven-

des ved fremstillingen af strækmeltal.1 I begge tilfælde udskæres/udstandses

en række parrallelle og forskudte snit i et plademateriale, hvorved der opstår

mulighed for at strække dette i længderetningen. Den afgørende forskel

mellem teknikkens anvendelse i forhold til træ og metal består i de værktøjer

som tages i brug. Således anvendes der ved fremstillingen af strækmetal en

standsemaskine til at udføre de parallelle snit. I modsætning hertil anvendes

der ved fremstillingen af ”strækkrydsfiner” anvendes en kniv eller en over-

fræser. Endelig er det ved fremstillingen af ”strækkrydsfiner” nødvendigt at

udføres cirkulære udsnit i enderne af de parallelle snit for at undgå revne-

dannelser.

Udførelse:

Med en kniv udskæres et antal parallelle snit i krydsfinerpladen (se

fig.XI1). Efterfølgende udhugges med en huggepibe huller for enden af de

udførte snit.

Afslutningsvist udstrækkes krydsfinerpladen, hvorved denne åbnes langs

snittene (se fig. XI 2, 3).

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges de formmæssinge og stoflige forandrin-

ger der opstår, idet krydsfinerpladen „ strækkes“.

Gennem eksperimentet føjes der nye dimensioner til anvendelsen af kryds-

finer. Samtidig ændres der ved den opfattelse, der almindeligvis knytter sig

til krydsfiner. Således „opfører“ materialet sig anderledes end det „plejer“ at

gøre.

Kendetegnende for almindelig træ er, at det under normale omstændighe-

der hverken kan strækkes eller sammentrykkes. Dette skyldes træfibrenes

begrænsede udvidelses- og sammentrækningsmuligheder i længderetningen.

Med eksperimentet viser der sig derimod en strækning af et træmateriale,-

eller rettere sagt, det der efterlader indtrykket af en strækning.2 Herved

ændres der ved en af de fundamentale forstillinger, som knytter sig til træs

formmæssinge potentialer.

Samtidig med, at der under strækningen af krydsfinerpladen sker en for-

længelse af denne i længderetningen, forøges dens tykkelse ligeledes. Dette

skyldes strækningen, der forudsager en vridning af materialet, hvorved dette

rejser sig fra sin todimensionale udgangsform til en tredimensional rumlig

form. Dette forekommer umiddelbart  overraskende, idet strækningen af et

plademateriale sjældent fører til, at der fremkommer et tredimensionalt ob-

jekt (se fig. XI1-3, 4).

Sideløbene med de formmæssinge forandringer, der sker under stræknin-

gen af krydsfinerpladen opstår der ligeledes forandringer af denne i stofligt

henseende. Dette ses ved at krydsfinerpladen opnår en åbenhed og herved

bliver gennemsigtig.  Således opstår der en transparens, som almindeligvis

ikke forbindes med krydsfiner. Endvidere mister materialet sin tyngde og

antager en karakter af lethed (se fig. XI1-3, 4).

Ved strækningen af krydsfinerpladen sker der desuden en ændring af

overfladestrukturen og regulariteten.  Gradvist erstattes den glatte overfla-

destruktur af en grovere struktur. Samtidig erstattes den irregulære åre-

tegning af et velordnet (regulært) mønster, svarende til strukturen i tekstiler

(se fig. XI1-3, 4). Endelig sker der ved ”strækningen” af pladen en ”vending”

af materialet, hvorved den fladekarakter, der almindeligvis kendetegner kryds-

finer efterhånden erstattes af kanter.

Sammenfattende kan det på baggrund af eksperimentet konstateres, at

der er føjet nye dimensioner til materialets anvendelse. Samtidig har ekspe-

rimentet på radikal vis rørt ved opfattelsen af krydsfiner som et materiale.

Dette er især kommet til udtryk ved at materialet gennem strækningen er

blevet transparent.

1 Der eksisterer imidlertid den forskel, at der ved fremstillingen af strækmetal er tale om et

plastisk materiale, der idet det deformeres bibeholder sin form. I modsætning hertil forbliver

”stræktræ” et elastisk materiale, der forudsætter en konstant udspænding for at opretholde sin

form.

2 Der er ikke tale om en ”ægte” strækning af materialet, hvorunder træfibrene forlænges.
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fig. XI  4
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Eksperiment XII

Udfræsning af krydsfinerplade
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fig. XII 1 - 3 Udfræsning af krydsfinerplade i frie

forløb
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XII

Udfræsning af krydsfinerplade

Størrelse:

122x244x0,9cm

Materiale:

Grankrydsfiner 9mm

Teknik:

Udfræsning af krydsfinerplade med overfræser

Udførelse:

Med en overfræser udfræses et antal spor i krydsfinerpladen. Udfræs-

ningen foretages fra begge sider af pladen og med en fast dybde og bredde på

henholdsvis 5mm og 12mm. I de områder, hvor der forekommer sammen-

fald af fræsespor, opstår der gennembrydninger af pladen (se fig. XII 2, 5, 6,

7).

Udfræsningerne foretages i henholdsvis frie og lineære forløb (se fig. XII

1 - 3, 4 - 6).

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges de formmæssinge og stoflige forandrin-

ger der opstår idet krydsfiner bearbejdes med en overfræser. Særligt under-

søges de stoflige forandringer, der er udtalte i eksperimentet.

Under bearbejdningen af krydsfinerpladen opstår der gradvist en ”åb-

ning” af dennes overflade. Dette fører til at pladens indre opbygning bliver

synlig, hvorved „fortællingen“ om dens fremstilling bliver tilgængelig (se fig.

XII 1 - 3, 4 - 6).

Udfræsningen af krydsfinerpladen fører desuden til afgørende forandrin-

ger af overfladekarakteren. Således bemærkes det, hvorledes pladen gradvist

opnår en reliefkarakter, der understreges yderligere af lysets skyggevirkninger

(se fig. XII 2, 3, 5, 6, 7). Endvidere ses det, at pladen opnår en grov overfla-

destruktur, der kommer til at præge det samlede sansemæssige billede.

Dette er i umiddelbart modsætning til den ubearbejdede krydsfinerplade,

hvis overfladekarakter præges at træets irregulære åretegning. Gennem eks-

perimentet flyttes opmærksomhed således fra åretegningens irregularitet til

overfladestrukturen (se fig. XII 3).

Det bemærkes at krydsfinerpladen i de områder, hvor der optræder sam-

menfald af flere fræsespor, opnår  en karakteristiske „hullethed“. Lyset kan

i disse områder trænge igennem pladen, samtidig med at denne bliver åben

for gennemsyn. Krydsfinerpladen opnår herved sin egen transparens (se

fig. XII 2, 5, 7). Særligt bemærkes det, i de områder, hvor der optræder

mange sammenfald af fræsespor, at krydsfinerpladen helt mister sin plade-

karakter. Her opfattes krydsfinerpladen som værende sammensat af et antal

træflager, der er sammenlimet fra begge sider (se fig. XII 7).

Sammenfattende kan det på baggrund af eksperimentet konstateres, at

der opstår afgørende forandringer af krydsfinerpladen i overvejende stofligt

henseende. Således opnår krydsfinerpladen en udpræget grov overflade-

struktur, der især præges af fræsesporenes karakteristiske reliefvirkninger.

Endvidere opstår der i visse områder af pladen en transparens, der varierer

mellem at udgøre kighuller til at pladen går i opløsning.
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fig. XII 4 - 6 Udfræsning af krydsfinerplade i

lineære forløb

Krydsfinerplade i medlys

Samme krydsfinerplade i modlys
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fig. XII 7
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Eksperiment XIII

Nedbrydning/opbygning af krydsfinerplade

APPENDIKS

De følgende eksperimenter er alle udført af studerende ved Arkitektskolen

i Aarhus.

Eksperimenterne er, med undtagelse af eksperiment XVIII, alle udført i

forbindelse med  kurset med titlen ”Materialeæstetik”, som blev afholdt på

Arkitektskolen i januar 2001.

Undersøgelsesmetoden har været den samme som ved de forudgående

eksperimenter.
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fig. XIII 1 - 3 Nedbrydning af krydsfinerplade
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XIII

Nedbrydning/opbygning af krydsfinerplade

Eksperimentet er udført af

Stud. Arch. Lho Diana Høiris Nielsen

Stud. Arch. Karen Kirstine Markor Pedersen

Stud. Arch. Mette Blicher Folmer

Størrelse:

122x122x1,8cm,  60x60x5cm

Materiale:

Grankrydsfiner 18mm

Teknik:

Nedbrydning af krydsfinerplade vha. håndværktøj (lægtehammer).

Fremstilling af ny krydsfinerplade ved sammenlimning af det overskydende

træmateriale.

Som bindemiddel anvendes kunstharpiks lim (uredana).

Udførelse:

Med en lægtehammer afslås/afhugges de yderste finerlag af en krydsfi-

nerplade. Der fjernes materiale fra begge sider af krydsfinerpladen (se fig.XIII

1 - 3).

Efterfølgende sammenlimes det fjernede materiale, hvorved der frem-

kommer en ny krydsfinerplade (se fig. XIII 7, 8).

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges de formmæssinge og stoflige forandrin-

ger ved krydsfiner, idet materialet nedbrydes og efterfølgende anvendes

som udgangspunkt for opbygningen af et nyt komposit materiale.

