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James I. Robert Fludd præsenterede sin
hukommelsesmodel mest indgående i
værket Utriusque Cosmi, Maioris et Minoris, metaphysica, physica atque technica Historia, hvoraf første del af volume
I udkom i 1617. Første del af volume II,
hvorfra illustrationen stammer, udkom i
1619. Heri skelner Fludd i sin hukommelseskunst mellem ars rotunda og ars quadrata, en rund kunst og en kvadratisk
kunst, og disse to former udgør ifølge
Fludd tilsammen de mulige hukommelsesformer.
Yates, F.A.: The Art of Memory, (1966)
Penguin Books Ltd. Harmondsworth, England 1969, pp. 310-11 og 316.
Godwin, J.: Robert Fludd. Hermetic philosopher and surveyor of two worlds, Thames and Hudson, London 1979, pp. 70 og
93.
Tad Mann skriver i bogen Sacred Architecture, at Fludds „runde kunst bruger hukommelsesformer, der ikke eksisterer i
den fysiske verden - som ånder, sjæle og
billeder af guder og gudinder, engle osv.
- i et astrologisk cirkulært mønster. Denne
kunst bruger magiske diagrammer, talismaner og mandalaer, altsammen besjælet
af himmellegemernes indf lydelse. Den
kvadratiske kunst [derimod] bruger fysiske hukommelsesbilleder som mennesker,
dyr, bygninger, rum, statuer og lignende.“
Mann, A.T.: Sacred Architecture, Element
Books, Dorset UK, Rockport USA & Brisbane 1993, p. 168.
Fludd søgte i sine himlens teatre at skabe
former, der evnede at integrere det runde
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og det kvadratiske.
Ibid., p. 169.
Relationen mellem det indre og det ydre
arbejdsrum - som beskrevet øverst p. 7 der ligger til grund for afhandlingen Arbejdets rum, kan lignes med relationen mellem Fludds runde og kvadratiske kunst.
Jeg har med Arbejdets Rum gerne villet
yde et bidrag til integrationen mellem det
indre og det ydre arbejdsrum.
Selvom det her foreliggende kun udgør en
del af det materiale, som har været undersøgt i løbet af arbejdsprocessen (se kapitlet Vejen til Arbejdets Rum, p. 21 ff.), så
står den korte problemformulering, som
den blev formuleret forud for projektets
godkendelse i oktober 1992, stadig central for Arbejdets Rum. I ansøgningen, dateret 08.11. 1992 og stilet til Arbejdsmiljøfondet og Forskerakademiet, hed det:
ARBEJDETS RUM
Arkitekturens betydning for et godt
arbejdsmiljø.
En perspektivering af arkitektmæssige
valgs indvirkning på arbejdsmiljøproblemer af psykologisk, økologisk og
æstetisk art.
Fremtidens virksomhed må i høj grad forholde sig bevidst til sin økonomiske og
økologiske indplacering, sin produktionsog produktforståelse, sit menneskesyn, sit
etiske og kulturelle ansvar. Dette fordrer
en fornyet forståelsesramme for virksomhedsarkitektur.
Projektet „Arbejdets Rum“ vil gennem en
analyse af en række eksempler på vellykket virksomhedsarkitektur belyse hvordan
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grundlæggende arkitektmæssige valg har
vidtgående potentielt positive indvirkninger på arbejdsmiljømæssige forhold.
Fokus vil ligge på virksomhedsarkitekturens tilblivelsesproces, med vægt på
bygherre-arkitekt processens forløb og
betydning for forholdene i de undersøgte
virksomheder, og vægt på arkitektfagets
indsats, der i dag kan fremstå på et noget
tilfældigt og ufuldstændigt grundlag i
forhold virksomhedernes situation. Virksomhederne til grund for undersøgelsen
vil blive nøje udvalgt med det sigte at
dække de mest fremsynede tiltag i Danmark og udlandet. Case-studier vil derfor
være centrale i dette projekt. Danske virksomhedsforhold vil stå centralt. Svenske,
tyske og japanske eksempler vil blive
inddraget, hvor de naturligt perspektiverer og beriger den danske situation.
På basis af de behandlede virksomheder
vil blive draget en række konklusioner og
retningslinjer omkring arkitekturens potentiale i udviklingen af bedre arbejdsmiljø. Den endelige bearbejdning af resultaterne vil sigte imod en inspirerende, stimulerende og debatskabende bog for
kommende bygherrer og arkitekter om
virksomhedsarkitektur og virksomhedskultivering.
Forholdet mellem det særlige og det almene - og spørgsmålet om, hvad man kan
og ikke kan udlede af det kvalitative casestudie - bliver nærmere belyst kapitlet
Vejen til Arbejdets Rum, p. 21 ff.
Udviklingen af den systemiske beskrivelsesramme repræsenterer en bred proces,

hvori et stort antal individer, grupper og
institutioner over hele kloden deltager.
Gradvist tegner konturerne sig af en kongruent forståelsesramme for en ny økologi, en ny økonomi, en ny psykologi og
måske med årene en ny arkitekturopfattelse.
Capra præsenterede i 1975 suggestivt
denne vision i bogen The Tao of Physics,
der i høj grad byggede på parallel-aflæsninger mellem verdensopfattelse og iagttagelsessituation i moderne fysik og østlig
mystik af primært taoistisk oprindelse.
Dette greb vakte umiddelbar begejstring
- sådan måtte det være - men er siden
kommet til at stå i et mere suspekt lys.
Komplementaritetsbegrebet i kvantefysikken og taoismen er om ikke helt forskellige, så heller ikke umiddelbart sammenfaldende.
Capra, F.: The Tao of Physics, Shambhala,
Berkeley 1975.
I bogen The Turning Point fra 1982 opererer Capra på et mere solidt fundament.
Han analyserer det videnskabelige paradigme indenfor fysikken og en lang række
fag- og vidensområder og påviser, hvordan
vores verdens- og livsforståelse og vores
humanistiske videnskabsgrene gennem
de sidste 300 år har taget form efter det
klassisk naturvidenskabelige verdensbillede. Relativitetsteorien og kvantefysikken
har imidlertid i dette århundrede dannet
afsæt for et fundamentalt paradigmeskifte.
Den klassiske naturvidenskab og den deraf af ledte systematik, reduktionismen,
åbenbarer i lyset heraf fundamentale pro-
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Noter, indledende kapitler
blemer. Hele fagområders selvforståelse
og hævdvundne forskningsidealer viser
sig at være knapt så solidt og uomtvisteligt funderet som hidtil antaget og åbenbarer stadig tydeligere deres utilstrækkelighed overfor at skulle håndtere vore
dages komplekse problemstillinger.
Capra opridser i The Turning Point en
række generelle retningslinjer for opbygningen af en systemisk beskrivelse. Heri
håndteres levende systemer i en dynamisk
forståelsesramme, hvori de må forstås ikke
i deres statiske tilstand, men i deres stadige vekselvirkning med omgivelserne og
i forhold til deres indre dynamik. Her
henter Capra i høj grad inspiration fra den
nye biologi og en skikkelse som antropologen Gregory Bateson.
Capra, F.: The Turning Point. Science,
Society, and the Rising Culture, Wildwood House, London 1982, pp. 285 ff.
I 1984 udkom bogen Green Politics, hvor
Capra i samarbejde med Carlene Spretnak
tog skridtet videre og inddrog den konkrete politiske dimension, i den paradigmatiske diskussion - i høj grad gennem en
analyse af det tyske øko-parti, Die Grünen, og det økologisk funderede alternativ, som de repræsenterede.
Capra, F. & Spretnak, C.: Green Politics.The
Global Promise, Hutchinson & Co., London 1984.
Capra grundlagde i 1984 Elmwood Institute, en uddannelsesinstitution med det
formål at opbygge økologisk indsigt. Herfra udgav man med Capra som medforfatter i 1993 bogen EcoManagement, med
det mål at inspirere virksomheder til at
drive virksomhed efter dybdeøkologiske
parametre.
Callenbach, E. et al.: EcoManagement. The
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Elmwood Guide to Ecological Auditing
and Sustainable Business, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1993, p. xi.
Bogen opstiller i kapitlet The Company
as a Living System systemiske modeller
for en virksomhed - Simplified Metabolic
Chart of a Prototypical Company. Her er
forskellige stof-, energi-, vand-, ressourceog pengestrømme tegnet ind i forhold til
samme system, og det omgivende er differentieret ud i samfundet og det omgivende miljø. Men selvom det indledende
siges, at man med bogen vil „kortlægge en
kulturel og konceptuel forståelsesramme,
nødvendig for at kunne foretage en økologisk evaluering [af en virksomhed],“ så er
selve den grafiske udformning af den systemiske model for en virksomhed ikke
stort mere end en række enkeltkredsløb,
der er lagt ned over samme system, og
den kulturelle dimension er noget spagfærdigt repræsenteret.
Ibid., pp. xi og 94 (91-105).
Efter Green Politics lavede Capra i samarbejde med David Steindl-Rast bogen
Belonging to the Universe.
Af Capras bøger findes de to førstnævnte
oversat til dansk (heraf Vendepunktet i en
100 sider forkortet udgave):
Capra, F.: Fysikkens Tao, Borgens forlag,
København 1980.
Capra, F.: Vendepunktet. Videnskaben,
samfundet og det nye verdensbillede,
Borgens forlag, København 1986.
Capra, F.: The Turning Point. Science,
Society, and the Rising Culture, Wildwood House, London 1982, p. 288.
Paradigmeskiftets gennembrud og indvirken på samfundsprocesserne sker ikke i
et nu.Tværtimod er der på forskellige områder en meget forskelligartet tidsdimen-
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sion i det nyes fremkomst og gennembrud. Overgangssituationen med dens
dobbelthed i reference- og værdisystem
kunne aflæses som en fundamental konflikt, og bliver det hyppigt. Men for Capra
er det vigtigt ikke at producere absolutte
før-efter manifester og ufrugtbare fronter,
det er ham magtpåliggende at formulere
paradigmeskiftet i evolutionære termer.
Enten-eller tænkningen og den dialektiske
præcision, som vore politiske systemer,
sprog og tænkning har kultiveret så vidt,
er i Capras forståelse også arvegods med
resonanser i den klassiske mekanik.
Selve bogtitlen The Turning Point refererer til Fu:Tilbagevenden, vendepunktet,
en af 64 arketypiske transformationstilstande fra den gamle kinesiske visdomsbog I Ching, forvandlingernes bog, hvis
nuværende form tilskrives Kungfutse
(557-479 f.Kr.). Fu er knyttet til vintersolhverv, hvor „udgang og indgang [er] uden
fejl,“ og beskriver en faseovergang, hvor
det nye og det gamle griber naturligt ind
i og afløser hinanden.
Windeleff, J. (overs.): I Ching, Forvandlingernes bog, (Richard Wilhelms udgave)
Strubes Forlag, København 1981, pp. 10710.
I kapitlet The Systems View of Life trækker Capra principperne for det systemiske referencesystem klart op.
Capra, F.: The Turning Point. Science,
Society, and the Rising Culture, Wildwood House, London 1982, pp. 285 ff.
Modelskitsen p. 8 illustrerer udgangspunktet i det systemiske referencesystem,
som Capra skitserer. Hvor klassiske beskrivelsesformer tenderer mod at isolere
systemet, fokusere på systemets egenform
og beskrive det i statiske vendinger, så
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søger den systemiske tilgang at forstå sit
system gennem dets indre processer (dets
selvorganiserende princip) og dets vekselvirkninger med omgivelserne (dets
indlejring i større systemer).
Den systemiske model definerer en indplacering i en dynamisk verden og en
åbenhed for livsprocesserne. Samme systemiske model kan principielt anvendes
af endog særdeles forskelligartede vidensområder og udtryksmåder.
Selvom en by eller en bygning betragtet
som et levende system i mange henseender er et frugtbart perspektiv, så skal forståelsesbillederne fra den organiske livsverden ikke tages bogstaveligt på alle
niveauer. F.eks. ligger regenerationsevnen
ikke i det enkelte vinduespartis evne til
at vaske sig selv eller male sig med passende intervaller - på dette niveau er der
ikke tale om selvorganiserende systemer.
Vedligeholdelse og rengøring udspringer
af det liv, bygningen rummer - nogle gange støttet af eller påbudt af omgivelserne.
Og selvom vi med elektronik og automatisk styring af varme, lys, ventilation osv.
kan tilnærme vores bygninger bioanaloge
vekselvirkninger med omgivelserne, så
bliver sådanne kredsløb og systemer ikke
selvopretholdende herved, men forbliver
dele af et system, hvori mennesket og
dets former indgår.
Ibid., p. 303 ff.
Ibid., p. 326.
I vores kultursfære har det gennem århundrederne i høj grad været astrologer,
der studerede cykliske relationer. Astrologien bygger grundlæggende på dette at
kunne sammenholde erfaringer i verden
med cykliske mønstre.
Astrologien er ofte erklæret for uveder-

hæftig og uvidenskabelig, og den er da
heller ikke i klassisk forstand nogen eksakt videnskab. Selvom mange af de sammenhænge og forhold, som astrologien
beskæftiger sig med, fortoner sig i det
klassisk videnskabelige verdensbillede, så
findes der en række fænomener og eksperimenter, der uden at sige noget, om
hvordan astrologien virker, gør det indlysende, at astrologien forholder sig til konkret iagttagelige mønstre - og gør astrologien som sådan uafviselig på videnskabelig grund.
Den franske statistiker Michel Gauquelin
satte sig for at bevise, at astrologi var et
falsum. På den baggrund fik et af hans
eksperimenter et meget anderledes udfald. Han påviste, at en gruppe mennesker
- udvalgt på baggrund af store sportspræstationer, høje stillinger, markant karriere
osv. - havde en markant koncentration af
planeter nær fødselshoroskopets hovedakser (horisont og meridian ved fødselsøjeblikket), se figur th.
Hand, R.: Horoscope Symbols, Schiffer
Publishing Ltd., Atglen PA 1981, pp. 24546 og 261.
Astrologen John Addey, der har arbejdet
meget med bølgeteori indenfor astrologien, har tilsvarende påvist korrespondens
mellem kulturelle mønstre og planetmønstre.
Ibid., pp. 132 og 134.
Jansky, R.C.: Astrology, Nutrition &
Health, Para Research, Rockport, Massachusetts 1977, pp. 15-16.
I forbindelse med studier af hormoner i
forhold til den kvindelige cyklus opdagede Maki Takata i 1938, at udfældningshastigheden af et protein (albumin) udviste variationer. Indtil da havde man an-
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Gauquelins kurve over planeters placering i en gruppe berømte menneskers
horoskoper.
Hvor det forventede resultat, set i forhold til antagelsen om at astrologien
var et falsum, ville være en jævn (tilfældig) fordeling af planeter, så fandt Gauquelin udsving på mere end en faktor
to mellem de højeste og laveste koncentrationer.
Han styrkede dermed den almindeligt
forekommende astrologisk antagelse, at
planeter nær fødselshoroskopets hovedakser havde markant signifikans for
menneskers livsforløb og erhvervsvalg.
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taget for givet, at identiske kemiske processer under identiske temperatur-, lys- og
trykforhold osv. ville forløbe nøjagtigt ens.
Takata tilskrev først variationerne den
kvindelige menstruationscyklus, men opdagede så, at han kunne iagttage samme
variationsmønster i blod fra mænd.Takata
undersøgte først alle mulige grunde til de
cykliske variationer, man kunne iagttage,
siden de umulige, og han fandt til sidst, at
albuminens udfældningshastighed varierede med tiden på dagen, med tiden på
året, med en elleveårig solpletcyklus og
med eklipser og magnetiske storme i Jordens ionosfære.
Proteinet, som er et af livsprocessernes
grundlæggende byggestene, synes således
at afspejle cykliske mønstre i himmelrummet.
Ibid., pp. 10-11.
Capra, F.: Vendepunktet. Videnskaben,
samfundet og det nye verdensbillede,
Borgens forlag, København 1986, pp. 24445.
Ibid., pp. 237-38.
Capras Jantsch-citat er fra:
Jantsch, E.: The Self-Organizing Universe,
Macmillan, New York, p. 308.
Capra, F.: Vendepunktet. Videnskaben,
samfundet og det nye verdensbillede,
Borgens forlag, København 1986, p. 237.
Forståelsen i polære felter er grundliggende for så godt som al moderne astrologisk tænkning. Se f.eks. Robert Hands
essay „Symbols of the Father Complex,“
som jeg vender tilbage til i kapitlet Den
japanske ABC.
Hand, R.: Essays on Astrology, Para Research, Rockport Massachusetts 1982, pp.
103-14.
Et af de få forsøg, der er gjort, stammer fra
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Hälsouniversitetet i Linköping. Elisabeth
Hamrin har her lavet en forundersøgelse
af arbejdet ved Vidarkliniken i Järna syd
for Stockholm, hvor op mod halvdelen af
patienterne er kræftsyge og behandlingen
følger den antroposofiske lægekunst.
For overhovedet at kunne nærme sig
spørgsmålet, definerede man undersøgelsen antropologisk, som et studie af en
plejekultur, fortæller Vidarklinikens leder,
Rüdiger Neuschütz, i en række samtaler
01.07. 1993, 10.06. 1994 og 02.05. 1996.
Endnu findes kun forundersøgelsen publiceret:
Hamrin, E. et al.: Prövning av olika metoder att utvärdera verksamheten vid
Vidarkliniken i Järna. Et pilotstudie med
inriktning på cancerpatienten, Institutionen för omvårdnadsforskning, Hälsouniversitetet, Universitetet i Linköping
1990.
Birkelund, M.: „Brugererfaringer med alternativ kræftbehandling“ in Launsø, L.,
Skjerbæk, K. & Annette Tingstad (Eds.):
Livskraft og mennesker, Akademisk forlag 1995, pp. 17-18.
Ibid., p. 18.
Et uddrag af mine refleksioner over Indoor Air ’93, herunder det citerede, findes i:
Hvass, J.: „Indoor Air-tanker“ in Arkitekten 15/1993, p. 558.
Ibid., p. 557.
Konferencens samlede proceedings med
mere end 1.000 bidrag findes offentliggjort i et 6-binds værk med ialt ca. 4.200
tætskrevne sider:
Jaakkola, J.J.K., Ilmarinen, R. & Olli Seppänen (Eds.): Indoor Air ’93. Proceedings
of the 6th International Conference on
Indoor Air Quality and Climate (vol. I-
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VI), Indoor Air ’93, Helsinki 1993.
19 SBS-syndrome er en forkortelse for Sick
Building Syndrome - et begreb, der dækker over de af omfang og kompleksitet
næsten uoverstigelige problemer med
indeklimaet i moderne byggeskik. Epidemiagtige udbredelser af allergier, hud-,
øjen- og luftvejsirritationer har ført det
dertil, at det ikke blot er belastede for den
enkelte at arbejde i og belastende for samfundsøkonomien, men også direkte økonomisk profitabelt for den enkelte virksomhed at søge at undgå.
20 Hal Levin gennemgår i Indoor Air Bulletin en række nyere forsøg med potteplanters indvirkning på indendørsklimaet.
Ved det amer ikanske rumfartsprogram
NASA (National Aeronautics and Space
Administration), som med sine små afsondrede rumkapsler har haft det totalt
friskårne miljøs problematik tæt inde på
livet, har man forsket en del i afgasninger,
da de kunne forårsage kortslutninger i
vitale elektroniske kredsløb. I den forbindelse udførte man en række forsøg
med potteplanters evne til at afgasse organiske dampe. I forsøgsopstillingens små
plexiglasbokse på 0,5 m3 viste enkelte
planter i løbet af 24 timer en renselsesprocent på over 90. Senere forsøg synes
at vise, at det i højere grad er jorden og
dens mikroorganismer end planten selv,
der har den rensende effekt.
Noget andet er, at et luftskifte på 0,5 per
time, som er almindeligt forekommende
i vore bygninger blot ved deres medfødte
utæthed, af sig selv ville afstedkomme en
fortynding af langt større omfang. Kritikere påpeger ligeledes, at planter også
selv afgiver en række gasser.
Levin, H.: „Can House Plants Solve IAQ
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Problems?“ in Levin, H. (Ed.) Indoor Air
Bulletin vol. II, no. 2 feb. 1992, pp. 1-5.
Hal Levin efterlyser afsluttende i artiklen
feltstudier foretaget i virkeligheden, i
overensstemmelse med virkelighedens
betingelser.
Ibid., p. 5.
Dette ville bringe forskningsresultaterne
bare lidt nærmere det, vi som arkitekter
har brug for at vide for at kunne medvirke
til bygninger med et bedre indendørsklima. Men ser man på den problemforståelse, som kommer til udtryk i et sådant
tidsskrift, er det et åbent spørgsmål, om
man reelt vil kunne nærme sig potteplanters betydning for det erfarede miljø. Under læsningen af nogle af forsøgsopstillingerne, ser man uvilkårligt kontorlandskaber for sig med snorlige rækker af
kubiske bokse af jord uden planter i, med
en lille forkromet blæser, der øger jordkubens sink effect, evne til at opsuge de
uønskede afgasninger.
At potteplanter kunne virke ind på luftfugtigheden og dermed duftmiljøet og
graden af statisk elektricitet, at potteplanter æstetisk set kunne indvirke på miljøet,
at de psykisk kunne forbindes med tryghedsoplevelse, eller at de trods den moderne bygnings definitive adskillelse af
inde og ude symbolsk kunne forbinde
dette afsondrede med et levende hele sådanne problemstillinger har man som
en videnskabelig dyd reduceret bort, inden man overhovedet startede.
21 Ødegården, O.: „Mer enn en dikter“ in
Byggekunst 5/1992, p. 281.
22 Fra Rudolf Steiners selvbiografi Mein Lebensgang, forfattet i hans sidste leveår,
gengivet i:
Hemleben, J.: Rudolf Steiner. Biografiske

uddrag og billeddokumenter, Sankt Ansgars Forlag, København 1968, p. 32.
23 Som jeg vil komme lidt yderligere ind på
i kapitlet Vejen til Arbejdets Rum (p. 21
ff.), så ligger dette helt på linje med fænomenologiens opgør med positivismen i
dette århundrede. Hvis fænomenologien
forstås først og fremmest som metode,
skriver Jan Bengtsson, har den to grundliggende komponenter: „Den första komponenten är den fenomenologiska vändingen mot sakerna själva, den andra är
kravet på följsamhet mot sakerna.“ Dette
indebærer for fænomenologien en opmærksomhed på subjektet, skriver
Bengtsson, for „vändingen mot sakerna är
nämligen alltid förbunden med en samtidig vänding mot subjektet. De saker som
vi skall inrikta oss på är alltid saker för någon, aldrig saker i sig själva.“
Bengtsson, J.: „Arkitektur och fenomenologi. Om Norberg-Schulz’ platsfenomenologi“ in Nordisk Arkitekturforskning 1/
1994, p. 19.
24 En første omend tøvende og ufuldstændig formulering af det kvalificerede subjekts metode kan allerede spores i en
prisopgave fra 1983:
Hvass, J.: Ungbo Konk. Besvarelse af Ungbos prisopgave: Ungdom og boligmiljø,
april 1983.
Dette aspekt måtte dog vige pladsen for
de mere realpolitiske aspekter i Ungbos
omredigerede publicerede version af de
præmierede besvarelser:
Hvass, J.: „Mit næste livs Ungbo“ in Jonsen, B., Melhede, A. & Ole Hammer (Eds.):
Ungdom og Boligmiljø, Landsforeningen
Ungbo, København 1983, pp. 10-24.
25 Robert K. Yin, som i sin bog Case Study
Research søger at opstille så systematiske

retningslinjer for case-studiets gennemførelse, at det kan blive lige så velanskrevet
som mere klassiske tilgange, påpeger, at
case-studiet er at foretrække til undersøgelse af hændelser med nutidige komponenter, når det undersøgte ikke kan
manipuleres - og han giver i sin bog en
lang række retningslinjer for, hvordan
participant-observation kan udføres, så
tilstedeværelsen ikke virker forstyrrende
ind i det undersøgte.
Yin, R.K.: Case Study Design, Design and
Methods, (1984) Sage Publications, Newbury Park CA, London & New Delhi, 2.
rev. ed. 1989, pp. 19 og 92-94.
Yins bog vil blive yderligere omtalt i kapitlet Vejen til Arbejdets Rum (p. 21 ff.) i forbindelse med en gennemgang af case-studiernes forberedelse og tilrettelæggelse.
26 Nitschke, G.: The Architecture of the Japanese Garden, Right Angle and Natural
Form, Benedikt Taschen Verlag, Köln 1991,
p. 33.
27 Lebbeus Woods’ illustrationer er dateret
1985 og blev vist under titlen Idealstadt
på en udstilling ved Deutsches Architekturmuseum i Frankfurt i 1986. Se:
Schwartz, H.-P.: „Lebbeus Woods“ in Klotz,
H. et al.: Vision der Moderne. Das Prinzip
Konstruktion, Preistel Verlag, München
1986, pp. 472-77.
Woods’ projekter synes at gribe in i hinanden. Projektet Centricity (1986-87) er
således en videre indtrængen i og afdækning af det univers, som Idealstadt frembyder. Lebbeus Woods tydeliggør det forhold, som kan iagttages i menneskets
bygværker gennem tiderne, at vi bygger
ud fra og udtrykker vores forståelse af universet, når vi bygger. Denne proces kan
foregå på et mere eller mindre bevidst

Noter, indledende kapitler
niveau, ligesom denne forståelse kan være
af mere eller mindre almen karakter, men
dette ændrer ikke ved det forhold, at arkitekturhistorien kan læses som én lang
række af måder, hvorpå mennesket har
søgt at organisere og udtrykke sin forankring i universet.
Centricity er i Lebbeus Woods’ egen beskrivelse heraf mættet med referencer til
matematisk-geometriske, filosofiske og
naturvidenskabelige forståelsesfragmenter, som tegner en nutidig verdensforståelse.
Woods, L.: OneFiveFour, Princeton Architectural Press, New York 1989, pp. 1-4.
28 Dette uddybes yderligere i kapitlet Uddrivelsen fra Paradis, p. 33 ff.
29 Selvom det, vi ønsker at beskrive, måtte
ligge ud over eller før dualistiske kategoriseringer, så er det sprog, som vi har til
rådighed til at karakterisere, dualistisk af
struktur og indebærer et dualistisk referencesystem, hvori beskrivelsen af en
given størrelse bunder i polære begrebspar som stort-småt, lyst-mørkt, uklart-klart,
smukt-grimt, ru-glat osv.
Dette forhold belyses yderligere i forbindelse med en gennemgang af Shin’ichi
Hisamatsus syv zen-æstetiske karakteristika, se kapitlet Zen og kunstnerisk arbejde (pp. 305 ff.) samt Shinju-an note
256.
30 Ma og mu, mellemrum og intethed, er to
helt centrale termer for den japanske kulturtraditions æstetiske filosofi med en
lang række betydningssammenhænge, der
karakteriserer tidslige og rumlige størrelser. Hele case-studiet om Shinju-an kan ses
som en indkredsning af et formsprog og
en formverden, som udspringer af denne
intethed.

31 Eilert, H.: Boundlessness. Studies in Karl
Ludvig Reichelt’s Missionary Thinking
with Special Regard to the BuddhistChristian Encounter, Aros, Århus 1974,
pp. 11-13 og 146.
Reichelt fortæller om sit besøg på Weishan-klosteret på Wu-shan, et af Kinas fem
hellige bjerge, at han midt i en dyb skuffelse over ikke at have den ballast, der
gjorde, at han kunne få reel kontakt med
munkene, oplevede sit kald, og at efterlevelsen af dette kald - at komme disse
munke imøde med kristendommen - forudsatte en helt ny modus for missionsarbejdet. Reichelt indså under opholdet
ved Weishan, at Gud var i Kina, længe før
missionærerne kom til Kina.
Reichelt, K.L.: „Trekk fra begynnertiden“
in Drømmen som blev Virkelighed. Den
kristne Buddhistmission gennem 25 Aar,
G.E.C. Gads Forlag. København 1947, pp.
9, 12 og 13.
Mahayana-buddhismen, det store fartøjs
buddhisme - til forskel fra hinayana, det
lille fartøj - er en betegnelse for den gren
af buddhismen, som fra Indien kom til
Kina og Tibet, og som nåede Vietnam,
Indonesien og Japan.
Mahayana-buddhismen omfatter en lang
række buddhistiske sekter, heriblandt
Amida-buddhismen, den esoteriske buddhisme og zen-buddhismen. Et gennemgående karakteristikon er bodhisattvaen,
en skikkelse, der har nået endelig oplysning, men som - til forskel fra hinayanabuddhismens arhat - af medfølelse for
medmennesket lader sig genføde i denne
verden, indtil alle har nået oplysning.
32 Eilert, H.: Boundlessness. Studies in Karl
Ludvig Reichelt’s Missionary Thinking
with Special Regard to the BuddhistHvirvlende rivemønster fra Tofuku-ji Hojos sydhave, anlagt af Mirei Shigemori i 1939. Billedet er taget i 1984. Ti år efter var grusfladen revet i anderledes store, rolige spiraler
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Christian Encounter, Aros, Århus 1974,
p. 18.
33 Eilert gennemgår i sin disputats om Reichelt elementer af det fremherskende
missionsparadigme omkring århundredskiftet.
Ibid., pp. 26 ff.
34 Ibid., p. 13.
35 Reichelt anså den hjemlige model med
kristne menigheder formet omkring kirkebygningen som fremmed for den kinesiske kultur. Ching Fong Shan måtte
være et møde- og dialogsted for Tao-yu,
venner i „vejen,“ for eksistentielt-spirituelt søgende mennesker, der havde hengivet sig til det religiøse livs dybere strømme. Kina havde fra gammel tid en tradition, hvor Tao-yu vandrede mellem klostrene og altid kunne finde en tids ophold.
Ibid., pp. 153 og 158.
Ching Fong Shan var indrettet til at kunne modtage sådanne vandrende, og i årene 1922-27 havde man ved Ching Fong
Shan besøg af omkring 4.000 munke,
som typisk blev der i en tredages periode,
som traditionen var blandt vandrende
munke og pilgrimme.

Reichelt, K.L.: "Trekk fra begynnertiden"
in Drømmen som blev Virkelighed. Den
kristne Buddhistmission gennem 25 Aar,
G.E.C. Gads Forlag. København 1947, pp.
18 og 19.
Reichelt var optaget af en Christianity
without church - en tankegang, som han
i buddhismen fandt meget genklang i. For
ham var kirken først og fremmest et åndsfællesskab - en kirke som ikke er at forveksle med dens kulturbundne former.
Reichelt så buddhismen i forandring, ligesom da den ved mødet med Kina havde
måttet finde ny form, og han så kristendommen som en kraft, der kunne inspirere denne udvikling. Kristendommen
måtte finde sin egen kinesiske form og
udfolde sig indefra.
Eilert, H.: Boundlessness. Studies in Karl
Ludvig Reichelt’s Missionary Thinking
with Special Regard to the BuddhistChristian Encounter, Aros, Århus 1974,
pp. 153-58.
36 Ibid., pp. 14 og 103.
37 Det lykkedes at fortsætte arbejdet fra
Hong Kong, og Tao Fong Shan blev i løbet af 30erne en vigtig institution i det
sydkinesiske åndsliv med en god reputa-

tion blandt buddhister. Arbejdet blev dog
bremset af anden verdenskrig, og i årene
efter Den kinesiske Folkerepubliks dannelse i 1947 blev dialogspørgsmålet meget mod Reichelts ønsker nedtonet og
Tao Fong Shan betragtet som repræsentant for den kinesiske lutheranske kirke.
Reichelt forblev dog leder af Tao Fong
Shan til sin død i 1952.
Ibid., pp. 14-15.
38 Reichelt havde en dobbelt loyalitet i sit
arbejde, dels overfor det missionsselskab,
som han havde fået sin uddannelse af og
som havde sendt ham ud, dels overfor det,
som han personligt oplevede som sin mission i Kina, skriver Håkan Eilert. Så hvor
Reichelt generelt i hjemlige (norske og
skandinaviske) missionstidsskrifter afholdt sig fra sammenlignende spørgsmål,
så stod han ikke tilbage for dette i korrespondance med ligesindede eller i et tidsskrift som The Chinese Recorder.
Ibid., pp. 10 og 19.
Denne diplomatiske forsigtighed overfor
de hjemlige missionsinstitutioner var ikke
uden grund. Flere missionærer med tilsvarende bestræbelser på at finde nye veje
for Kina-missionen og problemer med at
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skulle repræsentere det gamle missionsparadigme var før Reichelt blevet opfordret til at trække sig.
Ibid., pp. 150 og 225 (note 45).
39 Eilert, H.: I regnbågens tecken - dialoger,
reflexioner, utmaningar, Verbum, Stockholm 1989, pp. 164-65.
Eilert slutter med at citere den romerskkatolske teolog, Raimundo Panikkar, som
siger, at „religionsmødet er intet mindre
end ‘the kairos of our time,’ den nyskabende mulighed, hvor vidnesbyrd fra øst
og vest flyder sammen i lovsang om en og
samme Gud.“
Ibid., p. 165.
Dette opgør med den kristne selvforståelses absolutisme kan fra formens synspunkt opleves som en formligegyldighed
eller ligefrem et formnedbrydende. Men
dette er ikke dialogens ærinde. Den relativisering, som dialogstillingen indebærer,
er ikke nogen værdinilhilistisk postmoderne ligegyldighed.
Eilert taler om en „relativ Absoluthed“ og
påpeger, at det er en relatvisme, som er
forbundet med Absoluthed: „Den relativisme, der er tale om i mødet med de
andre religioner, er positiv, ja autentisk, da
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40