Krydsfiner nedbrydes almindeligvis gennem slidtage eller ved vejrligets

indvirken på materialet. Med eksperimentet er der i  modsætning hertil valgt

at lade nedbrydningen ske som en styret proces. Dette med henblik på,

under kontrollerede forhold, at kunne undersøge materialets stoflige foran-

dringer i forbindelse med nedbrydningen. I lighed med  eksperiment XII er

eksperimentet således primært  rettet mod de stoflige forandringer, hvori-

mod formmæssinge aspekter kun i et begrænset omfang bringes til belys-

ning.

Idet krydsfinerpladen nedbrydes og de yderste finerlag fjernes, afdækkes

materialets lagvise struktur. Herved bemærkes det, at pladen er opbygget af

finerlag, der krydser hinanden i ortogonalt forløb,- henholdsvis et horison-

talt og et vertikalt forløb, svarende til pladens hovedretninger (se fig. XIII 4

- 6, 9). Gennem nedbrydningen synliggøres således materialets grundlæg-

gende opbygning samt fremstillingsprocessens forløb.

I et stofligt henseende indebærer nedbrydningen afgørende forandringer

af overfladekarakteren. Således forandres såvel overfladestrukturen, farve-

variationen og irregulariteten.

Overfladestrukturen bliver grov og opleves ved berøring som skarp og ru

(se fig. XIII 4 - 6). Samtidig fører den grove overfladestruktur til, at krydsfiner-

pladen fremstår mere porøs og åben i sin struktur.

Farvevariationen bliver desuden større. Dette skyldes primært, at den

brune lim, som anvendes ved fremstillingen af krydsfiner, kommer til syne

(se fig. XIII 4 - 6).

Endelig bliver irregulariteten gradvist mere udtalt, i takt med at der afhugges

finerflager (se fig. XIII 4 - 6).

Ved nedbrydningen opstår der desuden huller i visse områder af pladen.

Herved bliver materialet i en vis udstrækning  transparent og tillader lysets

gennemtrængen (se fig. XIII 6, 9).

På baggrund af det tiloversblevne materiale, fremstilles der en ny kryds-

finerplade. Denne er på afgørende vis  forskellig i sin opbygning. Således er

den i modsætning til den ubearbejdede plade, der består af ensartede finerlag,

som krydser hinanden ortogonalt, opbygget af uensartede finerflager, der

krydser hinanden i forskellige vinkler (se fig. XIII 7, 8). Dette fører til, at det

nye krydsfinerplade i princippet kan udformes i et uendeligt antal

formmæssinge varianter,- og ikke som den oprindelige krydsfinerplade er

begrænset af en todimensional opbygning.

I et stofligt henseende fremgår det, at den ”nye” krydsfinerplade er ken-

detegnet ved henholdsvis en stor irregularitet, en stor farvevariation samt en

overfladestruktur der forekommer ru og porøs (se fig. XIII 7, 9).

Sammenfattende kan det på baggrund af eksperimentet konstateres, at

der gennem en nedbrydning af krydsfiner, efterfulgt af en af en genopbyg-

ning af materialet opstår afgørende stoflige forandringer. Særligt har det vist

sig, hvorledes materialets irregularitet og farvevariation vokser samtidig med

at overfladestrukturen bliver grov.

Endelig har det ved af genopbygningen af krydsfinerpladen vist sig, at der

fremkommer et ”nyt” komposit materiale, som ud over en større irregulari-

tet, farvevariation og porøsitet i sin overfladestruktur rummer nye

formmæssige muligheder.



140

fig. XIII 4 - 6

fig. XIII 7, 8 Den „genopståede“ krydsfinerplade
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fig. XIII 9
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Eksperiment XIV

Udsavning af sammenlimet krydsfineremne
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fig. XIV 1, 2

fig. XIV 3, 4

fig. XIV 5, 6
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XIV

Udsavning af sammenlimet krydsfineremne

Eksperimentet er udført af

Stud. Arch. Christian Nicolai Ørum-Petersen

Størrelse:

60x60x4cm

Materiale:

Grankrydsfiner 15mm.

Teknik:

Udsavning (med rundsav) og sammenlimning af krydsfinerstave til et mas-

sivt krydsfineremne.

Udsavning (med rundsav) af det massive krydsfineremne til et antal enkelt-

dele.

Udførelse:

Med en rundsav udsaves et antal krydsfinerstave med størrelsen

60x4x1,5cm. Stavene sammenlimes til et massivt krydsfineremne med di-

mensionerne 60x60x4cm. Afslutningsvist udsaves det massive krydsfiner-

emne til en række delelementer. Udsavning foretages med henholdsvis pa-

rallelle og skrå snit (se fig. XIV 1-6, 8-10).

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges de formmæssinge og stoflige forandrin-

ger der opstår, idet krydsfiner successivt udsaves, sammenlimes og udsaves.

I lighed med eksperimenterne IIIA og IIIB opstår der under eksperimen-

tet, en ”vending” af krydsfinerpladen. Herved bliver finerkanterne i de op-

rindelige krydsfinerplader til flader i de nye krydsfinerobjekter. Med ekspe-

rimentet optræder der således primært stoflige forandringer af krydsfiner-

materialet.

Ved betragtning af overfladekarakteren af de sammenlimede krydsfiner-

objekter bemærkes det, at disse er karakteristiske gennem deres udprægede

regularitet. Dette skyldes at finerkanterne tilsammen danner et stribet og

regelmæssige mønster. Et mønster, der dog på ingen måde bliver ensformigt

og rigidt, hvilket skyldes farvevariationen, som holder det levende. (se fig.

XIV 1).

Idet krydsfinerobjekterne udsaves forstyrres regulariteten gradvist og

erstattes af irregulære mønstre. Således bemærkes det, under udsavningen af

det ene objektet i parallelle snit, hvorledes den oprindelige orden gradvist

forsvinder og efterhånden erstattes af en overfladekarakter, der fremtræder

kaotisk. I dette virvar af linieforløb flakker blikket hvileløst rundt og finder

ingen ro. (Den „systematiske“ uorden minder på mange måder om den

struktur, der kendetegner digitale landskaber)(se fig. XIV 5-6).  Desuden

bemærkes det, at der under forskydningen af de parallelt udskårne delele-

menter, eksisterer et tidspunkt/sted, hvor den oprindelige ordnen går tabt og

uordenen indfinder sig. Idet dette sker indtræder irregulariteten og samtidig

mister objektet den klare fortællingen om sin egen tilblivelse (se fig. XIV 3,4

og XIV5, 6).

Under udsavningen af det andet objekt i forskelligartede polygoner op-

står der på tilsvarende vis en forstyrrelse af regulariteten (se fig. XIV 8-12).

Endvidere bemærkes det, at fortællingen om den metodiske fremstillings-

proces ligeledes mister sin entydighed (se fig. XIV9 og XIV10).

Sammenfattende har det på baggrund af eksperimentet vist sig, at der

gennem en proces, hvor krydsfiner udsaves, sammenlimes og udsaves op-

står afgørende forandringer af materialets overfladekarakter. Særligt har det

vist sig, hvorledes krydsfiners karakteristiske striber indvirker på aflæsnin-

gen af materialet.

fig. XIV  7
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fig. XIV 8 fig. XIV 11

fig. XIV 12fig. XIV 9 (herover) fig. XIV 10 (herunder)
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fig. XIV 13 (herover) fig. XIV 14 (herunder)
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Eksperiment XV

Udsavning af krydsfinerplade i serielle snit
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fig. XV 1,2 Udsavning af krydsfinerblok i kurveformede delelementer fig. XV 3,4 Slibning af delelementer
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XV

Udsavning af krydsfinerpladen i serielle snit

Eksperimentet er udført af

Stud. Arch. Anette Thorsten Østergaard

Stud. Arch Karina Madsen

Størrelse:

7x24x110cm, 120(3x40)x220x0,015 –0,02cm

Materiale:

Grankrydsfiner 18mm

Teknik:

Sammenlimning af krydsfinerplader til et massivt krydsfineremne.

Udsavning af det massive krydsfineremne med henholdsvis båndsav og

rundsav.

Udførelse:

Eksperimentet består af to deleksperimenter, der er nært beslægtede.

I det første deleksperiment sammenlimes et antal kvadratiske krydsfiner-

plader med sidelængden 24cm til et kubisk emne. Dette emne udsaves

efterfølgende med båndsav til en række kurveformede delelementer (se fig.

XV1, 2). Aslutningsvist slibes delelementerne med båndsliber (se fig. XV3,

4) og opstilles enten i forskellige formationer (se fig. XV5-8, 9-10) eller

sammenlimes til sammenhængende bånd (se fig. XV11, 12).

I det andet deleksperiment sammenlimes et antal kvadratiske krydsfiner-

plader med sidelængden 40cm til et massivt emne med dimensionerne

40x40x10,8 cm. Emnet udsaves efterfølgende med rundsav til en række

”papirtynde” krydsfinerskiver med tykkelsen 1,5 – 2,0mm. Disse skiver

monteres afslutningsvist, idet de kantlimes med papirstrimler. Herved frem-

kommer en række elementer, der minder om lette skærmvægge (se fig. XV13,

14-17).

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges de formmæssinge og stoflige forandrin-

ger der opstår, idet en massiv krydsfinerblok udsaves i en række serielle

snit.