41
42
43
44

der er tale om en bekræftelse af den religiøse sandheds pluralistiske og dialogiske karakter.“
Eilert, H.: Kom sannhets stilla vind. Vandringar i Japans inre landskap. Del 2,
Bokförlaget Åsak, Delsbo 1993, pp. 20406.
Eilert, H.: „Träd stilla, gå djupt.“ Vandringar i Japans inre landskap, Bokförlaget
Åsak, Delsbo 1986, pp. 118-34.
Håkan Eilert var på det tidspunkt leder af
et lille forskningsbibliotek i Kyoto med
det formål at understøtte dialogen mellem
buddhisme og kristendom.
Ibid., pp. 118-119.
Ibid., p. 119.
Ibid., pp. 120 og 121.
I løbet af mit første ophold i Japan i 198485 boede jeg i lange perioder hos familien
Eilert i Kyoto. Her havde jeg under aftenens opvask lejlighed til at drøfte oplevelser og tildragelser fra de daglige tempel- og havebesøg med Håkan Eilert - i
samtaler, der ofte strakte sig langt ud på
aftenen. Langsomt og indirekte, gennem
Eilerts vidende og lyttende tilgang til og
forståelse af den japanske kultur, blev
dialogperspektivet levendegjort og be-

tydningsfuldt for mig.
45 Dette uddybes yderligere i kapitlet Uddrivelsen fra Paradis, p. 33.
46 Grænserne mellem det japanske kulturfundaments ismer er umulige at trække
præcist op, men shintoismen har i det
samlede japanske bagland en større tyngde, end det umiddelbart fremgår af herværende case-studie om zen-templet Shinju-an med dets naturlige fokus på zenbuddhismen.
47 Jeg har i udarbejdelsen af case-studiet om
Vidarkliniken søgt en tilsvarende tilgang
- hvor jeg så at sige lod mig indlægge.Ved
tre feltstudieophold ved Vidarkliniken, i
1993, 1994 og 1996, boede jeg første gang
på et af Vidarklinikens patientrum, anden
gang i Patienthotellet i direkte tilknytning
til Vidarkliniken og tredje gang i en af
naboinstitutionen Rudolf Steinerseminariets elevbygninger. Dette har givet en
kontakt med stedet som livsrum og ramme for arbejde og dagligdag, og dermed
et perspektiv tæt på relationen mellem liv
og form, som ingen rent akademisk tilgang i sig selv formår.
48 Prip-Møller beskriver baggrunden for og
indretningen af Tao-Fong Shan i kapitlet

„Logosvindens bjerg“ i en tekstsamling
udgivet efter Prip-Møllers død:
Prip-Møller, J.: Mine længslers land, G.E.C.
Gads Forlag, København 1945, pp. 69-79.
Prip-Møller skriver om bygningerne, at de
ikke har påtaget nogen bestemt egns udtryk, men rummer træk fra både Nord-,
Midt- og Sydkina.
Ibid., p. 78.
49 I „Arkitekturens plads i verdensmissionen“ søger Prip-Møller på baggrund af
sine erfaringer fra arbejdet i Kina at indkredse arkitekturens rolle og mulighedsfelt. Ar tiklen blev bragt i Nordisk Missions Tidsskrift i 1936, og findes ligeledes
i en samling foredrag og artikler udgivet
efter Prip-Møllers død.
Prip-Møller, J.: Kina før og nu, G.E.C. Gads
Forlag, København 1944, p. 159-179.
I årene 1921-26 arbejdede Prip-Møller
som arkitekt i Manchuriet, med udgangspunkt i byen Mukden. Han var udsendt af
en kreds af danske arkitekter, som havde
bundet sig for at betale for Prip-Møllers
første tre år. Han løste i de år en række
projekter for forskellige missionsselskaber,
men fra omkring 1925 spidsede situationen i Kina til, så ingen nye projekter blev

sat igang. Prip-Møller havde også svært
ved at forlige sig med den rolle, de små
missionssamfund forventede af ham.
Tobias Faber har med artiklen „En dansk
arkitekt i Kina“ lavet en omfattende skildring af Prip-Møllers virke.
Faber, T.: „En dansk arkitekt i Kina“ in
Architectura 11 1989, pp. 13 ff.
Prip-Møller mødte første gang Reichelt i
1920, da han endnu var på vej til Kina, og
gennem 20erne havde de løbende kontakt. Prip-Møller synes at have været meget inspireret af Reichelt. Efter Reichelt i
1927 måtte forlade Nanking gik Prip-Møller fra Danmark ind i arbejdet med at
skaf fe midler til et nyt sted. I 1929-30
tegnede Prip-Møller skitseprojekt til Tao
Fong Shan. Han stod her måske for første gang nogensinde med en bygherre,
han var på bølgelængde med, men han
var på det tidspunkt så involveret i sit
forskningsprojekt om buddhistiske klostre i Kina, at han ikke kunne opholde sig
fast i Hong Kong.
Ibid., pp. 47 ff.
Antonette Prip-Møller, som blev gift med
Johannes Prip-Møller i 1921, skriver om,
hvordan Reichelt og hendes mand alle-
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rede ved deres første møde i New York
i 1920 fandt hinanden, i:
Prip-Møller, A.: „To Mænd mødes“ in
Drømmen som blev Virkelighed. Den
kristne Buddhistmission gennem 25 Aar,
G.E.C. Gads Forlag. København 1947, pp.
67-68.
Reichelt fortæller om mødet med PripMøller og det arbejde, der udfoldede sig
derefter, i:
Ibid., p. 16.
50 Prip-Møller, J.: Kina før og nu, G.E.C. Gads
Forlag, København 1944, p. 162.
51 Prip-Møller skriver om arbejdet med Tao
Fong Shan, at „det kristne indhold i baade
forkyndelse og arbejde er her fra begyndelsen bevidst blevet iklædt saadanne
ydre former, som har passet med folkets
religiøse indstilling, hvor denne har fundet sine højeste og dybeste udtryk, og de
arkitektoniske rammer herom har derfor
med en slags naturnødvendighed formet
sig, saa at sige af sig selv og helt på basis
af kinesisk tradition i saavel plan som
opbygning.“
Ibid., pp. 178-79.
52 Prip-Møller, J.: Chinese Buddhist Monasteries. Their Plan and its Functions as

a Setting for Buddhist Monastic Life,
(1937) Hong Kong University Press, Hong
Kong, 2. ed. 1967.
53 Ibid., i forordet.
54 Prip-Møllers bog belyser en hel række forskellige buddhistiske templer i området
langs Yangtze-f loden. Men særlig Hui Chü
Ssu-klosteret på Pao Hua-bjerget (Shan
betyder bjerg på kinesisk) i Kiangsu-provinsen har Prip-Møller målt meget grundigt op og fotografisk skildret indgående.
Hui Chü Ssu-klosteret er lü-buddhismens,
eller lü-skolens (the legalistic school), vigtigste kloster i Yangtze-flodens nedre bassin. Mellem 600 og 800 mænd og kvinder
blev her ordineret som munke og nonner
ved den årlige indvielsesceremoni.
Prip-Møller, J.: Chinese Buddhist Monasteries. Their Plan and its Functions as
a Setting for Buddhist Monastic Life,
(1937) Hong Kong University Press, Hong
Kong, 2. ed. 1967, p. 1 samt „Biographical
note.“
Førsteudgaven udkom i 1937 på G.E.C.
Gads Forlag, København.
Lü-buddhismen er grundlagt i Kina af Tao
Hsüan (595-667) som et opgør med buddhismens intellektualisering. Lü er en

kinesisk oversættelse af sanskrit: vinaya,
disciplin, og lü-buddhismen foreskrev
moral, disciplin og lydighed. Lü-buddhismen kaldes i Japan ritsu-buddhismen eller
ritsu-skolen. Den blev introduceret i 759
og regnes således blandt de fem sekter,
der betegnes Nara-buddhismen (efter
Nara-perioden (645-794)). Ritsu fik aldrig
samme centrale plads i japansk kulturliv
som zen-buddhismen, Amida-buddhismen
eller den esoteriske buddhisme, men sammenfaldende med den omsiggribende formalisering af det japanske samfund i begyndelsen af Edo-perioden (1603-1868)
fik ritsu fornyet betydning - også i en
række af de øvrige buddhistiske sekter.
Lidin, O.G.: Japans Religioner, Politikens
Forlag, København 1985, pp. 89-90 og
229.
Den japanske palet af buddhistiske sekter er yderligere præsenteret i case-studiet
om Shinju-an, note 14 og 15.
Der synes at have været buddhistiske helligdomme på Pao Hua-bjerget siden 500tallet, men mod slutningen af 1500-tallet
var forgængeren, templet Chih Kung An,
ganske forfaldent. Men det nuværende
Hui Chü Ssu-kloster er grundlagt i begyn-

delsen af Ming-perioden (1368-1644), og
bortset fra tempelklokken, der er dateret
1387, er de ældste idag eksisterende dele
fra 1605. De bygninger, der indrammer
den store klostergård på Prip-Møllers
fotografi p. 19, blev opført i 1643 (se plan
og snit i klosteranlægget pp. 86-87). Store
dele heraf brændte dog i 1734, men blev
genopført indenfor få år efter.
Prip-Møller, J.: Chinese Buddhist Monasteries. Their Plan and its Functions as
a Setting for Buddhist Monastic Life,
(1937) Hong Kong University Press, Hong
Kong, 2. ed. 1967, pp. 273 ff. og 283.
Jeg har også medtaget disse billeder fra
Hui Chü Ssu for at give en fornemmelse
af, hvor forskelligartet det buddhistiske
tempel i 1600-tallets Kina er i sit arkitektoniske udtryk i forhold til den japanske tempelarkitektur. Shinju-an, som vil
blive behandlet i denne afhandlings andet
case-studie, fik ligeledes sin nuværende
form i begyndelsen af 1600-tallet. Den
japanske arkitektur havde da gradvist
gennem mere end et årtusind udviklet
sine egne typer, baseret på træ som det
konstruktive byggemateriale. Murede konstruktioner, som de kendes fra den kine-
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Principsnit ca. 1: 2400 af Hui Chü Ssu-klosteret på Pao Hua-bjerget i Kiangsu. Opmåling af Prip-Møller. Se plan p. 87
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Prip-Møllers kompasrose repræsenterer med dens otte trigrammer en cyklisk-dynamisk
relation mellem yin og yang.
En nord-sydakse med ankomst
fra syd betragtes som den ideelle orientering for templer, byer paladser etc. Men topografiske forhold i bjergene modificerer ofte dette. Hvor Hui Chü
Ssu-klosterets ældste bygninger
er orienteret V-Ø, så måtte det
større tempel, som blev opført i
1600-tallet, orienteres NV-SØ i
den snævre bjergslugt.
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første portal
anden portal
hovedgård (ill. p. 17)
hovedtempelhal
klosterets ældste afsnit
Wen Shu Tien (ill. p. 17)
abbedernes kvarter
Forelæsningshal
Jade-Buddhaens hal
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siske arkitektur, havde ingen chance for
at blive stående i det jordskælvsplagede
Japan.
Hvass, J.: Virksomhedskultur og virksomhedskultivering, ansøgning om kandidatstipendium ved Kunstakademiets Arkitektskole, september 1991, p. 13.
Den definition på Arbejdets Rum, som er
gengivet p. 7, blev dog først formuleret i
sin nuværende form i vinteren 1994-95.
Disse tre nordeuropæiske case-studier,
som er opbygget omkring arkitektur af tre
udtalte generalistarkitekter: Erik Asmussen, Günter Behnisch og Herman Hertzberger, vil kort blive præsenteret senere
i dette kapitel.
Denne omstrukturering berøres yderligere i slutningen af dette kapitel.
„Forholdet mellem arkitektforskning og
arkitektpraksis“ var det første af tre planlagte NORFA-kurser under fællesoverskriften „Grundproblemer i Arkitekturforskningen.“ Det blev afholdt i Bergen
01.-07.11. 1993.
Pallasmaa, J: Phenomenology of home identity, intimacy and domicile, upubliceret paper fra symposiet „Dwelling in
Scandinavia“ ved Trondheim universitet
(1992), rev. ed. 1993.
Teilhard de Chardin, P.: Fænomenet Menneske, (1955) Jespersen og Pio, København 1960, p. 25.
Pallasmaa, J.: Architecture of the Seven
Senses, manuskript nov. 1993, p. 1.
Samme tekst er siden udkommet i:
Pallasmaa, J.: „An Architecture of the Seven Senses“ in Architecture and Urbanism. Special Issue: Questions of Perception. Phenomenology of Architecture
July 1994, p. 29.
Med udgangspunkt i komplementaritets-

tanken hos Niels Bohr, J.W. Dunnes erkendelseslære og en gennemgående distinktion i de russiske verber mellem
perfektivitet og imperfektivitet, hvormed
man sprogligt indicerer henholdsvis, om
den talende er iagttager af eller deltager
i det omtalte, arbejder Krumhardt i disse
år med udviklingen af en synsvinkelteori,
som præciserer disse to principielle iagttagelsessituationer.
Krumhardt, A.: „Kan man se det hele. Dunnes erkendelseslære og synsvinkelteori“
in Naturkampen 43 1987, pp. 20-23.
„Ifølge komplementaritetstanken hos
Bohr kræves kendskab til begge synsvinkler for at give en fuldstændig beskrivelse,“
skriver Anette Krumhardt: „De to hinanden udelukkende ia gttagelsesomstændigheder i synsvinkelteorien må således
betragtes som komplementære - og lige
nødvendige for en dækkende virkelighedsopfattelse.“
Ibid., p. 23.
De klassisk naturvidenskabeligt afledte
beskrivelsesidealer er i dette perspektiv
rendyrket perfektive størrelser.
64 Den esoteriske buddhisme fandt sin form
i Tibet, og under de beskyttende tagudhæng genfinder man i tahoto-pagoden
stupaens runde volumen, som det kendes
fra Nepal og Tibet. Tahotoen kom til Japan
med den esoteriske buddhisme i begyndelsen af 800-tallet, og dens form er videreført stort set uændret frem til idag.
Mangan-jis tahoto (se ill. p. 22) er modelleret efter en tahoto ved Ishiyama-dera, et
shingon-buddhistisk tempel ved Otsu ved
Biwa-søens sydlige ende. Ishiyama-deras
tahoto fra 1194 er idag den ældst bevarede shingon-buddhistiske tahoto.
Samtale med hr.Takano, vicedirektør for

Planrids ca. 1: 3200 af Hui Chü Ssu-klosteret på Pao Hua Shan i Kiangsu. Opmåling af PripMøller. Se principsnit p. 86
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Mizusawa Komuten, 08.05. 1995.
Ishiyama-deras historie går tilbage til Naraperioden (645-794), hvor det i 749 blev
grundlagt som et kegon-buddhistisk tempel.
Usui, S.: A Pilgrim’s Guide to Forty-Six
Temples, Weatherhill,Tokyo & New York
1990, pp. 315-16.
65 „Mangan-ji tahoto“ in Shinkenchiku 10/
1994, pp. 214-21.
Ovennævnte udgave af det japansksprogede arkitekturtidsskrift Shinkenchiku er
et temanummer om Mizusawa Komuten,
det byggefirma, som opførte Mangan-jis
tahoto. Det rummer bagest i tidsskriftet
en præsentation af 26 projekter gennem
tiderne, udført både i samarbejde med
kendte nutidige arkitekter som Kisho
Kurokawa (f. 1934) og Kazuhiro Ishii (f.
1944) og uden arkitekt. Denne præsentation, der går tilbage til firmaets grundlæggelse i 1914, viser en tyngde af enfamiliehuse, restaurant- og tehus-opgaver indenfor sukiya-arkitekturen - med en gradvis
indarbejdelse af moderne byggeteknologi.
Ibid., pp. 231-59.
66 Charter om Europæiske Byer for Bæredygtighed (Aalborg-charteret), Europæiske byers kampagne for bæredygtighed,
Bruxelles 1994.
Den endelige ordlyd er offentliggjort sammen med lister over de byer, der har tilsluttet sig arbejdet, i:
Ahvenharju, S. et al.: Towards Sustainable
Cities & Towns. Report of the European
Conference on Sustainable Cities &
Towns held in Aalborg, Denmark, 24-27
May 1994, European Commission, Directorate General XI, Bruxelles 1995.
Charterteksten findes tilgængelig på 20
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forskellige sprog på web-adressen:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/European_Sustainable_Cities/
charter.htm
Med tilføjelsen af et branchetillæg for
arkitektbranchen var virksomhedscharteret samtidig en glimrende platform for
at formulere en forståelsesramme for arkitektur og et sæt retningslinjer for arkitektens og arkitekturens mulige rolle i en bæredygtig udvikling.
Yin, R.K.: Case Study Design, Design and
Methods, (1984) Sage Publications, Newbury Park CA, London & New Delhi, 2.
rev. ed. 1989, pp. 13. ff.
Ibid., pp. 13 og 19.
Ibid., p. 20.
Med holistic forstås case-studier, der primært sigter på belysningen af det undersøgtes hovedsystem. Med embedded, indlejret, forstås omvendt case-studier, som
inddrager og på forskellige niveauer fokuserer på subsystemer indenfor det samlede system.
Ibid., pp. 49-50.
De her foreliggende case-studier er, med
deres valg af forskellige udgangspunkter
for beskrivelse af samme system, udpræget embedded af natur. Og selvom jeg
tidligt måtte indse, at opgaven at tilvejebringe de fuldstændige forudsætninger for
en systemisk tilgang rakte ud over, hvad
jeg kunne gøre indenfor rammerne af
Arbejdets Rum, så har jeg igennem hele
processen betragtet de undersøgte casestudier som systemiske enheder og har i
forholdet mellem case-studiets enkelte
dele fundet megen klarhed fra den systemiske models hierarkiske ordensforståelse.Yderligere har jeg - hvilket ligger på
bølgelængde med det grundlæggende i

systemisk tankegang, men ligger ud over,
hvad Yin fremhæver - lagt vægt på, hvordan case-studiet som system er embedded
i det omgivende konkrete og kulturelle
miljø.
Yin skelner mellem single og multiple,
hvor multiple case-studier er opbygget af
flere sideordnede systemer - en lidt uklar
skelnen, idet de fleste single case-studier
på underliggende niveauer rummer sideordnede elementer. Arbejdets Rum kunne
således betragtes som ét multiple casestudie opbygget af det, jeg nu har defineret som afhandlingens case-studier. Disse
er overvejende single case-studier af tilsnit, og jeg har tilstræbt, at hvert case-studie ud fra samme spørgende udgangspunkt havde form af i sig selv afsluttede
enheder. Går man ind i hver af disse, optræder multiple aspekter, f. eks. i de casestudier, der omtales i det følgende, hvor
Herbert-Keller-Haus modstilles Weckherlin-Haus og Centraal Beheer modstilles
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Man kan også gå i den anden retning. I
Rasmussen & Søndergaards undersøgelse
af behandlingspraksis på det antroposofiske hospital Vidarkliniken, som også
angiver at have Yin som udgangspunkt,
har man valgt at betragte hver af de fire
interviewede læger som individuelle casestudier. I betragtning af, at fokus ligger
generelt på det alternative i den antroposofiske behandlingskultur, og på eksemplificeringen heraf i Vidarklinikens
behandlingspraksis, virker en sådan definition lidt misvisende. Se:
Rasmussen, H. & Søndergaard, M.: Antroposofisk Sygdomsbehandling. Et studie
vedrørende Behandlingspraksis på Vi-

det omg
iv
ende miljø
omgiv
ivende
systemisk model
dialogstudie
case-studie
embedded
element

Diagram-fremstilling af forståelsesrammen
for de enkelte dele i Arbejdes Rum
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darkliniken, Sverige, (et afsluttende speciale ved Institut for Samfundsfarmaci),
Danmarks farmaceutiske Højskole, u. år,
ca. 1993, p. 45.
Formale over vejelser af denne art kan
indimellem næsten overskygge det primære i afklaringen af forholdet mellem
subjekt og objekt i case-studierne. Jeg har
overfor rækken af sådanne overvejelser
hæftet mig ved Yins underliggende hensigt, at case-studiets definition og udførelse må være i nøje overensstemmelse
med det undersøgte.
Case-studiets forberedelser er diskuteret
ganske indgående i Yins kapitel 2, Designing Single- and Multiple-Case Studies:
Yin, R.K.: Case Study Design, Design and
Methods, (1984) Sage Publications, Newbury Park CA, London & New Delhi, 2. rev.
ed. 1989, pp. 27-60.
Ibid., pp. 13 og 30 ff.
Jeg opfatter i den forbindelse de foreliggende japanske case-studier som indlejret
i et kulturhistorisk perspektiv, som er udsprunget af studier af japansk arkitektur
og æstetik gennem en 15-årig periode. Se
kapitlet De japanske case-studier, p. 29.
Jeg indledte feltarbejdet i forbindelse med
case-studierne i forsommeren 1994, 16
måneder efter at jeg formelt var startet
som kandidatstipendiat. Herefter fulgte
projektets markstudier i tæt følge frem til
udgangen af 1995 - dog med en enkelt
undtagelse: I maj 1996 gennemførte jeg,
affødt af bearbejdningen af det allerede
indsamlede materiale, et ekstra ophold
ved Vidarkliniken.
Af de case-studier, som jeg har udført i
forbindelse med Arbejdes Rum, var casestudiet om Vidarkliniken geografisk set
det nærmestliggende. Jeg besluttede der-
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for at lade det være rammen for mit første markarbejde. Hvor jeg ved hver af de
øvrige case-studier har haft to undersøgelsesperioder, har jeg ved Vidarkliniken haft
en tredje periode med feltstudier.
Ibid., p. 61.
Ibid., p. 30.
Den indledende korte formulering fra
november 1992 findes gengivet i sin helhed i note 2.
Ud over litteraturafsøgninger og litteraturstudier lavede jeg forud for feltarbejdet en
synopsis og en kortere tekst over hvert
case-studie, som indkredsede, hvilke facetter og spørgsmål, der var vigtige at få
belyst i feltarbejdet. Omend det var langt
fra færdige tekster, så kan stukturen herfra
stadig aflæses i de endelige case-studier.
Ibid., p. 38.
Ibid., p. 21.
Ibid., p. 44.
Ibid., pp. 13-14.
I løbet af 1992 havde jeg gennem tidsskrift- og avisartikler lavet forregistreringer på op mod 200 arbejdssteder. Ved
påbegyndelsen af udarbejdelsen af Arbejdets Rum i februar 1993 havde jeg en
bruttogruppe på 8-10 projekter af 5-6
arkitekter, herimellem de endeligt udvalgte case-studier.
En række yderligere projekter var en overgang i betragtning som case-studier, heriblandt endnu et projekt af Günter Behnisch, Leybold AG i Alzenau nær Frankfurt
(1987). Denne kombinerede højteknologiske udviklings- og produktionsvirksomhed repræsenterede en spændende løsning på en kompleks virksomhedsform,
vi kan forvente at se flere af i årene fremover. Men først gjorde frygten for industrispionage mine undersøgelsesbetingelser

på stedet meget vanskelige, siden medførte nye ejerforhold en brug helt på tværs
af bygningens intention.
Jeg havde forud defineret nogle kriterier
for case-studierne, at jeg måtte have adgang til fri tilstedeværelse og til den dialog med ansatte og ledelse, som jeg skønnede nødvendig. Så på et tidspunkt måtte
jeg tage konsekvensen heraf og vælge projektet fra som selvstændigt case-studie.
Leybold AG har dog fået et selvstændigt
kapitel i case-studiet om Günter Behnisch
og Herbert-Keller-Haus.
Tilsvarende havde jeg planer om at modstille Vidarkliniken med ING-banken i
Amsterdam (1987), tegnet af Ton Alberts.
Men hér viste mulighederne for mine
under søgelser af bygningen sig tilsvarende meget begrænsede. Guidede rundvisninger under „beskyttede“ forhold var
som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt. Jeg
ville have muligheder for langvarige ophold, fri tilstedeværelse og i princippet fri
samtale med alle ansatte.
Men tilsvarende Leybold AG gjorde store
fusioner omkring ING-banken (den hed
ved opførelsen NMB-banken) Ton Alberts’
lydhøre arkitektoniske respons på byggeprogrammet til skamme. De velintegrerede ledelsesafsnit stod i 1994 ubenyttede, da direktionen i forbindelse med en
større bankfusion var f lyttet bag blåtonede spejlglascoatede facader i Amsterdams
højeste bygning.
Oticon var, med sit visionære oplæg til
hvad en moderne dansk virksomhed kunne være, i en periode kandidat til et casestudie.Til forskel fra de øvrige europæiske
case-studier ville det være blevet en analyse af, hvorfor og hvordan den etablerede
arkitektoniske ramme ikke stod mål med
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visionen. Dette radikale arbejdskoncept
fortjener et målrettet udviklingsarbejde.
I lyset af den arbejdsindsats, færdiggørelsen af de øvrige påbegyndte case-studier
ville indebære, effektuerede jeg dog aldrig
case-studiet om Oticon.
Indledende i kapitlet Boblearkitektur (p.
120 ff.) gives nogle taleksempler for byggepriser og grundpriser, som viser hvordan særlig japanske storbyforhold er helt
usammenlignelige med danske forhold.
I begyndelsen af november 1997 lavede
jeg en prognose. Den forudsagde på baggrund af den færdiggørelsestakt, som jeg
det forudgående år havde kunnet iagttage,
at den endelige færdiggørelse af alle udførte case-studier ville tage yderligere 1½2 år og at omfanget ville overstige 1.000
sider. Jeg var for så vidt indstillet på at fortsætte processen til vejs ende, men en
række formale og økonomisk-praktiske
forhold gjorde det bydende nødvendigt
af afslutte indenfor en væsentligt kortere
tidshorisont.
I november 1997 var jeg midt i færdiggørelsen af case-studiet om Vidarkliniken,
men manglede stadig den endelige bearbejdning af Behnisch og Hertzberger. De
japanske case-studier derimod var i hovedtrækkene færdigbearbejdede. Når det
blev de japanske case-studier, der endte
med at forme hoveddelen af den herværende af levering, var det således også
fordi det var den aflevering, som overhovedet var mulig at gennemføre indenfor
en kort tidshorisont.
Ud over at belyse Vidarklinikens tilblivelsesproces og arbejdsrum, som det ligger i Arbejdets Rums tilgang, fremstår der
i dette case-studie et meget spændende
materiale om arkitektur og sundhed, samt

89

Noter, indledende kapitler
om brug af farve i arkitektur. Jeg ser derfor frem til at færdiggøre dette som en
selvstændig bog.
I undersøgelserne af Hertzbergers arkitektur er essensen Hertzbergers opfattelse af
begrebet strukturalisme, og materialet
inviterer til en artikel herom. Der er for
ham tale om en sprogteoretisk størrelse
af langt større kompleksitet og nærhed til
livets udfoldelsesrum end den formalistiske formleg, som præger den hjemlige
strukturalisme.
Case-studiet om Behnisch’ arkitektur vil
naturligt blive afsluttet i forbindelse med
det konkurrenceprojekt, som tegnestuen
for nylig vandt til Rigsarkivet i København.
90 Da jeg var seks år gammel, flyttede vi i
1963 ind i et hus, som min far havde tegnet. Det var båret af japansk inspiration
og moduleret efter det japanske tatamirum, så jeg har ad den vej tidligt været i
berøring med sukiya-arkitekturen og japansk rumdannelse.
Min optagethed af det østlige rum og
billedrum blev for alvor vakt, da mine forældre ved hjemkomsten fra arkitektforeningens Japan-studierejse i 1968 forærede mig en kalligrafipensel fra et japansk tempel. Den pensel har gennem
årene ført mig ind i mange universer som den kinesiske tuschtradition og den
tantriske billed- og symbolverden - ligesom den ledte direkte til både Kunstakademiet og til mit første år i Japan.
Da jeg i 1984 kom til Tokai-universitetet,
var det første, jeg sikrede mig således, at
jeg en dag ugentligt kunne komme og studere ved en sumi-e (tusch-billede) lærer.
Var den japanske zen-haves udvikling
inspireret af malekunstens rumlige kom-

positionsprincipper i Sydlig Sung (11271280), så lå der i penselstudiet en nøgle
til at nærme sig zen-havens indre rum.
91 Denne oplevelse af at stå med en uhåndterbar hoben fragmenterede oplevelser,
iagttagelser og tildragelser uden hoved og
hale synes mere at være reglen end undtagelsen for den japanske førstegangsbesøgende. Samtidig var en intuitiv fornemmelse af struktur og sammenhæng
nærværende, men min første måned i
Kyoto gav jeg mig lov til at sanse og opleve uden partout at skulle forstå - vel
vidende, at jeg det følgende års tid ville
kunne vende tilbage med et andet udgangspunkt. Af sådanne bevægelser mellem oplevelse og forståelse har der gradvist gennem årene udkrystalliseret sig et
mønster, et skelet og et perspektiv.
I en mere end treårig proces forud for en
udstilling på Dansk Arkitektur Center Gammel Dok om japansk arkitektur: „Måneskin & Lysstofrør,“ efteråret 1990, havde jeg en løbende intens dialog med arkitekt Hans Lauritsen. Her tog det foreliggende perspektiv mere definitiv form.
I forbindelse med denne udstilling var jeg
i 1989 igen et halvt år i Japan for at indsamle materiale til udstillingen, denne
gang tilknyttet Institute for East Asian
Architecture and Urbanism. Siden da har
også dialogen med arkitekt Günter Nitschke været en vigtig faktor i opbygningen
af det kulturhistoriske skelet.
Jeg oplever dog først med gennemførelsen af case-studiet om Shinju-an at have
fået et mere definitivt greb om de spørgsmål om zen-æstetik og te-æstetik, som
voksede ud af mit studieophold i 1984-85.
92 Dette perspektiv er i det foreliggende
udfoldet fra case-studiernes lokale udsigts-

punkt. Case-studiet om Shinju-an danner
udgangspunkt for en undersøgelse af zenæstetikken, te-æstetikken og sukiya-arkitekturen i den formative fase fra ca. 1450
til 1650, og det er igennem de konkret
behandlede eksempler og temaer søgt at
skabe en forståelse for udviklingen netop
i denne periode, hvor dynamikken og udviklingslinjerne i den japanske kultur er
flere og mere komplekse end både forud
og efterfølgende.
93 Det kinesiske samfunds etik- og morallære, konfucianismen, der fører sine rødder tilbage til Kinas legendariske periode
i andet årtusinde f.Kr., har gennem tiderne defineret det rette forhold mellem
Himlen, Jorden og mennesket. Neokonfucianismen, som man kunne karakterisere som en mere sekulariseret konfucianisme eller en konfucianisme, der modsvarer et mere sekulariseret menneske, fik
form i Kina i løbet af det sydlige Sungdynasti (1127-1280). Neokonfucianismen
trænger gradvist ind i japansk kulturliv i
perioden 1450-1650.
Momoyama-perioden (1568-1603) gav
rum for en ny type magthavere, som bogstaveligt havde kæmpet sig vej til toppen.
Med stabiliseringen af disse nye forhold
blev neokonfucianismen en del af den
herskende ideologi og det kunstneriske
udtryk blev påtvunget en systemafstivende, livs- og vitalitetsfornægtende rolle.
Modsat i Kina blev konfucianismen i Japan aldrig nogen selvstændig institution
- men den lever i bedste velgående lige
under det på overfladen liberale moderne
Japan. Uden at sige for meget kan man
sige, at de feudale træk, som i det moderne japanske samfund stadig er ganske
stærke, har stærk genklang i den konfuciDo (udtales også michi), vej eller sti, kalligrafi af Shin’ichi Hisamatsu (1889-1980)
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anske individ- og samfundsopfattelse. Om
man direkte kan sætte feudalisme lig med
konfucianisme, er nok tvivlsomt, men at
forestille sig en konfucianisme uden feudale træk synes næsten selvmodsigende
- og ville i hvert fald fordre en lang og omfattende transformationsproces.
Konfucianismens og neokonfucianismens
rolle i japansk kulturliv belyses yderligere
i Den Japanske ABC og i case-studiet om
Shinju-an.
94 Se note 106.
95 Havde jeg blot henvendt mig til Shinju-an
fra Danmark, kunne jeg være helt sikker
på ikke at få noget svar. Havde jeg blot
banket på ved ankomsten, kunne jeg tage
et afslag for så godt som givet. Gennemførelsen ville fordre introduktion og præsentation af min sag gennem nogen, som
indenfor det lokale japanske system af forbindelser havde „ret“ til at ønske mig placeret i Shinju-an og menneskeligt set ville
stå som garant for, hvad jeg måtte finde på
at gøre. Dette belyses yderligere i casestudiets indledning, Prolog - et lille stykke
aftalekultur, pp. 239 ff.
Jeg havde to ophold à tre måneder til rådighed i Japan til feltstudier, litteratursøgning, materialeindsamling mv. Derfor havde jeg for case-studiet om Shinju-ans vedkommende det mål for det første ophold
i efteråret 1994 at få dette case-studie
endeligt defineret - hvorefter den del af
gennemførelsen, som selve opholdet i
Shinju-an indebar, kunne placeres velforberedt i den anden periode i forsommeren 1995. Omvendt søgte jeg at komme
så langt som muligt med case-studiet om
Hinaya allerede i første ophold, ligesom
jeg placerede størstedelen af mine Tokyoaktiviteter i første periode.