I det første deleksperiment udsaves en massiv krydsfinerblok

(20x20x20cm) i et antal kurveformede delelementer (se fig. XV 5-8). Disse

delelementer præges af et karakteristisk stribet mønster, som skyldes eks-

poneringen af de forskellige finerlag (se fig. XV9, 10). Idet finerlagene udsaves

under forskellige vinkler har disse endvidere med forskellig bredde. Dette

fører til variationer i overfladekarakteren, som yderligere forstærkes af farve-

forskellene mellem de enkelte finerlag (se fig. XV9, 10). Endelig bemærkes

det at de kurveformede elementer, som følge af deres udformning, kan op-

stilles i formationer og herigennem være særdeles rumdannende (se fig.

XV9, 10).

Idet delelementerne sammenlimes efter samme rækkefølge, som de er

udsavet, fremkommer en række båndlignende forløb (se fig. 11-12). Disse er

karakteristiske gennem deres bløde og gentagne bevægelser. Samtidig be-

mærkes det at materialekarakteren på afgørende vis er forandret. Således

forekommer materialet at være transformeret i en sådan grad,- og til en sådan

ukendelighed,- at alle reference til den oprindelige krydsfinerplade er borte.

Til gengæld er krydsfinermaterialet genopstået på en ny måde.

I det andet deleksperiment udsaves en massiv krydsfinerblok (40x40x10,8

cm) i et antal papirtynde delelementer. Disse er som følge af deres begræn-

sede tykkelse translucente. Idet krydsfinermaterialet gennemlyses opnår

det en særdeles varm og gylden glød. Dette skyldes, at lyset forstærker

krydsfinerens gullige farve. Samtidig fremhæver lyset finerlagenes farve-

variation (se fig. XV13, 14-17). Idet delelementerne forbindes vha. papirba-

ner opstår der sammenhængende flader, der minder om lette skærmvægge

(se fig. XV13, 14-17).

Såvel de sammenlimede båndforløb som de papirtynde skærmvægge har

under eksperimentet vist sig, at være særdeles skrøbelige. Især går de papir-

tynde skærmvægge i stykker ved den mindste berøring. Dette skyldes, at

krydsfinermaterialet ved begge deleksperimenter, har været anvendt uden

en særlig hensyntagen til materialets fysiske og konstruktive egenskaber.

Således har krydsfiners store træk- og trykstyrke (som følge af de kryds-

ende finerlag) ikke været udnyttet optimalt. Tværtimod er krydsfinerdelene

udsavet i så tynde skiver, at der næsten ikke eksisterer kontakt mellem de

krydsende finerlag.

Sammenfattende må det med eksperimentet konstateres, at der gennem

udsavningen af de tynde finerskiver er udfoldet nye sider af materialets

æstetiske potentialer. Særligt er det belyst, hvorledes lys kan gennemtrænge

materialet.
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fig. XV 5-8 Opstilling af krydsfinerdele
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fig. XV 9, 10 De opstillede krydsfinerdele som rumdannende elementer
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fig. XV 11-12 Kurveformede krydsfinerbånd

fig. XV 14-17 Translucemt foldevæg i krydsfiner
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fig. XV 13
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Eksperiment XVI

Udsavning af kubiske krydsfinerblokke
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fig. XVI 1 fig. XVI 2

fig. XVI 3 fig. XVI 4fig. XVI 5 (herunder) fig. XVI 6 (herunder)
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XVI

Udsavning af kubiske krydsfinerblokke

Eksperimentet er udført af

Stud. Arch. Christian Nicolai Ørum-Petersen

Størrelse:

Kuber med sidelængden 19cm

Materiale:

Grankrydsfiner 18mm.

Teknik:

Udsavning af krydsfinerstave med rundsav.

Sammenlimning af krydsfinerstave med pva.-lim som bindemiddel.

Udsavning af krydsfinerblok med båndsav.

Udførelse:

Et antal krydsfinerstave med størrelsen 1,8x3.8x19cm sammenlimes, med

skiftevis krydsende retninger, til en massiv krydsfinerblok (se fig. XVI 1,

2). Efterfølgende udsaves krydsfinerblokken med kurveformede snit fra

forskellige sider (se fig. XVI 3-12).

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges i  lighed med eksperimenterne IIA og IIB

balanceforholdet mellem stof og form. Et balanceforhold, der kan være

forskudt med henholdsvis stoffet og formen som det dominerende.

Under udførelsen af eksperiment har det vist sig, hvorledes balance-

forholdet kan indstille sig således at stoffet og formen gensidigt understøtter

hinanden og ”spænder hinanden op”. Tilsvarende har det vist sig, hvorledes

stoffet og formen kan være ude af balance med hinanden,- dette repræsente-

ret ved at stoffet og formen svækker hinanden gennem en gensidig camou-

flage.

Ved betragtning af den sammenlimede krydsfinerblok fremgår det, at der

eksisterer en udtalt balance mellem stoffet og formen. Således viser der sig

en overensstemmelse mellem finerlagenes stribede og regelmæssige karakter

og kubens hovedform. Stoffet understreger herved formen (se fig. XVI 1, 2).

Ligeledes understreger formen stoffet, idet kubens form er overensstem-

mende med  krydsfinermaterialets lagvise opbygning.

Idet krydsfinerblokken transformeres bemærkes det, at balancen mellem

stof og form gradvist forskydes. Således ses det, at stoffet efterhånden

dominerer over formen og camouflerer denne (se fig. XVI 5, 6. 9-13). Sam-

tidig medvirker det varierede formforløb til at sløre aflæsningen af stoffet.

Der opstår derfor en gensidige uoverensstemmelser mellem stoffets og form-

ens fremtræden.

Sammenfattende kan det konstateres, at det på baggrund af eksperimen-

tet er belyst, hvorledes der eksisterer et samspil mellem krydsfiners stoflige

og formmæssige præsens.
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fig. XVI 7 fig. XVI 8

fig. XVI 9 fig. XVI 11 (herunder) fig. XVI 10 fig. XVI 12 (herunder)
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fig. XVI 13
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Eksperiment XVII

Foldning af krydsfiner
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fig. XVII 1-4 Bøjning og vridning af krydsfiner

fig. XVII 5-8
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XVII

Bøjning og vridning af krydsfiner

Eksperimentet er udført af

Stud. Arch. Runa Hyldegård Pedersen

Stud. Arch. Freja Løgager Kynde

Størrelse:

70x80x90cm, 150x110x80cm

Materiale:

Birkekrydsfiner 4mm.

Teknik:

Udsavning af krydsfiner i baner med forskellig bredde.

Opblødning af krydsfinerbaner i vandbad.

Foldning og vridning af krydsfinerbaner.

Udførelse:

Krydsfinerpladen udsaves i længderetningen i et antal baner med forskel-

lig bredde.1 Banerne opblødes efterfølgende i et vandbad i 24 timer. Herved

opnår de en forøget bøjelighed.

Afslutningsvist bøjes og vrides banerne, hvorved der fremkommmer en

række objekter, der kan opretholde deres egen form, idet de tørrer (se fig.

XVII 1 - 13).

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges de formmæssinge og stoflige forandrin-

ger, der opstår idet krydsfiner udsættes for kraftige bøjninger og vridninger.

Under eksperimentet ”tvinges” materialet til det yderste af sin fysiske

formåen. Dette indebærer bl.a., at det undertiden overskrider sin egen brud-

grænse og brydes. Endvidere transformeres materialet i en sådan grad, at det

efterhånden helt mister sin pladekarakter. Ved denne proces opnår det til

gengæld en spændstighed, der træder frem gennem de kontinuerligt forløbne

krydsfinerbånd. Samtidig er disse medvirkende til, at materialet opnår en

lethed og transparens, der gør det svævende i sin karakter (se fig. XVII 5 -

13). Endelig fører transformationen til, at opmærksomheden bringes i en

konstant og dynamisk bevægelse i forsøget på at forfølge og indfange de

kontinuerligt forløbne krydsfinerbånd. Således ledes opmærksomheden kon-

stant ud og ind, op og ned og rundt i forhold til de fremkomne objekter.

Med eksperimentet har det endvidere vist sig, at der eksisterer en stor

grad af tektonisk integritet. Dette viser sig ved at materialet, formen og den

anvendte teknik tilsammen udgør et nært og balanceret forhold,- materialet

opnår sin form på baggrund af teknikken. (se fig. XVII 1- 4).

Sammenfattende kan det på baggrund af eksperimentet konstateres, at

krydsfinermaterialet, idet dette udsættes for bøjning og vridning, trans-

formeres i en sådan grad, at det opnår en anden atmosfærisk aura.

1 Krydsfinerbanerne udsaves i krydsfinerpladens længderetning for at opnår den største bøjelig-

hed. Dette skyldes at den anvendte krydsfiner på 4mm er opbygget af tre lag finer. Ved udsav-

ningen i længderetningen opnås to finerlag, der ligger på tværs af banernes længderetning,

hvilket forøger bøjeligheden.
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fig. XVII 9-12
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fig. XVII 13
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Eksperimenmt XVIII

Fletning af krydsfiner
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fig. XVIII 1-6 Fletning af krydsfinerbaner til et rumligt objekt
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XVIII

Fletning af krydsfiner

Eksperimentet er udført af:

Stud. Arch. Matilde Billeskov Bøving

Størrelse:

75x105x180cm

Materiale:

Birkekrydsfiner 4mm

Teknik:

Udsavning af krydsfiner i baner med samme bredde.

Fletning af krydsfinerbaner.

Udførelse:

Et antal krydsfinerbaner udsaves med samme bredde i krydsfinerpladens

længderetning. Banernerne flettes efterfølgende til et rumligt objekt (se fig.