96 For begge de japanske case-studiers vedkommende har det været mig magtpåliggende ikke at lave historiske studier af
noget historisk set afsluttet, selvom de
delvist beskæftiger sig med forhold, der
ligger tilbage i tid. I begge tilfælde er fortællingen udfoldet i forhold til nutiden og begge case-studier tager udgangspunkt
i hvad man kunne kalde en levende tradition, hvilket jeg gerne har villet fastholde ved ikke automatisk at placere det
undersøgte i det afsluttedes perspektiv.
Tilsvarende er subjektet - den, der forsøger at forstå - indplaceret i en nutid af
nordeuropæisk observans.
97 Som jeg ser det, er Hisamatsus forfatterskab om zen-æstetikken noget af det eneste, der når ind til benet af, hvad zen-æstetik er. Jeg har derfor i kapitlet Zen og
kunstnerisk arbejde pp. 305 ff. lavet en
introduktion til hans syv zen-æstetiske
karakteristika.
Shin’ichi Hisamatsu (1889-1980) tager udgangspunkt i formløshed og dermed begrebet mu, nothingness, intethed. Dette
begreb er buddhismens krumtap, hvorom
alle buddhistiske sekter mødes, deres
yderst forskelligartede fremtræden til
trods.
Hisamatsu, S.: Zen and the Fine Arts,
(1971) Kodansha, Tokyo & New York
1982.
Man kunne have nærmet sig det japanske
rum med en anden central term, ma.
Skrifttegnet ma indgår i et væld af sammenhænge, hvor det betegner tidslige og
rumlige afstande og intervaller. I overensstemmelse med Shinju-ans zen-univers har
jeg dog i det foreliggende nærmet mig det
japanske rum gennem mu. De to begreber, ma og mu, er intimt forbundne, men
Typisk kontorhusiscenesættelse fra 80ernes bobleøkonomi, her fra Shibuya, Tokyo
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det har været uoverkommeligt at give
begge perspektiver fuld plads, så sløjfen
til ma er blot antydningsvis markeret.
98 Der er ikke udarbejdet egentlige billedkildehenvisninger til denne udgave af
Arbejdets Rum, som kun er trykt i 20
eksemplarer.
Det lånte billedmateriale udgøres først og
fremmest af billeder af keramik og billedkunst, som det sjældent er muligt selv at
foretage på tilfredsstillende vis ved de
pågældende museumssamlinger. Der er
stort set tale om billeder, som cirkulerer
i standardværker om japansk kunst og
æstetik.
Ligeledes har jeg i et par tilfælde inkluderet andres billedmateriale fra te-rum, hvor
det har vist sig umuligt at kunne fotografere under tilfredsstillende vilkår. Mange
steder er det forbudt, de fleste steder er
det forbudt at bruge ordentligt udstyr, da
indtægter fra postkort osv. er en vigtig del
af det totalt privatiserede japanske kulturliv. Ved en henvendelse i 1989 til zentemplet Daitoku-ji, hvor Shinju-an er subtempel, om tilladelse til at fotografere
24x36 dias til en ikke-kommerciel udstilling, var svaret, at hvert eksteriørbillede
kostede 100.000 ¥, mens et interiørfoto
kunne fås for 40.000 ¥ (henholdsvis godt
5.000 og 2.000 d.kr. pr. billede). Én tilladelse har krævet destruktion af negativer
efter udstillingens afholdelse (så er det
heldigt, at man har optaget diapositiver),
andre steder er det simpelthen ikke lykkedes trods ihærdigt forarbejde.
Portrættet af Yamada Sobin p. 303 er fotograferet af sinologen Else Glahn. Opvasken p. 49 er fotograferet af Anette Krumhardt. Billederne p. 218 er downloaded fra
www.oh-yeah.com.
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Model- og tegningsmaterialet af Shin Takamatsus arkitektur er stillet til rådighed fra
tegnestuen, luftfotografiet over Kirin Plaza
Osaka p. 169 dog med copyright ved Atsushi Nakamichi.
En række af de gengivne planer bygger på
elektroniske viderebearbejdninger af tegningsmateriale fra andre værker.
Der forestår således en runde med indhentning af tilladelse til gengivelse, inden
det foreliggende materiale kan publiceres
i sin helhed.
99 Se f.eks. note 201, 204 og 266 i case-studiet om Hinaya.
100 Man kan således møde samme forfatter
stavet på f lere måder, f.eks. Teiji Ito som
Ito og Itoh.
Samme skelnen findes på japansk mellem
kort og langt u.
101 Principielt finder jeg løsningen med streg
over o som den rigtige. Men det volder
computere og moderne trykkeprocesser
store vanskeligheder at håndtere dette
simple tegn. Løsningen med „oh“ er lydligt misvisende, og løsningen med „oo“
karambolerer med de situationer, hvor to
oer opstår af naturlig vej, som f.eks. kejser Gomizunoo (1596-1680), hvis navn
opdelt på skrifttegn læses Go-mizu-no-o
og derfor gør dobbelt o berettiget.
102 Fødsels- og dødsår er medtaget i den udstrækning, de er kendt. Frem til ca. 1600
er der nogen usikkerhed omkring en stor
del af årstallene, typisk med angivelser,
der svinger et enkelt år eller to. Trods
denne usikkerhed - der udover fortolkningsforskelle i forhold til det ofte spredte
og tilfældige kildemateriale bunder i drilske forskelle i angivelse af kalenderår og
aldersangivelse - har jeg valgt at medtage
disse årstal, da selv et omtrentligt årstal

giver et godt billede af en given skikkelses
kulturhistoriske indplacering.
Indtil 1945 har man i Japan regnet et barn
som værende ét år fra fødslen, ligesom det
fyldte to år ved førstkommende nytårsdag.
Et barn, der er født 31. december, ville
således med traditionel japansk aldersangivelse være to år allerede dagen efter.
Watanabe, E.: Japan, Skandinavisk Bogforlag, Odense 1961, p. 33.
103 Informationerne i appendiks I er samlet
fra et stort antal kilder, men den del af
diagrammet, som ligger forud for Rikyu,
er delvist optegnet på basis af Nishibe.
Nishibe, B: „Zen Monks in the Formation
of the Way of Tea“ in Chanoyu Quarterly
28 1981, p. 31.
Navnelisten bygger tilsvarende på et meget stort antal kilder, men er, hvor det har
været muligt, lavet i overensstemmelse
med appendiksdelen i Miuras og Sasakis
Zen Dust og IRIZ-databasen ved Hanazono-universitetet i Kyoto.
Miura, I. & Sasaki, R.F.: Zen Dust. The History of the Koan and Koan Study in
Rinzai (Lin-chi) Zen, Hartcourt, Brace &
World Inc., New York 1966.
IRIZ (International Research Institute for
Zen Buddhism) har en omfattende database under opbygning på web-adressen:
http//www.ijnet.or.jp/iriz/iriz/html/
irizhome.htm
Databasen findes tilgængelig på:
ZenBase CD 1, IRIZ, (CD-rom database)
Hanazono University, Kyoto 1995.
Bl.a. rummer IRIZ en zen-bibliografi fra
1975 og frem, som tager over, hvor Vessies
bibliografi over zen-litteratur slipper - to
bibliografier, som har været en stor hjælp
i dette studie.
Vessie, P.A.: Zen Buddhism. A Bibliogra-

phy of Books and Articles in English,
1892-1975, University Microfilms International, Ann Arbor 1975.
104 Der findes således let divergerende angivelser for de fleste af overgangene mellem de japanske dynastiske perioder. For
eksempel ses overgangen til Edo-perioden
både fastsat som år 1600 (hvor Tokugawa
Ieyasu vandt slaget ved Sekigahara), år
1603 (hvor Tokugawa-shogunatet officielt
blev indstiftet) og år 1615 (hvor slaget om
Osaka-borgen stod).
Disse er alle politiske definitioner, og ud
fra et kulturhistorisk perspektiv ville det
måske være rimeligt at placere denne
overgang mellem Momoyama- og Edoperioden endnu senere, idet de første år
af Edo med rimelighed kan betragtes som
en realisering af Momoyama-impulser.
Men i samme perspektiv må overgangen
til Edo-formalismen opfattes som en glidende bevægelse - som en udfoldelse af
størrelser, der har rødder ikke bare i Momoyama-perioden, men endnu længere
tilbage.
Jeg har derfor for Japans vedkommende
benyttet de periodeangivelser, som angives i tidsskriftet Chanoyu Quarterly og
som i de senere år har været medtaget i
hvert nummer på bageste opslag.
De japanske dynastiske perioder rummer
et stort antal underdelinger, af varighed fra
få år til nogle få årtier. Disse er i den foreliggende tekst kun brugt i meget begrænset udstrækning, og appendiks III medtager kun de i teksten nævnte.
For de kinesiske dynastiers vedkommende er billedet langt mere komplekst end
det japanske, og det er stort set umuligt
at finde to identiske dynastiske lister. Jeg
har derfor brugt Jørgen Klubiens danske
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oversættelse af Sui Ching. Historiens Bog
for at fastsætte de dynastiske skæringspunkter, men har her kun præsenteret et
forenklet billede, idet Kina gennem flere
perioder havde både tre og fem parallelle
dynastier. For yderligere oplysninger, se:
Klubien, J. (overs.): Shu Ching. Historiens
Bog. 1.-5. del, Nyt Nordisk Forlag Arnold
Busck, København 1961, pp. 260 ff.
105 Kieler, E.: Det bibelske menneskesyn. Skabelse og nyskabelse i gamle testamente,
Katolsk Forlag 1983, p. 52.
106 Hvor kapitlerne Den menneskelige udfordring og Arbejdets ABC håndterer nutidige problemstillinger i Arbejdets Rum, så
er det foreliggende kapitel, Uddrivelsen
fra Paradis, tænkt som et kort kulturhistorisk rids af den kristne kultursfæres arbejdsrum. Det kan nødvendigvis kun blive
til en fragmenteret fremstilling med nogle
få karakteristiske nedslag i et emne og et
udviklingsforløb så komplekst og mangfoldigt, at det inddrager store dele af den
europæiske kulturhistorie. Det foreliggende er således, med de tidligere skitserede tanker omkring dialogstudiet og det
kvalificerede subjekt in mente, tænkt som
nogle få anknytningspunkter til Den Japanske ABC og de japanske case-studier.
107 Det berømte udsagn stammer fra Marx’
bog Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. De sekvenser herfra, som
belyser Marx’ religionssyn, findes oversat
til dansk i:
Witt-Hansen, J.: Kristen og marxistisk
sameksistens, Hans Reitzel, København
1979, p. 18 (pp. 18-19).
108 Prægningen eller indvirkningen kan også
iagttages den anden vej. Kirkens forståelse
af sin sociale opgave i det moderne samfund synes i mange tilfælde at have taget

form af den marxistiske forståelse - nogle
gange dertil, at det kristne fortoner sig.
109 Muschamp, H.: „Four Higher Worlds“ in
Cornell University College of Architecture, Art and Planning Newsletter, efterår
1997, p. 6.
110 Antikrist er en „apokalyptisk skikkelse,
der forklædt som lysets engel hen mod
dommedag skal lede slutkampen mod
Kristus og hans troende og skal blive
besejret.“
Bang, J. (Ed.): Gyldendals Tibinds Leksikon, vol. I, Nordisk forlag, København
1977, p. 153.
Antikrist optræder i Johannes’ første brev:
„Børn, det er de sidste tider. I har hørt, at
Antikrist kommer, og der har allerede vist
sig mange Antikrister. Deraf kan vi se, at
det er de sidste tider nu. De udgik fra os,
men de var ikke af vore.“ (min kursivering).
1. Joh. 2, 18-19 in Det nye Testamente.
Oversat af Anna Sophie og Paul Seidelin,
Det danske Bibelselskab, København
1974, p. 537.
111 Hand, R.: Essays on Astrology, Para Research, Rockport Massachusetts 1982, p.
163 (pp. 155 ff.).
Antikrist er i Hands perspektiv „ikke en
person, men et system af ideer.“
Ibid., p. 157.
112 Ibid., p. 150.
Robert Hand går videre i læsningen af
dynamikken mellem Krist og Antikrist, set
i forhold til forårspunktets langsomme
baglæns bevægelse gennem fiskenes billede (72 år pr. grad).
Forårspunktet når år 111 f.Kr. fiskenes
billede i den knude, som binder de to fisk
sammen. I udgangspunktet er de to fisk
således forbundne.

Treenigheden og de tolv apostle ordnet i relation til dyrekredsen i kuplen i Dormilion-klosteret
i Jerusalem, fra en tid før den definitive adskillelse mellem astrologi og kristendom
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I perioden fra 77 f.Kr. frem til år 371 e.Kr.
bevæger forårspunktet sig gennem den
lodrette fisk. Denne periode korresponderer med den tidlige kristendoms epoke,
hvor den åndelige stræben var bærende.
I år 381 e.Kr. erklærede kejser Theodosius
den Store den katolske kirke for statsreligion i hele det romerske imperium.
Kirken fik herefter en mere definitiv institutionel form og stærk placering i det
verdslige samfund. De følgende århundreder blev den institutionaliserede kristendoms storhedstid.
Gradvist orienterer mennesket sig stærkere horisontalt, direkte imod jordelivet
og det menneskeskabte, og stjernebilledets midte (år 1351) falder i begyndelsen
af renæssancen med dens humanistiske
gennembrud.
Forårspunktets kontakt med den første
stjerne i den vandrette fisk i 1817 falder
i de år, hvor de borgerlige revolutioner og
det naturvidenskabelige verdensbillede
vinder frem i Europa. Kapitalismen, den
industrielle revolution folder sig ud og
den marxistiske ideologi formuleres kort
tid efter.
Med dens anseelige horisontale udstrækning vil forårspunktet forblive i den vandrette fisk frem til år 2813 e.Kr.
Ibid., pp. 151 ff.
113 Matt. 6, 11.
Den her gengivne ordlyd stammer fra den
autoriserede udgave fra 1933.
Bibelen. Den gamle og den Nye Pagts
Hellige Skrifter, Bibelselskabet for Danmark, København 1933.
I Seidelins nyere oversættelse lyder samme sætning mere prosaisk: „Giv os det
brød, som vi har brug for i dag.“
Det nye Testamente. Oversat af Anna

Sophie og Paul Seidelin, Det danske Bibelselskab, København 1974.
114 Joh. 6, 35.
Hvor intet andet er angivet, er citater fra
Det nye Testamente i det følgende hentet fra:
Det nye Testamente. Oversat af Anna
Sophie og Paul Seidelin, Det danske Bibelselskab, København 1974.
115 Matt. 6, 10 in Bibelen. Den gamle og den
Nye Pagts Hellige Skrifter, Bibelselskabet
for Danmark, København 1933.
116 Larsen, E.: „Mellem Marx og Jesus“ (interview med Villy Sørensen) in Information,
21.-22.02. 1988.
Villy Sørensen har behandlet forholdet
mellem den historiske Jesus, der forkyndte, og den Kristus, de kristne forkyndte
om, særdeles indgående i bogen:
Sørensen,V.: Jesus og KRISTUS, Gyldendal,
København 1992.
117 Witt-Hansen, J.: Kristen og marxistisk
sameksistens, Hans Reitzel, København
1979, p. 65.
Dette fremgår af Engels’ reaktion på juristen og sociologen Anton Menger (18411906 ), „der søgte at vise, at Marx havde
lånt sine økonomiske teorier fra de engelske utopister af den ricardoske skole“ - i
en sekvens, hvor Menger undrede sig over,
at der ikke opstod socialisme i kølvandet
på Romerriget.
Ibid.
118 Ibid., p. 65.
119 Ibid., pp. 25-26.
120 Pagels, E.: Adam, Eva og slangen, Hekla,
København 1989, pp. 17-18.
Pagels skriver, at „de jødiske fællesskaber
havde arvet deres seksuelle skikke fra
deres nomade-forgængere, for hvem overlevelsen afhang af formeringen, både i
Plakat fra DDR, hvor statsmagt, militær, ideologi og familiemønster meget bogstaveligt definerer arbejdsrummet
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dyreholdet og blandt dem selv.“
Ibid., p. 43.
Selv i ægteskabet, hvor to skulle blive ét,
var det primære mål forplantning, ingen
leg, ingen nydelse, ingen hengivelse. Seksuelle handlinger, der ikke ledte til forplantning, var efter jødisk skik fordømt.
Slægtens (og racens) videreførelse og
udbredelse var så vigtig, at en mand, der
efter ti år ikke havde fået børn med sin
hustru var forpligtiget til at lade sig skille
eller tage en anden hustru.
Ibid., p. 44.
121 Pagels, E.: Adam, Eva og slangen, Hekla,
København 1989, p. 19.
Aurealus Augustinus (354-430) fik kolossal
betydning for den europæiske filosofi,
teologi og kirke. Den tidlige kirkeinstitution tog i høj grad form af hans tanker.
I værket De civitate Dei, Om Gudsstaten,
formulerede Augustin tankerne om Gudsstaten, der omfattede alle riger og folk.
122 Pagels, E.: Adam, Eva og slangen, Hekla,
København 1989, p. 28.
123 Matt. 5, 28.
124 Pagels, E.: Adam, Eva og slangen, Hekla,
København 1989, pp. 24-25.
Med henvisning til 1. Kor. 6, 15-20 og 7, 3.
125 Matt. 19, 24.
126 Matt. 6, 24-30.
127 Matt. 22, 21.
128 De nytestamentlige evangelier er alle nedskrevet væsenligt senere end Jesu liv. Det
indtil for nylig ukendte Thomas-evangelium, som er nedskrevet kort tid efter Jesu
liv, er i sammenligning med de fire evangelier mere skarptskåret, mindre udglattende og modificerende. Den kristne teologi, institution og menneskeopfattelse
synes kun gradvist gennem de første århundreder at have fundet form.

Elaine Pagels skriver da også, at sandsynligvis kun otte af Paulus’ 13 breve stammer fra Paulus’ egen hånd. De sidste fem
er i både indhold og udtryksmåde meget
anderledes. De „forkaster Paulus’ mest
radikale, asketiske synspunkter, og præsenterer i stedet en „civiliseret“ Paulus,
som ... kun støtter en strengere version af
traditionelt jødiske holdninger til ægteskab og familie.“
Pagels, E.: Adam, Eva og slangen, Hekla,
København 1989, p. 60.
129 Bolen, J.S.: De indre guder. En ny mandepsykologi, Gyldendal, København 1992.
Bolen, J.S.: De indre gudinder. En ny
kvindepsykologi, (1984) Gyldendal, København 1991.
130 Windeleff, J. (overs.): I Ching, Forvandlingernes bog, (Richard Wilhelms udgave)
Strubes Forlag, København 1981, p. 22.
Om dateringen og Kungfutse-tilskrivningen, se note 230.
131 Dette forhold kan iagttages både i Øst og
Vest. Det ville have været grundigt behandlet i indledningen til case-studiet om
Vidarkliniken i forbindelse med en gennemgang af det antroposofiske menneskesyn. I kapitlet Den Japanske ABC berøres det lidt yderligere, se note 264.
132 Dette tema tages op i kapitlet Arbejdets
ABC i en læsning af Albert Dams skilderi
„Gartner“ fra Syv Skilderier.
133 Benedikt Otzen påpeger, at ordet skabelsesberetning ville være mere korrekt
oversat ved slægtsbog - man så dagene
som en symbolsk skildring af led eller
stadier i verdens tilblivelse. Det gamle
Testamente er gennemtrængt af mytens
totalanskuelse om, „at verden og mennesket er sat i spændingen mellem kaos og
kosmos.“

Urhistorien i 1. Mosebog „har et kosmisk,
universalistisk sigte; den fortæller om hele
menneskehedens opståen og om, hvorledes de første mennesker nedbrød deres
forhold til skaberguden Jahve,“ skriver
Benedikt Otzen.
Otzen, B.: „Myter i Genesis“ in Otzen et
al.: Myter i Det gamle Testamente, (1972)
Forlaget Anis, København, 2. rev. ed. 1990,
pp. 41, 69 og 36.
134 Med henvisning til religionsfænomenologen Mircea Eliade, der indgående har
beskæftiget sig med urtidsmytens tid og
rum, skriver Benedikt Otzen, at „det ‘primitive’ menneske, d.v.s. det menneske
der oplever tilværelsen religiøst, har to
tidsbegreber.“
Disse tider er dels en „historisk tid,“ som
lineært fremskridende indordner tilværelsens mange daglige bestanddele, dels en
„hellig tid.“
„‘Den hellige tid’ er ... den mytiske urtid,
som gennemskærer den profane tid. I
skæringspunktet mellem den hellige og
den profane tid ligger de kultiske højtider,
hvor mennesket oplever tilværelsen religiøst,“ skriver Otzen.
Otzen, B.: „Mytens Begreb“ in Otzen et al.:
Myter i Det gamle Testamente, (1972)
Forlaget Anis, København, 2. rev. ed. 1990,
pp. 18 og 19.
Hvor ovenstående distinktion i tidsopfattelse er essentiel for at forstå det religiøse menneskes indplacering i verden,
er i mine øjne karakteristikken det „primitive“ menneske om et menneske, der oplever verden religiøst - primitiv.
Ligeledes synes begrænsningen af menneskets religiøse oplevelse af verden til skæringspunkterne mellem af disse to tidsopfattelser problematisk. Det menneske,

der oplever tilværelsen religiøst, indordner samtidigt dagligdagens små situationer i begge tidsopfattelser - og ikke kun
kultiske højtider som jul, påske og pinse
eller nadveren.
135 1. Mos. 1, 1-5 in Bibelen. Den gamle og
den Nye Pagts Hellige Skrifter, (autoriseret udgave fra 1931), Bibelselskabet for
Danmark, København 1933, p. 1.
Også Johannes-evangeliet starter med en
skabelsesberetning. Her er Guds Aand
(Guds storm) Guds Ord: „Fra først af var
Guds Ord, og Ordet var hos Gud, og Ordet selv var Gud.“
Joh. 1, 1.
På den baggrund virker den nye prøveoversættelse af Det gamle Testamente lidt
tam. Den lyder: „I begyndelsen, da Gud
skabte himmel og jord - jorden var dengang øde og tomhed, og der var mørke
over urdybet, og Guds storm piskede hen
over vandene - da sagde Gud: ‘Der skal
være lys!’ Og der blev lys. Gud så, at lyset
var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
Og Gud kaldte lyset dag, men mørket
kaldte han nat. Så blev det aften, og det
blev morgen, første dag.“
1. Mos 1, 1-5 in Da Gud skabte. Første
Mosebog 1 til Anden Mosebog 15. Det
gamle Testamente i ny oversættelse, Det
danske Bibelselskab, København 1985, p.
11.
Hvor intet andet er angivet, er citater fra
Det gamle Testamente i det følgende hentet fra denne nye oversættelse.
136 Seidelin, A.S.: Anna Sophie Seidelin genfortæller Det gamle Testamente, Sesam,
København 1981, p. 11.
Seidelins lille ord Intet til karakteristik af
tilstanden før skabelsens begyndelse forbinder som en tryllestav kristendommen
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til buddhismen, hvor Intetheden står som
den mystiske krumtap, som forbinder
buddhismens mangfoldige fremtrædelsesformer. Som det vil fremgå af case-studiet
om Shinju-an, så er mu, nothingness, et
af buddhismens helt centrale begreber.
137 1. Mos. 1, 27-31.
138 1. Mos. 2, 1-4a.
139 Den ældste skabelsesberetning (1. Mos. 2,
4b-25) dateres omtrentligt til år 1.000-900
f.Kr. Den del af skabelsesberetningen med
de syv dage, som indleder Det gamle Testamente, dateres til ca. 400 f.Kr. og er
først skrevet (eller redigeret) efter det
babylonske fangenskab.
Pagels, E.: Adam, Eva og slangen, Hekla,
København 1989, p. 23.
Selve de syv dage i skabelsen mener man
idag hidrører fra et præsteligt lag i Det
gamle Testamente, med det mål at legitimere sabbaten (hviledagen).
Otzen, B.: „Myter i Genesis“ in Otzen et
al.: Myter i Det gamle Testamente, (1972)
Forlaget Anis, København, 2. rev. ed. 1990,
p. 42.
140 1. Mos. 2, 16-17.
141 1. Mos. 2, 25.
142 1. Mos. 3, 19.
I den hebraiske tekst findes et ordspil
mellem adãm, menneske, og ãdãmãs,
agerjord.
Otzen, B.: „Myter i Genesis“ in Otzen et
al.: Myter i Det gamle Testamente, (1972)
Forlaget Anis, København, 2. rev. ed. 1990,
p. 56.
143 Ibid., pp. 62 og 67.
Dog blev de første mennesker ganske
gamle: Adam blev 930 år, Adam var 130
år, da han fik sin tredje søn, Set, og han levede derefter 800 år og fik sønner og
døtre. Set blev 912 år, Metushelah blev
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969 år. Noa var 600 da han gik om bord
i Arken, for at undslippe syndf loden, og
nåede at blive 950 år. Men på den tid
kunne ikke alle regne med at blive så
gamle. Forud for syndfloden sagde Herren: „Min livsånde skal ikke blive i mennesket for evigt; de er jo kun mennesker.
Deres levetid skal være 120 år.“
1. Mos. 6, 3.
144 Otzen, B.: „Myter i Genesis“ in Otzen et
al.: Myter i Det gamle Testamente, (1972)
Forlaget Anis, København, 2. rev. ed. 1990,
p. 62.
145 Kieler, E.: Det bibelske menneskesyn.
Skabelse og nyskabelse i gamle testamente, Katolsk Forlag 1983, p. 56.
146 Ibid., p. 63.
147 1. Mos. 3, 5.
148 Som tidligere berørt i kapitlet Dialogstudiets potentiale, er det vigtigt at holde
sig dette klart i mødet med et østligt forståelsesunivers, hvor det guddommelige
opfattes som noget, der ligger før kundskabens træs dualisme.
149 Vizki, M.: Kendte folks børn, radiohørespil
sendt i DR P1 17.01. 1994.
Frederik Dessau vender tilsvarende perspektivet på syndefaldet om, han læser så
at sige skabelsesberetningen fra den vandrette fisk og erklærer Eva for modig. Eva
er gået over i historien som den ulydige
pige, „men er det ikke takket være Evas
nysgerrighed, at vi blev mennesker med
bevidsthed og identitet og gik fra den
vegeterende Paradis-tilstand ud i en menneskelig verden. Hvad deraf fulgte - at
verden blev som den er - kan man ikke
bebrejde Eva. Det må Adam og hans efterfølgere vist have størstedelen af ansvaret
for, hvis man altså mener, at ansvaret følger magten.“

Dessau, F.: Dyret i junglen, radioudsendelse om arbejde, sendt i DR P1 16.04.
1997.
150 Thomas 22 in Thomasevangeliet ved
Søren Giversen, Gyldendal, København
1990, p. 36.
151 Rousseau-citatet findes i:
Stigen, A.: Arbeid og menneskeverd, Gyldendal norsk forlag, Oslo 1973, p. 20.
152 Rousseau-citatet findes i:
Ibid., pp. 20-21.
153 1. Mos. 6, 6-7.
154 1. Mos. 11, 3-5.
155 Steiner, R.: Om livets mening. To foredrag holdt i København d. 23. og 24.
maj 1912, Antroposofisk Forlag, København 1964, p. 46.
Ifølge den esoteriske kristendom tog Kristus-impulsen bolig i Jesus fra Nazareth tre
år før korsfæstelsen på Golgatha.
Rudolf Steiner var generalsekretær for det
tyske teosofiske samfund fra 1906 til hans
endelige brud med det internationale teosofiske samfund i 1913. Bruddet skete netop på grund af Steiners fastholden Kristi
centrale betydning, hvor de engelske teosoffer var mere sværmerisk orienteret
mod det indiske - fokuseret omkring den
dengang helt unge Krishnamurti (18971986).
156 Thomas 53 in Thomasevangeliet ved
Søren Giversen, Gyldendal, København
1990, p. 67.
157 Thomas 67 in ibid., p. 81.
158 Matt. 25, 14-30.
159 Matt. 20, 1-16.
160 Thomas 95 in Thomasevangeliet ved
Søren Giversen, Gyldendal, København
1990, p. 109.
161 Braunfels, W.: Monasteries of Western
Europe, The Architecture of the Orders,

(1972) Thames and Hudson, London, rev.
ed. 1993, p. 7.
162 Ibid., pp. 7-8.
163 Lindhardt, J. in Lindhardt, J. & Uhrskov, A.:
Fra Adam til robot. Arbejdet - historisk
og aktuelt, Gyldendal 1997, p. 23.
Klostertanken er ikke enestående for kristendommen, men genfindes i religioner
med udspring i Indien, hovedsagelig hinduismen og buddhismen.
Klostertanken trivedes også i Galilæa.
Allerede i det første århundrede f.Kr. havde essenerne trukket sig tilbage fra det
„besmittede“ jødiske fællesskab for at
danne „rene“ fællesskaber, hvor man gav
afkald på privat ejendomsret og levede i
cølibat og renfærdighed i klostersamfund
etableret i ørkenhuler.
Pagels, E.: Adam, Eva og slangen, Hekla,
København 1989, p. 35.
164 Braunfels, W.: Monasteries of Western
Europe, The Architecture of the Orders,
(1972) Thames and Hudson, London, rev.
ed. 1993, p. 7.
165 Lindhardt, J. in Lindhardt, J. & Uhrskov, A.:
Fra Adam til robot. Arbejdet - historisk
og aktuelt, Gyldendal 1997, pp. 25-26.
166 Bartholdy, O.: Munkeliv i Løgum Kloster,
Løgumkloster 1973, p. 29.
167 Haaning, A.: Den kristne mystik. Grundtræk af den indre vej i vestlig tradition,
C.A. Reitzels Forlag, København 1993, p.
49.
168 Ibid., p. 57.
169 Ibid.
170 Bartholdy, O.: Munkeliv i Løgum Kloster,
Løgumkloster 1973, pp. 29-30.
171 Ibid., p. 30.
172 Braunfels, W.: Monasteries of Western
Europe, The Architecture of the Orders,
(1972) Thames and Hudson, London, rev.
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ed. 1993, p. 61.
Braunfels baserer sig på Kenneth J. Contants Cluny-rekonstruktioner.
173 Braunfels gennemgår Clunys historie og
arkitektur i:
Ibid., pp. 47-66.
174 Bartholdy, O.: Munkeliv i Løgum Kloster,
Løgumkloster 1973, pp. 31-32.
Cistercienserordenen har sit navn efter
det sted, Citeaux (latin: Cistercium) syd
for Dijon, hvor en lille gruppe i 1098 slog
sig ned for at starte forfra i en øde egn
med skove og sumpet jord - efter forgæves at have søgt at vende forfaldet i de
benediktinske klostre.
Denne lille gruppe kæmpede hård for den
blotte overlevelse, indtil i 1112 en gruppe
på omkring 30 adelsmænd søgte optagelse i klosteret i Citeaux. Derefter tog
udviklingen eksplosiv fart. Med udgangen
af 1000-tallet havde cistercienserordenen
mere end 500 klostre.
Ibid., p. 32.
175 Cistercienserne har haft en uvurderlig
betydning for udviklingen og udbredelsen
af viden indenfor både landbrug og håndværk. Man mødtes hvert femte år fra cistercienserklostre i hele Europa, mere end
300 i alt, og disse samlinger har givet samtidig været anledning til omfattende udvekslinger af fremstillingsteknikker, dyrkningserfaringer, udvekslinger af stiklinger
og frø osv. Cistercienserklostrene blev
ofte lokaliseret ved steder, hvor vandmøller kunne trække blæsebælge, og der samtidig var betingelser for jernproduktion
(myrmalm). Cistercienserne stod således
i den tidlige middelalder for langt den
overvejende del af den engelske jernproduktion.
Serkelson, S.: „Rotad kultur. Våra kultur-