XVIII 1-6).

Eftertanker:

Med eksperimentet undersøges de formmæssinge og stoflige ændringer

der opstår, idet krydsfinerpladen udsaves i et antal baner, som efterfølgende

flettes.

Anvendelsen af fletteteknikken i forhold krydsfiner viser sig, at have

indflydelse på opfattelsen af dette materiale. Således anvendes fletteteknikken

almindeligvis i forbindelse med bløde materialer,- eksempelvis tekstiler, der

flettes/væves, hvorimod teknikkens anvendelse i forhold til krydsfiner inde-

bærer at dette materiale opnår en anden atmosfærisk aura.

Under udførelsen af eksperimentet fremgår det, at de udsavede krydsfiner-

baner umiddelbart forekommer slappe i deres karakter (se fig. XVIII 1,2).

Gennem fletningen af disse tvinges de gradvist  i form og opnårherigennem

en egen spændstighed,- krydsfinermaterialet ”spændes op” (se fig. 3-6).

Ligeledes bemærkes det, at denne spændstighed genfindes i forhold til ka-

rakteren af det færdige objekt (se fig. XVIII 7,8).

Med eksperimentet viser det sig, at der der desuden eksisterer en stor

grad af tektonisk integritet. Således udgør materialet, formen og teknikken

tilsammen et „hermetisk lukket kredsløb“.

Endvidere fremgår det i forhold til det fremkomne objekt, at der eksisterer

en klar „fortælling“ af det eksperimentelle forløb. Således forekommer det

umiddelbart nærliggende, at lade eksperimentet foregå reversibelt, hvorved

krydsfinerbanerne vender tilbage til deres formmæssinge udgangspunkt ( se

fig. XVIII 1-6, i omvendt rækkefølge).

Endelig fremgår det i forhold til det fremkomne objekt, at dette har en

veldefineret rumlighed (se fig. XVIII 8).

Sammenfattende kan det på baggrund af eksperimentet konstateres, at

krydsfiner mister sin udprægede pladekarakter idet materialet udsaves i

bånd, der efterfølgende flettes. Samtidig kan det konstateres, at materialet

gennem fletteteknikken opnår en egen atmosfærisk aura.
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fig. XVIII 7

fig. XVIII 8
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fig. XVIII 9
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Sammenfatning af undersøgelsesresultater samt
afsluttende diskussion

I det følgende diskuteres afhandlingens samlede forløb,- herunder:

- emnets relevans og indplacering i en arkitektonisk sammenhæng,

- afhandlingens opbygning,

- den anvendte undersøgelsesmetodens muligheder og begrænsninger.

Endelig sammendrages og diskuteres de opnåede undersøgelsesresulta-

ter, erfaringer og  forskningsmæssige perspektiver vurderes.

Valget af materialeæstetik, som emnet for denne Ph.d- afhandling, er som

beskrevet indledningsvist, udsprunget af en række holdninger, der er kom-

mer til udtryk indenfor den aktuelle arkitekturdebat. Især har divergerende

holdninger til den fremtidige anvendelse af materialer været medvirkende til

at genoplive debatten omkring det materialeæstetiske. Dels er der fremsat

visioner om en fremtid, der gradvis afmaterialiseres, - dette repræsenteret

gennem informationsteknologiens immaterielle stof. Dels er der i modsæt-

ning hertil fremsat forudsigelser om en fremtid, hvor vi i en ”regression” vil

søge tilbage til materialiteten,- dette afstedkommet af et alment menneske-

ligt behov for sansestimulering.

Sideløbene med de polariserede holdninger efterlyses der generelt en større

sensitivitet i forhold til materialer,-  undertiden med krav om en ”rehabilite-

ring” af materialeæstetikken som en selvstændig arkitektonisk disciplin.

Endelig er der som følge af den tiltagende industrialisering af byggeriet,

opstået en større arbejdsdeling i forhold til byggeprocessen. Dette har ført

til et øget behov for at kunne kommunikere ønsker og krav til æstetiske

kvaliteter mellem arkitekter, håndværkere/montører og materialeproducenter.

For at kunne målrette alle parters indsats mod kvalitetsskabelse er udviklin-

gen af et fælles sprog derfor blevet aktuel.

Tilsammen har arkitekturdebatten samt de aktuelle tilstande indenfor

byggeriet således medvirket til valget af materialeæstetikken som emne for

afhandlingen.

I betragtning af emnets omfang har det været nødvendigt at begrænse

afhandlingen til enkelte nedslag indenfor dette. Dette er sket ved at under-

søge et enkelt materiales æstetiske potentialer, set ud fra en arkitektonisk

tilgang. Således er der valgt at undersøge krydsfiners særlige æstetiske po-

tentialer for herigennem, at bidrage til en eksponering af det æstetiske felt.

Krydsfiner udgør et velkendt byggemateriale, der selvom materialets an-

vendelse kan føres tilbage til de tidlige ægyptiske dynastier, almindeligvis

opfattes som et nutidigt materiale. Imidlertid har det vist sig at materialet til

trods for sin lange historie og omfattende udbredelse, i især det 20.årh.,

næsten udelukkende har været underkastet undersøgelser af fysisk eller

konstruktive art. I modsætning hertil er materialet næsten ikke blevet under-

søgt i forhold til dets æstetiske potentialer. Derfor har der, med ph.d.-

afhandlingen, eksisteret tungtvejende incitamenter til at bidrage til sådanne

undersøgelser. Ligeledes har det i forbindelse hermed været nærliggende, at

bidrage til en styrkelse det begrebslige vokabular til beskrivelsen af materia-

lers æstetiske potentialer. Et arbejde, der i et videre perspektiv kan få ind-

flydelse på udviklingen af et fælles sprog, som kan forbedre kommunikatio-

nen mellem byggeriets parter.

Undersøgelsen af krydsfiners æstetiske potentialer er i afhandlingen gen-

nemført som to delanalyser. Henholdsvis en analysedel, der med udgangs-

punkt i analyser af den eksisterende litteratur vedrørende krydsfiners an-

vendelse, har haft som sit hovedformål, at etablere et generelt overblik over

emnet, samt en analysedel, bestående af praktiske eksperimenter, der pri-

mært har fungeret som et laboratorium for nærmere undersøgelser af mate-

rialets æstetiske potentialer.

Gennem første analysedel har det vist sig, at den overvejende del af

litteraturen vedrørende krydsfiner, primært omhandler materialets fysiske

og tekniske egenskaber. Dette er kommet til udtryk gennem den store

litteraturmængde, der beskriver materialet ud fra en rationel og naturviden-

skabelig tilgang. I modsætning hertil eksisterer der kun en forsvindende lille

del af litteraturen, der belyser materialets æstetiske potentialer set ud fra en

sansemæssig tilgang. Tilmed har det endog vist sig, at denne litteratur ude-

lukkende omhandler krydsfiners æstetiske potentialer indirekte og kun i

relation til materialets anvendelsesmuligheder.

På baggrund af første analysedel har det således kunnet konstateres, at

der eksisterer et udtalt behov for at undersøge og dokumentere krydsfiners

æstetiske potentialer. Ligeledes har det på baggrund af første analysedel

kunnet konstateres, at der er fremkommet en række muligheder for metoder,

der med henblik på anden analysedel, har kunnet anvendes til yderligere

undersøgelser af krydsfiners æstetiske potentialer. Især har den direkte

tilgang til stoffet, der kendetegner Alvar Aalto og Ray og Charles Eames’s

eksperimenter med krydsfiner, været forbilledlig og ført til etableringen af

en eksperimentel undersøgelsesmetode. Endvidere har den uforudsigelig-

hed, og hermed mulighederne for at gøre nye opdagelser, der kendetegner

Alto’s og Eames’s eksperimenter været motiverende for valget af en ekspe-

rimentel undersøgelsesmetode.

Endelig er der med første analysedel etableret et overblik over det sam-

lede undersøgelsesfelt, samtidig med at emnet er blevet indplaceret i en

arkitektonisk sammenhæng.

I anden analysedel er der, med baggrund i en række praktiske eksperimen-

ter med krydsfiner, etableret et virkningsfuldt erkendelsesværktøj, med hen-
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blik på at kunne nærme sig stoffet og efterfølgende beskrive dets materiale-

æstetiske potentialer.

Imidlertid er der i forbindelse med tilrettelæggelsen af denne analysedel

fremkommet en række problemstillinger af metodemæssig karakter.

Blandt disse har været spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet er

muligt, indenfor et forskningsmæssigt regi, at nærme sig stoffet ud fra en

arkitektonisk tilgang,- uden at dette ”udsættes” for en kunstnerisk bearbejd-

ning. Denne problemstilling har igen ledt tilbage til spørgsmålet om, hvor-

vidt den praktiske udøvelsen af arkitektfaget udgør en kunstnerisk disciplin.

Idet de udførte eksperimenter anskues som kunstneriske udviklingsar-

bejder har der rejst sig endnu en række spørgsmål. Blandt disse har været

spørgsmålet om, hvorvidt refleksionen har en relevans i relation til kunst-

værket. Et spørgsmål, der af mange besvares ved, at det har den ikke,-

kunstværket er autonomt og hviler i sin egen ureflekterede væren.

Under tilrettelæggelsen af eksperimenterne er der forsøgt på, at imødegå

disse problemstillinger. Dette er sket ved at tilrettelægge eksperimenterne

således, at en eventuel kunstnerisk „villen“ er forsøgt undgået, - eller med

andre ord, er der forsøgt på at bryde dialogen mellem mig selv og eksperi-

menterne. Fremgangsmåden har været at udvælge en række teknikker, der

efterfølgende, har fået lov til at virke på materialet uden indgriben ude fra.

Naturligvis kan der stilles spørgsmål til hvorvidt denne fremgangsmåde er

konsistent. Alene ved udvælgelsen af de anvendte teknikker, samt metoden

for deres anvendelse i forhold til materialet, kan der med rette hævdes, at der

er foretaget kunstneriske valg. Desuden kan der til stadighed stilles spørgs-

mål ved, hvorvidt de udvalgt teknikker er repræsentative i forhold til en

undersøgelse af krydsfiners æstetiske potentialer.

Endelig kan der stilles spørgsmål til kvaliteten og relevansen af de efter-

følgende refleksioner. Er det overhovedet er muligt at reflektere over det

arbejde, som man selv har udført? Klaus Rifbjerg har engang i et interview

påpeget det umulige, der består i at sidde på skulderen af sig selv medens

man skriver.

I forhold til refleksionen har jeg forsøgt at skabe en distance til mine egne

eksperimenter ved at tage udgangspunkt i et allerede eksisterende teoretisk

grundlag. Dette  har bestået af arkitekturteorier og refleksioner, der er kom-

met til udtryk i værker af Gerhard Auer, Gernot Böhme og Martin Heidegger.

Imidlertid har dette anbragt mig i et felt mellem to yderpoler. På den ene side

Gernot Böhmes eksakte og på mange måder, operative begrebssystemer, og

på den anden side Martin Heideggers laden værket tale for sig selv.

Udvælgelsen af de praktisk eksperimenter er sket med udgangspunkt i de

bearbejdningsmetoder, der umiddelbart har kunnet tænkes anvendt i forhold

til krydsfiner. Således har der ikke på forhånd været fastlagt nogen entydig

systematik i forhold til rækkefølgen eller arten af de anvendte bearbejdnings-

metoder. Derimod har eksperimenterne fået lov til at udvikle sig successivt,

hvilket har afstedkommet en progression i eksperimenternes forløb. Ek-

sempelvis er der i flere tilfælde gjort opdagelser i eksperimenterne, som har

ført til nye eksperimenter.

Som følge af den tilsyneladende„usystematiske“ udvælgelse af de ud-

førte eksperimenter, har det været vanskeligt at danne sig et indtryk over det

samlede eksperimentelle undersøgelsesfelt. Dette har ført til, at der muligvis

er medtaget flere eksperimenter som ikke har været strengt nødvendige for

sammenhængen, lige såvel som der muligvis kan savnes en række eksperi-

menter. Dette usikkerhedsmoment udgør som tidligere omtalt et væsentligt

ankepunkt i forhold til den eksperimentelle analysemetode.

Endelig har det ved tilrettelæggelsen af eksperimenterne kunnet konstate-

res, at relationerne mellem stof, form og teknik har været så indgående, at det

naturligvis ikke har været muligt at belyse de materialeæstetiske potentialer

som et isoleret fænomen. Under beskrivelsen af krydsfiners æstetiske po-

tentialer er der derfor medgået beskrivelser af såvel stoflige, formmæssinge

og tekniske forhold.
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Sammenfatning af undersøgelsesresultater

Efterfølgende sammendrages undersøgelsesresultaterne fra henholdsvis

1. og 2. analysesdel.

1. analysedel har været opbygget af i alt fem hovedtemaer.

Under temaet Den tidlige anvendelse er det belyst, hvorledes krydsfiner

udgør et materiale, hvis oprindelse kan føres tilbage til de tidlige ægyptiske

dynastier. Samtidig har det vist sig, at materialet forudsætter en særlig

håndværksmæssige kunnen samt et materielt overskud. Dette har ført til, at

materialet fra begyndelsen har været et bekosteligt og eksklusivt materiale.

Endvidere har det vist sig, at krydsfiner har udviklet sig fra at være et

underlagsmateriale, anvendt i forbindelse med finerarbejde, til at blive et

selvstændigt materiale. Således er materialet primært blevet udviklet pga.

dets fysiske og tekniske egenskaber og ikke som følge af dets æstetiske

potentialer. Eksempelvis har materialets særlige opbygning, med de kryds-

ende finerlag, ført til, at det er stabilt i forhold til temperatur- og fugt-

forandringer og derfor har ydet de optimale betingelser som underlags-

materiale for finerarbejde.

Endelig har det vist sig at materialets udbredelse frem til det 20. årh.

hovedsageligt er foregået i forbindelse med fremstillingen af møbler.

Under temaet Fremstillingsprocessen forandres er det belyst, hvorledes

de senere forandringer i krydsfiners anvendelse, i overvejende grad er fulgt

med ændringer i fremstillingsprocessen. Især har det vist sig, hvorledes

forandringerne har været knyttet til ændringerne af fremstillingsprocessen

fra en manuel til en industriel proces.

Den tidlige industrialisering af krydsfinerfremstillingen er påbegyndt

omkring år 1900. Dette skyldes at det først har været på dette tidspunkt, at

en række tekniske problemer har fundet deres løsning. Ligeledes har det

først været på dette tidspunkt, at efterspørgslen efter krydsfiner har været

af en sådan størrelse at en rationel fremstilling er blevet rentabel. Udviklin-

gen er primært blevet fremmet af den voksende byggeindustri i USA, hvor

der har kunnet opleves et stigende behov for materialet. På denne baggrund

er krydsfiner blevet alle-mands-eje.

Fra 1900 og frem til 1.verdenskrig er efterspørgslen efter krydsfiner i

USA, vokset i en sådan grad, at produktionsapparatet har haft svært ved at

følge med. Dette har ført til yderligere rationaliseringer af fremstillingspro-

cessen. Således er der blevet udviklet nye maskiner til skrælning, tørring og

klipning af finer, ligesom der er blevet udviklet nye limtyper samt maskiner

til påføring af lim.

Under temaet Udnyttelsen af krydsfiners fysiske egenskaber er det be-

lyst, hvorledes krydsfiners fysiske egenskaber har ført til materialets om-

fattende udbredelse som konstruktionsmateriale under 1. og 2. verdenskrig.

Særligt i forbindelse med opbygningen af flykonstruktioner.

Under I verdenskrig har opdagelsen af krydsfiners fordelagtige styrke/

vægt-forhold ført til nye konstruktionstyper indenfor flyfremstillingen.

Således har materialet fundet anvendelse til udførelsen af såvel flyskelet,

vinger, udvendig beklædning samt propelspidser, hvor der kræves en stor

styrke.

Med en militære anvendelse for øje er materialet senere blevet videreud-

viklet. Dette har ført til anvendelsen af store økonomiske ressourcer på

forbedringen af materialets fysiske egenskaber.

Under 2.verdenskrig har materialet opnået en renæssance indenfor fly-

fremstillingen. Dette skyldes henholdsvis en mangel på råstoffer og velkva-

lificeret arbejdskraft indenfor metalindustrien. I lighed med 1.verdenskrig

har dette ført til, at materialet er blevet videreudviklet. Således har nye

finertyper, limtyper samt konstruktionsprincipper set dagens lys. Ligele-

des har anvendelsen af nye syntetiske urea- og fenol-formaldehyd limtyper

muliggjort nye konstruktionstyper, der har været modstandsdygtige over

for råd og svamp.

Ved sammenligning af flykonstruktionerne fra 1. og  2. verdenskrig har

der kunnet konstateres afgørende forskelle i deres opbygning. Således har

det vist sig, at flykonstruktionerne fra 1. verdenskrig grundlæggende har

været opbygget som samlesæt, bestående af enkeltkomponenter i træ og

krydsfiner, hvorimod flykonstruktionerne fra 2. verdenskrig har været op-

bygget som totalkomponenter.

Ud over de konstruktive forandringer der er sket mellem 1. og 2. verdens-

krig er formgivningsprocessen desuden blevet udviklet. Hvor formgivnings-

processen under 1.verdenskrig har taget udgangspunktet i allerede eksiste-

rende krydsfinermaterialer involverer formgivningen under 2. verdenskrig i

stigende grad nye og sammensatte krydsfinertyper. Finerer med forbedrede

egenskaber, balsatræ og metaldele er blevet sammenlimet til kompositte

materialer, med specifikke egenskaber.

Med temaet Nye teknikker,- nye anvendelsesmuligheder for krydsfiner er

det undersøgt, hvorledes udviklingen af nye teknikker har ført til nye anven-

delsesmuligheder for materialet. Undersøgelsen er gennemført på baggrund

af det pionerarbejde, som arkitekterne Marcel Breuer, Alvar Aalto, Ray og

Charles Eames har udført med formspændingsteknikken. Denne teknik har

vist sig at være en videreudvikling af den traditionelle krydsfinerfremstilling,

idet der i stedet for at anvende en finerpresse med plane flader, anvendes en
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presse med kurvede flader. Herigennem opnås der et uendeligt antal mulig-

heder for at forme krydsfiner i varierede kurveforløb.