växters historia och framtid,“ et foredrag
ved konferencen Odling till det bättra,
(om biodynamisk landbrug) Järna, 07.06.
1994.
Den oprindelige landkultivering og landbrugsdrift er idag stort set afløst af arbejde inden for undervisning og sjælesorg.
176 Bartholdy, O.: Munkeliv i Løgum Kloster,
Løgumkloster 1973, p. 19.
177 Lindhardt, J. in Lindhardt, J. & Uhrskov, A.:
Fra Adam til robot. Arbejdet - historisk
og aktuelt, Gyldendal 1997, p. 31.
178 Bartholdy, O.: Munkeliv i Løgum Kloster,
Løgumkloster 1973, p. 20.
179 Bartholdy gennemgår cistercienserklosterets hverdag i:
Ibid., pp. 13 ff.
180 Ibid., pp. 19-20.
181 Stigen, A.: Arbeid og menneskeverd, Gyldendal norsk forlag, Oslo 1973, p. 21.
182 De to Hegel-citater fra Philosophie der
Geschichte er gengivet i:
Stigen, A.: Arbeid og menneskeverd, Gyldendal norsk forlag, Oslo 1973, pp. 22-23.
183 „Menneskets trang til herskermani bliver
også begrænset af tanken om forvalterskab. Alt det skabte ses i 1. Mos. 1 som en
gave, og mennesket har et ansvar for, hvordan denne gave forvaltes,“ skriver Johannes Nissen og understreger, at „Menneskets [billedlige] lighed med Gud betyder,
at det skal være herre over jorden på
samme måde som Gud. Og Gud hersker
ikke på nogen brutal og hensynsløs måde.
Tværtimod præges dette herredømme af
kærlighed og omsorg.“
Nissen, J.: Arbejdets ansigter. Bibelske og
aktuelle perspektiver på arbejde og fritid, Føltveds Forlag, København, 1996, p.
27 (pp. 25-27).
M.C. Escher: Babelstårnet, træsnit (1928)
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184 Stigen, A.: Arbeid og menneskeverd, Gyldendal norsk forlag, Oslo 1973, pp. 22 og
23.
Anfinn Stigen påpeger, at Francis Bacon
(1561-1626) „var den første fortaler for
det synspunkt, at naturen skal erobres og
at mennesket kun kan blive herre over
den gennem møjsommeligt arbejde.“
Ibid.
185 Ibid., p. 24.
186 Marx og Engels i Det kommunistiske
manifest, (1848) gengivet i:
Stigen, A.: Arbeid og menneskeverd, Gyldendal norsk forlag, Oslo 1973, p. 26.
187 Dessau, F.: Dyret i junglen, radioudsendelse om arbejde, sendt i DR P1 16.04. 1997.
188 Tolkningen af træet i Giovanni da Modenas fresko som „Kundskabens Træ“ optræder i bogen Man and his Symbols og
virker med slangen ved træets fod umiddelbart oplagt. Men i det store ikonografiske værk, Leksikon der Christlichen
Ikonographie, hvorfra billedtekstens øvrige oplysninger stammer, er motivet blot
kategoriseret som et Baumkreuz, trækors.
Jung, C.G. et al.: Man and his Symbols,
Aldus Books, London 1964, p. 80.
Kirschbaum, E. et al.: Leksikon der Christlichen Ikonographie.Vol. II: Allgemeine
Ikonographie Fabelwesen bis Kynokephalen, Herder, Rom, Freiburg, Basel &
Wien 1970, p. 596.
189 I årene 1791-92 blev der på privat initiativ,
og med velvillig støtte fra regeringen,
oprettet et valkeværk samt en klæde- og
gulvtæppefabrik ved Usserød.Virksomheden havde ikke nogen let fødsel og måtte
i de første år gennem mange kriser, men
den findes endnu og drives som statsejet
militær klædefabrik. Under krigen mod

England oplevede fabrikken i årene 180714 dog en højkonjunktur, og mod slutningen af krigen havde man 14 skrubbe- og
kartemaskiner, 20 sluppe- og spindemaskiner, 27 væve og 9 overskærerdiske.
Kjersgaard, E.: Arbejdspladser i kunsten,
Dansk Arbejdsgiverforening, København
1971, pp. 30-31.
„Det forlyder,“ beretter Kjersgaard: „at
‘Usserøds og Brønsholmsdals vidtløftige
maskinspinderi gjorde det uundgåeligt
nødvendigt at modtage ved værkerne
mange plejebørn såvel fra fattigvæsenet
i København som fra distrikterne på landet. Af sådanne børn var der i maj 1812
163, hvilket antal dog ikke var tilstrækkeligt, når alle maskiner var i gang. Af børnene tilhørte 51 arbejderne, 41 var bønderbørn og 71 plejebørn. De fleste af
bønderbørnene forlod fabrikken om sommeren (for at deltage i arbejdet på gårdene); havde man nu ikke plejebørn, måtte værkets drift til den tid næsten standses. Plejebørnene var indlagt og sat i kost
omkring hos arbejderne; men med måden, hvorpå de behandledes af plejeforældrene, var bestyrelsen ikke tilfreds. For
at afhjælpe dette og for at tilbørlig kunne
sørge såvel for børnenes sundhed som for
deres opdragelse, bød en kongelig resolution, at der skulle opføres en særegen
bygning ved værket for 80 børn.’“
Ibid.
190 Første del af teksten i dette kapitel har
tidligere være offentliggjort som kronik
i Information. I forhold hertil er særlig
afsnittet om Oticon udvidet, mens kronikkens korte introduktion af tre arketypiske arbejdsattituder er udeladt, idet
den præsenteres i det følgende kapitel,
Arbejdets ABC, pp. 47 ff.
Skydeskive med kartemaskine-motiv fra Det kongelige Danske Skydeselskab. Sådanne kartemaskiner blev i høj grad drevet med børn som arbejdskraft, se note 189
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Hvass, J.: „Arbejdets Alkymi“ (kronik) in
Information 13.04. 1996.
191 Konf liktsituationer er ikke i sig selv et
onde - i systemisk tankegang er fænomener og situationer som krise, konf likt og
sygdom tværtimod en chance for, indenfor systemet, at integrere på et højere niveau. Omvendt er krise, konflikt og sygdom ikke nogen betingelse. Systemet kan
også integrere på højere niveauer gennem
langt mere subtile fluktuationer med omgivelserne, og systemisk set kan sundhed
opfattes som en evne til at gennemleve
udviklingsprocesser, uden at systemets
stabilitet er truet.
Konflikten bliver først problematisk, hvis
den bliver et statisk repetitivt mønster hvis man efter gentagne fyringer på baggrund af stort set identiske årsager blot
reproducerer samme konflikt på en ny
arbejdsplads, eller hvis man efter tre skilsmisser i træk bevidstløst placerer sig i en
ny potentiel skilsmisse.
192 De tre nordeuropæiske case-studier, som
er udført i forbindelse med Arbejdets
Rum, men ikke medtaget i den foreliggende af levering, var alle eksempler på
dette. Arkitekterne Günter Behnisch, Erik
Asmussen og Herman Hertzberger er i
deres tilgang til arkitektur alle lydhøre
overfor sådanne fordringer, og deres arkitektur tager så at sige form af den pågældende virksomheds natur, idet den
udtrykker den og resulterer i et udfoldelsesrum i overensstemmelse med dens
væsen.
Dette kan umiddelbart lyde opgivende
overfor det kunstneriske aspekt af arkitekturen, men det er langt fra tilfældet.Tværtimod formår alle tre arkitekter at føre
deres opgaver til konsekvente arkitekto-

niske udtryk af stor dybde uden på nogen
måde at måtte give køb på arkitekturens
evne til at relatere den virksomhed, den
er skabt for.
193 Disse kolam-mønstre er nært beslægtede
med hinduismens yantra (som i buddhismen kaldes mandala), og man møder
derfor først og fremmest kolam i Indiens
sydligste delstat, Tamil Nadu.
Først udlægges prikkerne, dernæst de bølgende ornamentlinjer, som enten omslynger eller forbinder prikkerne. Variationsmulighederne er uendelige, og man lægger ikke det samme kolam-mønster to
dage i træk.
„I almindelighed vælger kvinden et mønster der passer til hendes sindstilstand,“
skriver Fagerberg & Skriver i deres bog
om kolam: „Man siger ligefrem, at kolam
betyder stemning, og at mønstrene udtrykker hvilket humør familien er i.“
Fagerberg, K. & Skriver, M.: Mønstre, sammenhæng og gentagelse. En bog om kolam-ritualet, kvindernes kunst i Sydindien, Eks-Skolens Forlag, København
1984, p. 14.
194 I zen-klosterets virkelighed er det daglige
manuelle arbejde tilrettelagt som en stadig træning i onepointedness. Dette belyses i kapitlet På havearbejde i Shinjuan, pp. 287 ff.
195 Misforstå mig ikke - det ville i mine øjne
være en katastrofe konkret at værdisætte
arbejdet i hjemmene, kulturarbejdet osv.
ligesom vi er ved at have værdisat hele
vores omgivende natur fremfor at indse
økonomiens begrænsninger overfor sådanne vitale problemer.
Skulle arketypisk maskulint og feminint
arbejde lønnes ens, måtte det hellere ske
ved at adskille lønnen fra præstationen.

Den ville også vinde ved at blive oplevet
indefra - som det den var og ikke som
den handelsvare, den kan omsættes til.
196 Possing, B. & Richard, A.B.: „Det er svært
at dø i familien. En samtale med Suzanne
Brøgger“ in Nyt Forum for Kvindeforskning maj 1992, p. 9.
197 Ibid.
198 Alkymisterne var middelalderens kemikere. De søgte efter quinta essentia, de
vises sten, hvormed man kunne opnå et
langt liv og lave guld ud af simpelt metal.
Men det var kun det ydre billede på en
indre transformation.
Med arbejdets alkymi forstår jeg, sagt i en
kristen kulturs sprog, at forløse ens dåbsgaver i verden - eller som gartneren fra
Albert Dams historiecyklus fra 1962, Syv
skilderier, udtrykker det, at nå dertil: hvor
hans virke bliver det særlige han skyldte
efter livets særlige gaver til ham. Se p. 57
ved note 236.
Dette sted synes at repræsentere en belønning, som ingen løn kan kompensere
for. Albert Dams gartner er hovedperson
i det følgende kapitel, Arbejdets ABC.
199 Udtrykket et kald udspringer af, hvad det
enkelte menneske er kaldet til, og indebærer udtrykkeligt ikke nogen bestemt
kanoniseret teologi af synspunkter, trossætninger eller ideologisk indoktrinering.
200 Jeg har i en af mine tidlige oplevelser af
at starte på et arbejde været udsat for
direkte psykopatiske tilfælde, der krævede
opbydelsen af al den hjemmefra medbragte selvtillid for at holde de daglige
chikanerier på urørlig afstand, hvor kun
løgn og bagtalelse overfor mester i sidste
ende sikrede roen på arbejdspladsen og
min fyring. Sådanne dvaletilstande af dyb
uopmærksomhed, om hvad vi gør og

hvorfor vi gør det, vil ikke forstyrres af andre attituder, og enhver oplevelse af trussel mod status quo nedgøres, bekæmpes
eller latterliggøres. Og havde mine to
plageånder trods den primitive artikulering i virkeligheden ikke ret: hvad skulle
en studentikos flipper som mig i det lille
landsbysnedkeri.
Mit første møde med det „rigtige“ arbejdsliv var på et forskallings- og armeringskursus på en specialarbejderskole.
Jeg havde i min naivitet forestillet mig
noget, der havde et strejf af højskole i
arbejderbevægelsens regi, hvor arbejdsånden var bærende, og der udsynsmæssigt
var højt til loftet. Men dén lærer - mage
til psykopat skal man lede længe efter. Fra
første time udså han sig et offer - og var
derefter så modbydelig, så infam, så nedgørende, at vedkommende allerede efter
en god uges tilsvining måtte give op. Ingen turde, ingen kunne reagere. Samme
morgen han med tilfreds beklagelse kunne konstatere, at offer ét var udeblevet,
faldt loddet på den næste: latterliggørelse
ved tavlen, stammede han ikke i forvejen,
kunne han komme til det, var det i forvejen svært at holde styr på de mange
godstykkelser i regnetimerne blev det
ikke lettere af at blive nedstirret eller
chikaneret ved tavlen og udsat for et forventningspres om at være umulig, uduelig
og værdig til spot. Hans kæbe var spids og
stålsat, ordene hvislede mellem tænderne, stemmen skurrede uden klang i noget
menneske, og én efter én blev holdet
mindre og mindre i løbet af de måneder,
jeg deltog. Regnekunsten var hans overlevelse, her havde han gennem tiderne
gjort sig uundværlig som sjakbajs ved at
kunne regne akkorder og klare de svære
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opgaver som trappeforskallinger osv. Han
var ikke lille, men tydeligvis ikke helt så
stor og stærk, som han hele livet havde
ønsket sig at være. Kun her ved tavlen
kunne han føle sig stor.
Idag er jeg flov over, at det kunne ske - at
jeg ikke greb ind. Men hele stemningen
var feudal. De andre, som allesammen
kom fra byggearbejdspladser, havde tidlig lært at dukke sig og at lade være med
at se, hvad der skete - for ikke at øge risikoen for at blive den næste.
Hvert nyt offer lod, ligesom omgivelserne,
som ingenting - og mente måske at kunne
klare mosten. Pausernes evindelige kortspil gjorde sit til, at problemet, som vi alle
må have lidt under, aldrig blev drøftet.
Den slags psykisk terror på arbejdspladsen skulle være lige så utilladelig som sexchikane, rapserier og fysisk vold.
201 Lars Kolind er citeret i:
Handberg, P.: „Friheden er løs“ in Kristeligt Dagblad 20.09. 1992.
202 Oticon er verdens tredjestørste producent
af hørebriller og forsyner mere end 10 %
af verdensmarkedet. 95% af produktionen
går til eksport.
Omlægningen af arbejdsstrukturen ved
Oticon indgår i Industriens Arbejdsgiveres projekt om fremtidens virksomhed og
støttes af Industri- og Handelsstyrelsen.
Ud over Oticon indgår fire andre danske
virksomheder i forsøget. Projekt 330 - 30 %
bedre resultat på tre år - havde startskud
08.12. 1991 i Oticons udviklingsafdeling,
som har fået indrettet nyt domicil i en af
Tuborgs gamle bryggerihaller i Hellerup
i nøje overensstemmelse med det nye
virksomhedskoncept. Udviklingsafdelingen har omkring 130 ansatte, og firmaet
har ialt ca. 1200 ansatte, heraf godt halv-

delen i Danmark, med en komponentfabrik i København og størstedelen af produktionen placeret i en virksomhed i
Thisted. Salgs- og serviceafdelinger i 14
lande (1991) dækker 75 % af salget.
Projektet indledtes under stor mediebevågenhed, bl.a. havde CNN en lang reportage om Oticon, og der findes en lang
række avisartikler, som beskæftiger sig
med Oticon-projektet i dets tidligste stadier, f.eks.:
Bach, C.: „Firmaet skal ligne en omgang
kogt spagetti. Fem virksomheder eksperimenterer med projektorienterede strukturer“ in Politiken 16.04. 1991.
Groes, J.: „For Gud, Schrøder og Oticon“
in Børsens Nyhedsmagasin nr. 8, 1. Marts
1991, pp. 54-56.
Lindholm, M.R.: „Avanceret dansk bud på
fremtidens virksomhed“ in Information
16.04. 1991.