Marcel Breuer, Alvar Aalto, Ray og Charles Eames har gennem deres

arbejde med krydsfiner vist sig at repræsentere tre forskellige tilgange til

udnyttelsen af formspændingsteknikken. For Marcel Breuer har teknikken

primært været anvendt til at ”oversætte” en række møbler,- der oprindelig

har været  ”tænkt” i stål og aluminium,- til træ (krydsfiner).  Det form-

mæssinge udgangspunkt har således været givet for Breuer, hvorved de

efterfølgende problemerne har været knyttet til løsningen af de teknisk

vanskeligheder i forbindelse med ”oversættelsen”. Disse har imidlertid væ-

ret af så omsiggribende karakter, at Breuer i flere tilfælde har måttet gå på

kompromis i forhold til ”oversættelsen”.

I modsætning til Breuer har det kunnet konstateres, at Alvar Aaltos

tilgang til formspændingsteknikken har  været radikalt anderledes. Aalto har

taget udgangspunkt i krydsfiners iboende egenskaber samt fremstillings-

teknikken. Gennem talrige eksperimenter har han indledningsvist udviklet

et indgående kendskab til såvel stof og teknik. Dette har ført til at han i

modsætning til Breuer har opnået en langt større frihed, til at udvikle sine

møbler, i henhold til funktionelle og æstetiske krav. Ligeledes har han til

sammenligning med Breuer ikke ”tvunget” sit materiale til en bestemt form.

Derimod har han ladet formen udvikle sig ud fra materialets egne betingelser.

På denne baggrund eksisterer der ved Altos møbler en stor grad af tektonisk

integritet.

Endelig har Ray og Charles Eames’ tilgang til formspændingsteknikken

været kendetegnet ved deres udvikling af teknikken. Dette har bl.a. resulte-

ret i udviklingen af dobbeltkrumme krydsfinerskaller, som udgør det form-

mæssigt banebrydende ved Eames’ møbler.

Særligt har to omstændigheder har vist sig at være af afgørende betydning

for Ray og Charles Eames’ udvikling af formspændingsteknikken. Dels

Charles Eames’ indgående interesse for teknik og industrielle fremstillings-

metoder. Dels ønsket om i samarbejde med industrien at udbrede godt de-

sign til en billig pris til den brede befolkning.

Med temaet Krydsfiners anvendelse som byggemateriale er krydsfiners

anvendelse som byggemateriale blevet belyst. Dette er sket med hovedvægt

på materialets anvendelse i forbindelse med den tidlige industrialisering af

byggeprocessen. Endvidere er nyere anvendelsesmuligheder for materialet

blevet belyst.

Især tre forhold har vist sig at være af afgørende betydning for krydsfiners

anvendelse som byggemateriale. Henholdsvis materialets fysiske egenska-

ber, den rationelle håndtering samt materialets æstetiske potentialer.

Ved den tidlige anvendelse har materialets fysiske egenskaber primært

været i højsædet. Herunder materialets fordelagtige styrke/vægtforhold, dets

bestandighed i forhold til fugt- og temperaturforandringer samt dets formbar-

hed. Senere har den rationelle håndtering og transport af materialet (- set i

lyset af en stigende industrialisering af byggeprocessen), ført til materialets

udbredelse. Endelig har det vist sig at materialet i en nutid sammenhæng i

stigende grad anvendes som følge af dets æstetiske potentialer.

I forbindelse med 30ernes depression i USA samt i efterkrigstiden efter

2.verdenskrig, har krydsfiner haft en stor udbredelse som et billigt og ratio-

nelt anvendeligt byggemateriale. Især har den lette håndteringen medvirket

til, at materialet har kunnet indgå som et velegnet materiale i forbindelse med

industrialiseringen af byggeprocessen. Ligeledes har det været af afgørende

betydning, at materialet gennem massefremstillingen har været tilgængeligt

i rigelige mængder og indenfor overskuelige økonomiske rammer.

Med automobilindustriens samlebåndsproduktion som forbillede for

30ernes boligbyggeri har krydsfiner udgjort et ideelt materiale til en indu-

striel fremstillingsform.  I begyndelsen har materialet primært været an-

vendt til opbygning af undergulve, vægge, lofter og døre. Senere, i forbin-

delse med den stigende industrialisering af byggeriet, har det indgået som en

vigtigt bestanddel i opbygningen af præfabrikerede byggeelementer. I takt

med at disse er vokset i størrelse, er der efterhånden blevet udviklet bygge-

systemer, hvor gulv-, væg- og loft sektioner og senere hele husmoduler er

blevet præfabrikeret i krydsfiner. Imidlertid har det vist sig, at samlebånds-

produktionen af krydsfinerhuse er løbet ind i en række vanskeligheder, der

har medført, at denne produktionsform aldrig har opnået samme gennem-

slagskraft som indenfor automobilfremstillingen. Dette har haft som årsag,

at den nye produktionsform har mødt stor modstand i håndværkerkredse,

og at de seriefremstillede huse er blevet modtaget med blandede følelser af

befolkningen. Især har de begrænsede muligheder for individuelle løsninger

har været medvirkende til at dæmpe interessen for krydsfinerhusene. Sam-

tidig er der udviklet et dobbeltsidet forhold til materialet. På den ene side har

materialet været forbundet med det midlertidige og nødtørftige - og har som

sådan været opfattet som et underlødig byggemateriale. På den anden side

har materialet været opfattet som et moderne og gedigent byggemateriale,

med åbenbare æstetiske kvaliteter.

Til trods for den omfattende forskning der har fundet sted under 2.

verdenskrig i forhold til krydsfiner, har det vist sig at denne forskning kun i

et begrænset omfang har haft afsmittende virkning på boligbyggeriet. Ek-

sempelvis har det kunnet konstateres, at det kun er i få tilfælde, og ofte med

årtiers forsinkelse, at nye krydsfinertyper, lamineringsteknikker og

sandwichkonstruktioner har kunnet genfindes indenfor byggeriet. Dette har

haft flere årsager. Dels har den ekspotentielle stigning i antallet af nye byg-

gematerialer indirekte medvirket til at dæmpe interessen for krydsfiner.

Dels harindustrialisering og specialisering af byggeprocessen ført til en op-
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splitning af de involverede faggrupper i byggeriet. Dette har igen ført til, at

forskningen i krydfiner primært er overgået til ingeniørens fagområde,- hvil-

ket har resulteret i, at der primært er blevet forsket i materialets fysiske

egenskaber og kun i begrænset omfang i dets æstetiske potentialer. Endelig

har det vist sig, at diskurserne i den sene modernisme primært har vedrørt

form og rum, hvorimod materialer og teknik ofte er blevet nedprioriteret.

Mod slutningen af det 20. årh. er der opstået en fornyet interesse for

anvendelsen af krydsfiner som byggemateriale. Interesse har især samlet sig

omkring materialets æstetiske potentialer og de betydninger, der knytter sig

til materialet.

Særligt har den ikke-bærende ydermur, ført til at materialet har fået en

renæssance som klimaskærm. Samtidig har det vist sig, at materialet anven-

des som betydningsbærer i forhold til at skabe en dialog mellem bygnings-

værket og konteksten. Eksempelvis anvendes materialet som beklædnings-

materiale til ”lette” og provisoriske bygninger, hvor en forbindelse til en

naturmæssig kontekst tilstræbes. Endelig anvendes materialet som et

kontrastmateriale til konteksten. Dette ved at anvende materialet til beklæd-

ningen af lette og forfinede ”træskrin”, i en kontekst bestående af tunge

bygningsvolumener i en bymæssig sammenhæng.

2. analysedel har været opbygget af i alt 18 praktiske eksperimenter med

krydsfiner.

Eksperimenterne har været tilrettelagt med forbillede i de eksperimenter

som Alvar Aalto og Ray og Charles Eames har udført med krydsfiner.

Undersøgelsesmetoden har bestået af en række teknikker, der enten enkelt-

vist eller successivt, har været ”påført” krydsfinermaterialet. Herved er

såvel stoflige som formmæssinge forandringer blevet eksponeret. Sammen-

koblingen af materiale og teknik har således udgjort et afgørende erkendelses-

værktøj.

Fælles for eksperimenterne har været, at de er gennemført uden en på

forhånd fastlagt orden for henholdsvis rækkefølgen og arten af de anvendte

bearbejdningsmetoder. Derimod har eksperimenterne fået lov til at udvikle

sig frit, med bearbejdningsteknikkerne som et fast omdrejningspunkt.

Imidlertid har det vist sig, at adskillige eksperimenter er blevet afledt af

hinanden, eller på anden måde har et slægtskab. Således har det været muligt

at foretages visse grupperinger af eksperimenterne. Eksempelvis har det

vist sig, at der eksisterer et slægtskab mellem eksperimenterne I, IIA,IIB,

IIIA, IIIB og XII. Fælles for disse eksperimenter har været, at de på bag-

grund af forskellige bearbejdningsmetoder undersøger krydsfiners æstetiske

potentialer i dets grundform,- som sammenlimninger af finerlag med kryds-

ende retninger. Samtidig kan eksperimenterne karakteriseres som subtrak-

tioner af krydsfinermateriale.

En anden gruppering kan foretages i forhold til eksperimenterne IV, V, VI,

VII, VIII, IX, X og XIX. Fælles for disse eksperimenter har været, at de alle

involverer forskellige samlingsteknikker for krydsfiner. Eksempelvis har

nitning, syning, sammenlimning og fletning været af de samlingsteknikker,

der har medvirket til at udfolde materialets æstetiske potentialer. Endvidere

har det været kendetegnende for disse eksperimenter, at de i overvejende

grad har bestået af additioner af krydsfinermateriale, hvilket  har medført at

de har udspændt krydsfiner i et rumlig henseende.

Endelig har der vist sig, at der eksisterer en række ligheder mellem ekspe-

rimenterne XII - XVIII,- eksperimenter, som har været udført af studerende

fra Arkitektskolen i Aarhus. Således har det kunnet bemærkes, at de stude-

rende generelt har anvendt flere på hinanden følgende bearbejdningsteknikker.

Dette har ført til omfattende transformationer af krydsfinermaterialet, hvor-

ved dette ofte er blevet ændret til ukendelighed. Endvidere har sammensæt-

ningen af flere teknikker bevirket, at der i forhold til de fremkomne objekter,

er opstået uklarheder i forbindelse med ”læsningen” af fremstillingsproces-

sen.

Med eksperiment I Fremstilling af krydsfiner er den grundlæggende op-

bygning af krydsfiner blevet undersøgt. Dette for at kaste et nyt lys over

materialets æstetiske potentialer.

Gennem gentagne sammenlimninger af finerlag med skiftende åreretninger

er der er fremkommet et komposit træmateriale (krydsfiner), der i modsæt-

ning til træs lineære karakter har en udpræget todimensional udstrækning.

Samtidig med at materialet således adskiller sig fra den gængse opfattelse af

træ, har det ligeledes vist sig at være anderledes i forhold til de egenskaber og

anvendelsesmuligheder, der kendetegner træ. Træ har en stor trækstyrke

parallelt med åreretningen og en ringe trækstyrke vinkelret på åreretningen.

I modsætning hertil har krydsfiner en ensartet trækstyrke i alle retninger af

materialets plan.

Gennem eksperimentet har det desuden vist sig, at den manuelt fremstil-

lede krydsfiner har en anderledes materialekarakter end den industrielt frem-

stillede krydsfiner. Således kan den manuelt fremstillede krydsfiner kende-

tegnes ved en større irregularitet og farvevariation. Ligeledes fremstår

overfladestrukturen mere åben og porøs.

I eksperiment II A+B Slibning af krydsfiner er det undersøgt, hvorledes

forskellige slibninger af krydsfiner fører til forskellige variationer i materiale-

karakteren.
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Gennem slibningen af en krydsfinerblok har det vist sig, hvorledes der

kan opstå såvel overensstemmelser som uoverensstemmelser mellem det

formmæssinge og det stoflige udtryk.

Idet krydsfiner slibes under forskellige vinkler eksponeres materialets

lagvise opbygning og der fremkommer karakteristiske stribede mønster-

tegninger. Disse stemmer i visse tilfælde overens med det formmæssige

forløb og understreger herved dette. I andre tilfælde er de uoverensstem-

mende med det formmæssinge forløb og camouflerer således dette.

Med eksperimentet har det desuden vist sig, at en bearbejdning af kryds-

finer gennem  slibning, på afgørende vis indvirker på opfattelsen af materia-

let som et plademateriale. Således forekommer der i eksperiment II A en

sammenblanding af finerkanter og finerflader, der i visse tilfælde fører til at

finerkanterne ”trækkes om på” finerfladernes ”plads”.

Med eksperiment III A+B Limning af kurveformede udsnit er det under-

søgt, hvorledes der på baggrund af en enkel og metodisk udskæring af

krydsfinerpladen, efterfulgt af en metodisk sammenlimning af enkeltdelene,

opstår afgørende formmæssinge og stoflige forandringer af materialet.

Gennem bearbejdningen har det vist sig, at der opstår en ”vending” af

krydsfinerpladen, hvorved dens indre ”krænges” ud. Dette ses ved at finer-

kanterne, der tidligere har udgjort krydsfinerpladens sekundære flader, kom-

mer til at udgøre de dominerende flader i de nye objekter – således sker der

en eksponering af krydsfinerpladens indre opbygning.

Med ”vendingen” har det endvidere vist sig at krydsfinerpladens stoflig

karakter har ændret sig fra at være glat, regulær og med en lille farvevariation

til at blive ru, irregulær og med en større farvevariation. Ligeledes har det vist

sig, at de nye objekter har opnået rige muligheder for på dramatisk vis at

bearbejde lyset.

Endelig har det vist sig at de fremkomne objekter  har en udpræget rumlig

karakter.

Med eksperimenterne IV Limning af vinklede udsnit, 45°, V Limning af

vinklede udsnit, 15°,30°,45° og VI Limning af vinklede udsnit, 15°, 45° er

det undersøgt, hvorledes der på baggrund af vinklede udskæringer af

krydsfinerpladen efterfulgt af sammenlimninger af enkeltdelene, er opnået

afgørende forandringer af krydsfinerpladen i såvel formmæssig og stoflig

henseende.

Under udførelsen af eksperimenterne er der fremkommet en række tredi-

mensionale objekter, der er udpræget skulpturelle i deres karakter. Ligeledes

er disse objekter kendetegnet ved en tektonisk integritet. Således fremstår de

med en tektonisk ”sluttethed”, hvor materialet, formen og teknikken udgør

hinandens forudsætninger.

Med eksperimentet har det desuden vist sig at krydsfinerpladen er blevet

transformeret i en sådan grad, at den har mistet sin oprindelige pladekarakter.

I forhold til eksperimenterne IV og V eksisterer der dog formmæssige remi-

niscenser af den oprindelige krydsfinerplade. Således har det været muligt

gennem en reversibel proces, at føre disse objekter tilbage til deres

formmæssige udgangspunkt. Dette har imidlertid ikke været muligt i for-

hold til eksperiment VI, hvor det fremkomne objekt består af delelementer,

der på afgørende vis er delokaliserede i forhold til deres udgangspunkt.

Samtidig har det vist sig i forhold til dette eksperiment, at der ikke eksisterer

et endeligt delelement, som afslutter eksperimentet. Derimod kan objektet

sammenlignes med en molykylær struktur, der kan fortsættes i det uende-

lige.

I eksperiment VII Sammensyning af krydsfiner er det undersøgt, hvorle-

des tynde krydsfinerplader ændre karakter idet de sammensys til et rumligt

objekt.

Under udførslen af eksperimentet har det vist sig, at de tynde krydsfiner-

plader gennem bøjning og vridning opnår en række spændinger og stivheder,

der gør at de kan opretholde deres egen form. Samtidig har det vist sig, at

krydsfinerpladerne umiddelbart vender tilbage til deres udgangsform idet

syningerne klippes. Således eksisterer der i eksperimentet en stor grad af

tektonisk integritet.

Endvidere har det vist sig at de tynde krydsfinerplader på afgørende vis

ændre karakter idet de bøjes og vrides. Således fremstår de gennem bearbejd-

ningen ”spændte” i deres overfladekarakter.

Endelig fremgår det af eksperimentet, at den anvendte syteknik indvirker

på opfattelsen af materialet. Idet tynde krydsfinerplader sammensys opnår

de i udpræget grad en karakter, der svarer til bløde materialer,- eksempelvis

læder og tekstiler.

Med eksperiment VIII Sammennitning af krydsfiner er det undersøgt,

hvorledes tynde krydsfinerplader ændre karakter idet de på baggrund af

bøjning, vridning og nitning formes til et rumligt objekt.

Under udførslen af eksperimentet har det vist sig at de tynde krydsfiner-

plader, gradvist opnår en spændthed og stivhed, der fører til at de kan

opretholder deres egen form. Ligeledes fører dette til, at det fremkomne

objekt har et karakteristisk kontinuerlig og harmonisk formforløb.

Objektet præges samtidig af en stor grad af lethed, hvilket bevirker, at det

forekommer svævende i sin karakter. Endelig fremtræder objektet med en

særlig grad af rumlig sluttethed samt en spændthed i dets stoflige karakter.

Med eksperimentet har det desuden vist sig, at de anvendte nitter udgør

et nødvendige bindeled for at opretholde formen. Uden disse vender

krydsfinerpladen umiddelbart tilbage til sin udgangsform.

Ud over at udgøre et nødvendigt bindeled har det endelig vist sig, at
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nitterne har været medvirkende til at præge objektets i æstetisk henseende.

Dette skyldes nitternes referencer til en tidligere tids industrielle æstetik.

Eksperiment IX Limning af udklippet krydsfinerplade er udført i stor

overensstemmelse med eksperiment VIII. Den væsentligste forskel har be-

stået i, at der har været anvendt særlig tynd krydsfiner.

Under udførslen af eksperimentet har det vist sig, at den tynde krydsfiner

besidder en række særlige formmæssinge og stoflige egenskaber, der almin-

deligvis ikke knyttes til krydsfiner. Således ”opfører” den tynde krydsfiner

sig i udpræget grad sig ”papirmæssigt” og ikke ”krydsfinermæssigt”. Dette

skyldes at inertimomentet aftager med tykkelsen i 3. potens, hvilket inde-

bærer at tynde krydsfinerpladers formbarhed ændres radikalt.

Endelig er der på baggrund af de særlige bearbejdningsmuligheder opstået

nye formmæssinge og stoflige muligheder. Således har det været muligt at

forme kræmmerhuse og spiralformer i materialet.

Med eksperiment X Limning af udskåret krydsfinerplade er det under-

søgt, hvorledes en enkel teknik fører til afgørende forandringer af krydsfiner-

pladen i formmæssigt og rumligt henseende. Samtidig er balancen mellem

stoffets og formens fremtræden undersøgt.

Under udførslen af eksperimentet er der fremkommet et objekt, der har

en udpræget rumlig karakter. Således har krydsfinerpladen gennem tans-

formationen mistet sin oprindelige pladekarakter, og er blevet omformet til

et tredimensionalt rumligt objekt. Dette objekt har vist sig at være velegnet

til at modulere lyset i veldefinerede spring.

Med eksperimentet har det desuden vist sig, at stof/form-balancen er

blevet forskudt i formens favør. Dette er kommet til udtryk ved, at det

primært er de formmæssinge forandringer, der dominerer det samlede

sansemæssige indtryk. I modsætning hertil er der kun opstået begrænsede

forandringer i stofligt henseende.

Endelig har det vist sig at der på baggrund af eksperimentet er opstået

væsentlige rumdannelser. Således har det kunnet iagttages, hvorledes der er

opstået indre rum af en betydelig størrelse, der har gjort det muligt at ”kravle

ind” og ”tage ophold” i det fremkomne objekt.

Med eksperiment XI Strækning af udskåret krydsfinerplade er de

formmæssige og stoflige forandringer undersøgt, idet tynde krydsfinerplader

udskæres og strækkes.

Gennem eksperimentet har det vist sig, at der føjes helt nye dimensioner

til materialets anvendelsesmuligheder. Således er strækningen af krydsfiner

ikke tidligere set.

Samtidig har eksperimentet på afgørende vis ændret ved opfattelsen af

krydsfiner som et materiale. Dette er især kommet til udtryk gennem den

fascinerende omstændighed, at materialet på baggrund af strækningen har

opnået en transparens. Med ét er det blevet muligt at se igennem et mate-

riale, der normalt er uigennemsigtigt.

I eksperiment XII Udfræsning af krydsfinerplade er det undersøgt, hvor-

ledes der gennem bearbejdningen af krydsfinerpladen med en overfræser er

opstået afgørende stoflige forandringer af materialet.

Under eksperimentet har det vist sig, at krydsfinerpladen har opnået en

særlig grov overfladestruktur, der præges af fræsesporenes karakteristiske

reliefvirkninger. Endvidere har det vist sig, at der i visse områder af pladen er

opstået en transparens. Denne transparens har varieret mellem at udgøre

kighuller i pladen til at denne er gået i „opløsning“.

Endelig har det på baggrund af eksperimentet vist sig, at den udførte

udfræsning kun i et begrænset omfang afstedkommer formmæssinge foran-

dringer.

Med eksperiment XIII Nedbrydning/opbygning af krydsfiner er det un-

dersøgt, hvorledes nedbrydning og opbygning af en krydsfinerplader med-

fører afgørende stoflige forandringer af materialet.

Under udførslen af eksperimentet er der gennem nedbrydningen af kryds-

finer opnået en forøget irregularitet og farvevariation. Ligeledes har overflade-

strukturen opnår en større grovhed.

Ved den efterfølgende genopbygning af krydsfinerpladen, på baggrund af

det tiloversblevne materiale, har det vist sig, at der fremkommer et nyt

komposit materiale, med en endnu større irregularitet og farvevariation.

Desuden har det vist sig, at dette materiale er mere porøst i sin overflade-

struktur.

Endelig har eksperimentet vist, at der med det nye kompositte materiale

eksisterer nye formmæssige potentialer. Således er det med det nye mate-

riale muligt at støbe krydsfinerplader, der er rumlige i deres udgangsform.

Med eksperiment XIV Udsavning af sammenlimet krydsfineremne er

det undersøgt, hvorledes der gennem en proces, hvor krydsfiner udsaves,

sammenlimes og udsaves opstår afgørende forandringer af materialets

overfladekarakter.

Under udførslen af eksperimentet er der fremkommer to objekter, som

begge er karakteristiske ved deres regelmæssige og stribede mønstre. Ved

den efterfølgende udsavning af disse objekter er de regelmæssige mønster

gradvist erstattes af en større irregularitet. Herved forekommer objekterne

visuelt mere urolige, og samtidig forsvinder den entydige fortælling om

fremstillingsprocessens forløb.
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Med eksperiment XV Udsavning af krydsfinerpladen i serielle snit er det

undersøgt, hvorledes krydsfiner ændre formmæssing og stoflig karakter idet

materialet udskæres i tynde skiver.

Under udførslen af eksperiment er en massiv krydsfinerblok udsavet i et

antal papirtynde delelementer. Disse har på grund af deres begrænsede

tykkelse vist sig at være translucente.

Idet de efterfølgende er forbundet vha. papirbaner er der opstået sam-

menhængende flader, der i deres karakter minder om lette skærmvægge. Ved

gennemlysning af disse flader har det vist sig, at lyset opnår en særdeles

varm og gylden glød. Dette skyldes at lyset forstærker krydsfinerens gullige

farve. Endelig fremhæver lyset  finerlagenes farvevariation.

I eksperiment XVI Udsavning af kubiske krydsfinerblokke er balancen

mellem stof og form undersøgt.

Under udførslen af eksperimentet er der gennem udsavningen af en

sammenlimet krydsfinerblok opstået en gradvis forskydning af balancen

mellem stof og form. Således har det vist sig, at stoffets præsens gradvist

dominerer over formens præsens og camouflerer denne. Dette har desuden

medvirket til en sløring af stoffets „læsning“.

Med eksperiment XVII Bøjning og vridning af krydsfiner er det under-

søgt, hvorledes krydsfiner ændre sig i formmæssigt og stofligt henseende

idet materialet gennem bøjning og vridning, formes til et rumligt objekt

Gennem eksperimentet har det vist sig, at der eksisterer en udpræget

tektonisk integritet. Således udgør materialet, formen og den anvendte tek-

nik tilsammen et nært og indbyrdes balanceret forhold.

Desuden har det på baggrund af eksperimentet vist sig, at der er opstået

afgørende formmæssinge og stoflige forandringer af krydsfinermaterialet

idet dette, gennem bøjning og vridning er formet til et rumligt objekt. Særligt

har de formmæssinge forandringer været så gennemgribende at materialet på

afgørende vis har ændret karakter og har opnået en anden atmosfærisk aura.

Med eksperiment XVIII Fletning af krydsfiner er det undersøgt, hvorle-

des krydsfiner ændre karakter idet materialet flettes.

Under udførslen af eksperimentet er der gennem fletningen af et antal

krydsfinerbaner gradvist opstået et rumligt objekt. Samtidig har krydsfiner-

materialet under denne proces ændret karakter. Dels er der opstået form-

mæssinge forandringer, der har bevirket at materialets pladekarakter er er-

stattet af karakteristisk båndforløb. Dels er der opstået stoflige forandrin-

ger, der har ført til en spændthed i materialets overflade.

Endelig har det vist sig, hvorledes fletteteknikken har ført til, at materialet

har opnået en atmosfærisk aura, der almindeligvis forbindes med papir-

fletning.

Forskningsmæssige perspektiver

Med afhandlingen er der bidraget til en udfoldning af det materialeæstetiske

felt. Ligeledes er der bidraget til en grundlæggende forståelse af materiale-

æstetikken som et begreb. Imidlertid har det udførte forskningsarbejde væ-

ret begrænset af de tidsmæssige rammer, der kendetegner en Ph.d.-afhand-

ling.

I det følgende belyses på denne baggrund en række perspektiver til

forskningsarbejdets videreførelse. Dette sker i lyset af, at den anvendte

undersøgelsesmetode har vist sig at være generelt velegnet til undersøgelsen

af materialers æstetiske potentialer.

Umiddelbart  forekommer det nærliggende at udbygge undersøgelserne af

materialers æstetiske potentialer til at omfatte andre materiale end krydsfi-

ner. Alene i forhold til de nutidige byggematerialer eksisterer der på dette felt

et omfattende fremtidigt forskningsarbejde. Arbejdet kan desuden formo-

des at blive yderligere ansporet, hvis et fremtidigt EU byggevaredirektiv

udvides til, ud over materialernes fysiske, tekniske og miljømæssige data, at

omfatte informationer vedrørende materialers æstetiske potentialer. Særligt

vil arbejdet være omfangsrigt i forhold til de utallige byggematerialer,- spe-

cielt kompositte materiale,- der konstant udvikles.

Et andet forskningsområde, der forekommer nærliggende at påbegynde i

forlængelse af afhandlingen, vedrører materialeæstetikkens betydning som

en arkitektonisk parameter i det nutidige byggeri. Med afhandlingen er der

etableret en række begrebslige værktøjer, der gør det muligt på en kvalifice-

ret måde at analysere „tingenes tilstand“ i det nutidige byggeri, - anskuet ud

fra et materialeæstetisk synspunkt. Herigennem kan der kan ydes et væ-

sentligt bidrag til diskussionen af materialer og deres betydning i byggeriet.

Ligeledes kan der anvises nye veje for arkitekter og byggemateriale-

producenter i forhold til at fremme og udnytte materialeæstetiske potentia-

ler. Dette er afgørende for at kunne præge den fremtidig udvikling af bygge-

materialer og hermed fremme den arkitektoniske kvalitet.

Endelig bør et afledet forskningsprojekt etableres i forhold til udviklingen

af nye byggematerialer. Denne udvikling er kendetegnet ved primært at

vedrører materialeegenskaber og kun i ringe grad inddrage materialeæstetiske

aspekter. Der eksisterer således et udtalt behov for, på et forskningsmæssigt

kvalificeret niveau, at fremme dette udviklingsarbejde. Dette i samarbejde

med en bred kreds af byggevarerproducenter samt forskningsinstitutioner,

der både nationalt og internationalt varetager forskning i byggematerialer.
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