Selvom overgangen til de nye forhold
skete fra dag til dag, så var Oticon ikke
uforberedt. Lars Kolind havde siden han
tiltrådte som direktør i 1988 systematisk
bearbejdet virksomheden i den nye retning, bedre kommunikation, forenklede
arbejdsgange, målrettet afvikling af mellemlederfunktioner osv. De nyindrettede
faciliteter til udviklingsafdelingen udsprang således af konkrete erfaringer med,
hvordan virksomhedens daglige arbejde
var styret og hæmmet af virksomhedens
struktur og rammer.
Poulsen, P.T.: Tænk det utænkelige. Revolutionen i Oticon, Schultz, Albertslund
1993, pp. 46 ff.
Per Thygesen Poulsen giver i bogen, Tænk
det utænkelige, en mere samlet fremstilling af Oticons udvikling forud for forsøgets iværksættelse.
Omstruktureringerne lå netop ikke kun
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i det strukturelle. Lars Kolind formulerede
i 1989, at Oticon måtte udvikle sig fra at
være en producentvirksomhed til at være
en servicevirksomhed. Ud fra forståelsen
af, at høreforsorg er en service, ville Oticons virkefelt fremover være „bedre hørelse.“
Ibid., pp. 52-53.
Med udgangspunkt i Oticons udvikling i
perioden 1988-93 har Mette Morsing lavet et forskningsarbejde om de organisatoriske implikationer i forbindelse med
overgangen til selvorganiserende virksomhedsformer. Se:
Morsing, M.: Omstigning til paradis? Oticon i processen fra hierarki til spaghetti,
Handelshøjskolens Forlag, København
1995.
Efter ti år ved roret i en af de menneskeligt set mest radikale virksomhedsomlægninger, har Lars Kolind med udgangen af
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1997 meddelt, at han sommeren 1998
trækker sig som koncernchef for Oticon.
Møller, B.: „Dyderne skal genindsættes“
(interview med Lars Kolind) in Information 24.12. 1997.
203 Poulsen, P.T.: Tænk det utænkelige. Revolutionen i Oticon, Schultz, Albertslund
1993, p. 82.
204 Groes, J.: „For Gud, Schrøder og Oticon“
in Børsens Nyhedsmagasin 8/1991, p. 56.
205 Af et interview i Information, hvor intervieweren søger at indkredse, hvad Lars
Kolind forstår ved et kristent livssyn, fremstår et meget bredt livssyn med mange
paralleller til, hvad jeg forudgående har
karakteriseret som et kristent kulturperspektiv. Han taler dog eksplicit om en
forpligtigelse til at forvalte naturen ordenligt og en forpligtigelse til at bruge alle
vores talenter bedst muligt.
Møller, B.: „Dyderne skal genindsættes“

(interview med Lars Kolind) in Information 24.12. 1997.
Lars Kolind var tidligere meget aktiv i
spejderbevægelsen, og fremover, hvor han
neddrosler aktiviteterne i Oticon, vil han
deltage i opbygningen af en spejderbevægelse i Rusland.
Ibid.
Erfaringer fra arbejdet med frivillige i
spejderbevægelsen har givetvis lært Lars
Kolind at håndtere motivationen - at gøre
arbejdsopgaverne i sig selv inspirerende
og udfordrende.
Poulsen, P.T.: Tænk det utænkelige. Revolutionen i Oticon, Schultz, Albertslund
1993, p. 65.
206 De i det følgende gengivne sekvenser fra
interviewet er ikke ordret citeret i alle
detaljer, men er et koncentrat af samtalen,
hvor betydningen og de centrale udsagn
er søgt bevaret.

Interviewet fandt sted 10.11. 1992 i „Cafeen,“ Oticons kantine, der er indrettet så
indbydende, at den naturligt fungerer som
ramme for mødeaktiviteter. Et stort glasrør
løber gennem kantinen fra loft til gulv, og
indimellem i samtalens forløb kommer
byger af smalle papirstrimler dalende ned
igennem glasrøret. Det er makulatur af
indgående post, som efter elektronisk indscanning i virksomhedens centralnervesystem, computernetværket, er på vej i
papircontaineren. Et sindbillede på dén
papirløse virksomhed, som Oticon søger
at virkeliggøre.
Sten Davidsen blev ansat i Oticon i november 1990, hvor omlægningsplanerne
endnu var meget løse, med det formål at
gennemføre overgangen til Oticons nye
domicil, som samtidig indebar sammenlægningen af to hidtil adskilte Oticon-afdelinger. Sten Davidsen kom fra Den Dan-

ske Bank, hvor han havde været involveret i sammenlægningen af Handelsbanken
og Den danske Bank.
Poulsen, P.T.: Tænk det utænkelige. Revolutionen i Oticon, Schultz, Albertslund
1993, p. 82.
207 Dette kan umiddelbart virke lidt pep talkagtigt. Men Oticon havde tidligere haft
status af at være førende på verdensmarkedet, ikke mindst i kraft af sin forskningsindsats. P.T. Poulsen karakteriserer Oticon
som en aristokratisk arbejdsplads, med
gode arbejdsforhold, gode produkter, et
godt udviklingsarbejde og en sund forretning. Han skriver, at Oticon midt i 70erne
sandsynligvis var verdens største producent af høreapparater, med en markedsandel på 14 %.
Ibid., pp. 28-30.
Imidlertid løb Oticon i sidste halvdel af
80erne ind i alvorlige problemer, udløst
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af dollarkursens voldsomme bevægelser
- halvdelen af vedensmarkedet ligger i
USA - men ved påbegyndelsen af Projekt
330 i 1991 var Oticon stadig efter nogle
magre år verdens tredjestørste producent
af høreapparatur, med en markedsandel
på ca. 10% overfor Siemens og Starkey, der
hver havde ca. 15 % af verdensmarkedet.
Ibid., pp. 31 og 33.
Men det anslås, at kun 5 % af alle hørehæmmede idag har et høreapparat (Ibid.,
p. 89), så med de rigtige gennembrud i
produktudviklingen, er markedet yderst
lovende.
208 Siden interviewet er computersystemet
ble vet udbygget, så også produktionsenhederne i Thisted og på Nørrebro er
delvis integreret.
Selvom Oticons Projekt 330 i første omgang fokuserede på udviklingsafdelingen,
er mange af principperne også gennemført på produktionsenhederne i København og Thisted - som medarbejdernes
fulde medansvarlighed for arbejdet osv.
Resultaterne taler for sig selv. I løbet af tre
år er spildprocenten reduceret fra 27% til
6 %, og udgifterne forbundet med spildproduktion er reduceret med 80 %, fra 12
mill. kr. midt i 80erne til 1,5 mill. pr. år
(opgivet i 1993).
Ibid., pp. 117-18.
209 I starten placerede man sig stort set i de
sammenhænge, hvor man havde arbejdet
forud. På et tidspunkt (sandsynligvis beg.
af 1993) havde man haft over 200 flytninger, hvilket er færre, end man havde forventet, fortæller Sten Davidsen: „Men der
er mellem et dusin og en snes større udviklingsprojekter i gang, som hver kan
vare fra to til fem år.“
Ibid., p. 126.
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210 Sten Davidsen undlader her høfligt at
nævne, at man undervejs måtte skifte et
arkitektfirma ud.
Ibid., p. 85.
211 Med et udsagn som: „Tidligere opfattede
vi øret som vores kunde, nu er det hele
mennesket,“ demonstrerer Oticons direktør, Lars Kolind, en udtalt systemisk forståelse af Oticons produkter.
Ibid., p. 70.
212 Samtale i „Cafeen,“ Oticons kantine, med
Sten Davidsen, projektleder ved Oticon,
10.11. 1992. Se note 206.
213 Bygningen var førhen tappehal for Tuborgs mineralvand og stammer fra 1922.
Oticon bor til leje hos Tuborg, og Oticons
tre etager med i alt 3.000 m 2 etageareal
blev, med Tuborg som den formelle bygherre, fuldstændig nyindrettet forud for
indflytningen.
Petersen, O.B.: „Lys med klare formål“ in
Lys 2/1992, pp. 75-76.
214 Poulsen, P.T.: „Satser på det danske særpræg“ in Berlingske Tidende 21.04. 1991.
215 Hos en arkitekt som Günter Behnisch
ender lighedsidealet aldrig i enshed, det
rummer en komplementerende bestræbelse på diversitet og mangfoldighed.
For eksempel i produktions- og udviklingsvirksomheden Leybold AG (1987) i
Alzenau nær Frankfurt am Main havde
man til opgave at udvikle en bygningsstruktur, hvor de forskellige medarbejdergrupper var lige, hvor teoretikere og praktikere, laboranter og administrerende hver
havde optimale betingelser for deres arbejde, men endnu mere hvor alle havde
optimale betingelser for interaktion og
faglige udfordringer, fortæller Andreas
Theilig, sagsarkitekt for projektet. Man
ønskede en bygningsramme, der gjorde

det attraktivt for de dygtigste indenfor
hvert felt at arbejde på stedet. Opgavens
idégrundlag havde således mange fællestræk med Oticons.
Bygherren betragtede en arkitektur, der
støttede en ahierarkisk virksomhedskultur,
som en vigtig forudsætning for opbyggelsen af et attraktivt arbejdsmiljø. Gennem udviklingen af den arkitektoniske
grundstruktur er det i Leybold i Alzenau
lykkedes at komme langt i bestræbelsen
på, at alle grupper reelt havde anledning
til at mødes, både i arbejdssituationerne,
i pauserne og gennem tilvejebringelsen
af rekreative faciliteter. Man fravalgte på
samme baggrund enkeltmandskontorets
gradbøjede eksklusivitet og distribuerede
til gengæld møde- og samtalerum overalt
i bygningen. Design- og administrationsafsnittene blev i stedet organiseret i små
cirkelformede bygninger, hvor hvert afsnit
er beboet af overskuelige grupper på
under 20 mennesker.
Min samtale med Andreas Theilig i Ostfildern, 30.08. 1995.
„Til at begynde med prøvede vi at finde
de rigtige møbler på markedet,“ fortæller
Behnisch om Leybolds tilblivelsesproces:
„Men vi fandt kun systemer, møbelsystemer. Bygherren og vi sagde: du kan ikke
se din højtuddannede arbejdsstyrke bundet som elementer i systemet, hvis du
ønsker hans individuelle eller særlige
arbejdsindsats, hans kreative arbejde. Så
designede vi et bord, der er meget svært
at indpasse i noget system, det afviser at
indgå i noget system.“
Hvass, J. & Hansen, M.J.: „Ikke min tanke
- men tingens vilje“ (interview med Günter Behnisch) in Arkitekten DK 15/1993,
p. 539.

216 Ove Bjørn Petersen fra Carl Bro A/S beskriver Oticons lysprojekt i:
Petersen, O.B.: „Lys med klare formål“ in
Lys 2/1992, pp. 75-77.
217 Poulsen, P.T.: Tænk det utænkelige. Revolutionen i Oticon, Schultz, Albertslund
1993, pp. 63-64.
218 Ibid., p. 82.
219 Ibid., p. 96.
Det særlige i det danske arbejdsbegreb vil
ikke blive analyseret i denne sammenhæng. Men der er i den danske udvikling
fra feudalt bondesamfund til postindustrielt samfund visse træk, som gør det
muligt at tale om et dansk arbejdsrum, der
er om ikke unikt, så dog markant forskellig fra en række andre lande. Her fik den
sekulariserede stat en anden funktion end
f.eks. syd for alperne.
Vi er så at sige for dovne til revolutioner,
både reformationen, stavnsbåndets ophævelse og den borgerlige revolution i 1849
havde evolutionens karakter - nogle naturlige skridt videre, som ingen for alvor
kunne være imod, og som tiden forud
havde foregrebet og gødet jorden for.
Grundtvigs kulturimpuls, som oprustede
bondestanden og gav kristendommen et
levende kulturelt og socialt engagement,
medførte folkehøjskoler og andelsbevægelser - og herfra er der lige linje til
friskoler og en lang række fundamentssten for dette århundredes velfærdsstat.
End ikke arbejderbevægelsen lykkedes
det at komme i storkonflikt, og den socialdemokratiske socialistiske pragmatisme
har sat sit præg på store dele af dette århundrede.
Det danske arbejdsbegreb og lighedsideal
har dog en skyggeside, som kommer til
udtryk i Janteloven. Vi er ikke gode til at
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håndtere det særlige, slet ikke det særligt
fremragende - og har måske af samme
grund ikke så meget af det.
220 Possing, B. & Richard, A.B.: „Det er svært
at dø i familien. En samtale med Suzanne
Brøgger“ in Nyt Forum for Kvindeforskning maj 1992, p. 9.
221 Teksten til kapitlet Arbejdets ABC findes
publiceret i en lidt kortere udgave i:
Hvass, J.: „Arbejdets ABC“ in flux 11 1/
1996, pp. 6-12.
222 Romanen Syv Skilderier fra 1962 er skrevet af den danske forfatter Albert Dam
(1880-1972). Den er bygget op som en
historiecyklus med syv skilderier.
Det første, Horren, skilderi fra menneskets omstrejfen, følger et stammefolk, der
som jæger-samlere i pagt med årstiden
tavse driver rundt i store ottetaller og
samler nødder og rødder. Albert Dam lader her kærligheden, nysgerrigheden og
ulydigheden overfor sprogets tabu sprænge de uendelige ottetaller og drive udviklingen videre.
I det følgende skilderi, Ejendom, skilderi
fra romerrigets storhedstid, møder vi
slavesamfundet med dets resonans på
modus A. Magten over andre ligger her i
magten til at definere andre menneskers
arbejdsrum - og omvendt ligger slavens
magtesløshed i den eksternt definerede
håndfast opretholdte virkelighed.
I det tredje skilderi, Alrune, er vi på rejse i renæssancens bevidsthedsrum. Her
lader Albert Dam materialismen og retfærdigheden på Jorden føde i en fortælling,
som med stadige parallel-billeder til Det
nye Testamente kan læses som Antikrists
fødsel.
Det fjerde skilderi, Gartner, tidløst skilderi, følger en gartners liv gennem en

lang række livs- og arbejdssituationer. Herefter følger skilderierne Synes og være,
statisk skilderi og Rodløs, skilderi fra
dagligdagen, der begge belyser dette århundredes dybt fremmedgjorte livsvilkår
og arbejdsrum.
I det sidste skilderi, Om mange år, slutter Albert Dam cirklen. Ét for ét forlader
menneskene betonhøjhusene. De samles
i små flokke og driver tavse rundt i store
ottetaller i pagt med årstiden og samler
nødder og rødder!
Dam, A.: Syv Skilderier, Gyldendal, København 1962 (Gartner: pp. 83-91).
Albert Dam (1880-1972) debuterede allerede i 1906 med fortællingen Mellem de
to søer. Syv Skilderier udkom i 1962 og
er således skrevet i moden alder. Men
Albert Dam fortæller i et interview, at
Gartner, Tidløst skilderi oprindelig var
skrevet i slutningen af 1920erne og var
tænkt som det afsluttende kapitel i romanen Så’ kom det ny brødkorn (1934),
som han arbejdede på i årene fra 1923 til
1933, hvor den blev antaget, og udkom i
1934.
Ninka: „Herregud, jeg vil da helst roses“
(interview med Albert Dam) in Politiken,
18. nov. 1962.
Hansen, J.F.: Albert Dams forfatterskab,
Silkeborg Biblioteks Forlag, Silkeborg
1995, p. 42.
I bogen Albert Dams forfatterskab findes
en bibliografi over Albert Dams forfatterskab og liste over artikler, anmeldelser mv.
223 Dam, A.: Syv Skilderier, Gyldendal, København 1962, p. 83.
224 Ibid.
225 Ibid.
226 Ibid.
227 Ibid., p. 84.
Shinjuku set fra Kenzo Tanges nye rådhus, i venstre side ses Shinjuku Sumitomo Building af
Nikken Sekkei (1974), se ill. p. 105
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228 Ibid.
229 Ibid.
230 Ibid.
231 Ibid.
232 Ibid., p. 85.
233 Ibid.
234 Ibid., p. 86.
235 Ibid., p. 87.
236 Ibid., p. 88.
237 Ibid., pp. 88-89.
238 Ibid.
239 Ibid.
240 Ibid., p. 90.
241 Ibid., p. 91.
242 Ibid.
243 Efter i det meste af 1994 at have reflekteret over, hvad jeg indledende karakteriserede som det indre arbejdsrum, indså
jeg gradvist muligheden for og rimeligheden i at opstille forskellige kategorier af
arbejdsmodi - hvad der udviklede sig til
de tre arketypiske arbejdsattituder i Arbejdets ABC. Lange passagerer af dette kapitel
er så at sige opstået i drømme, i løbet af
januar 1995 vågnede jeg med næsten daglige brikker af den foreliggende tekst.
Hvad dette metode- og tilgangsmæssigt
set hedder, er jeg ikke klar over.
Ligeledes er jeg ikke vidende om, at andre har foretaget nogen tilsvarende tredeling - eller tilsvarende læsning af Albert
Dam. Hans fortælling Gartner fra Syv Skilderier var det nærmeste en struktur, jeg
kunne spore i det, jeg gennem årene havde læst og tilegnet mig. Og Albert Dam
ville sandsynligvis erklære sig uenig i min
ABC-tegning. Han ville snarere acceptere
en cyklisk CBABC-model og i samme åndedrag tilføje, at det dog grundlæggende
var en stadig og gradvist glidende proces
- som en livets indånding og udånding.
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Uden at være uenig heri har jeg søgt at
formulere de tre kategorier mere åbent.
Jens Frimann Hansen placerer i sin bog
om Albert Dam fortællingen Gartner helt
centralt i forfatterskabet: „Læser man
skilderier ne Indånding og Udånding
som det formelle gennembrud i Albert
Dams forfatterskab, hvor Albert Dam finder en form i sin digtning, så bliver skilderierne Alrune og Gartner de første skilderier, hvor han praktiserer sin vundne
æstetik.“
Hansen, J.F.: Albert Dams forfatterskab,
Silkeborg Biblioteks Forlag, Silkeborg
1995, p. 74.
Qua den særlige tilblivelsesproces for Arbejdets ABC står teksten stort set uforankret i andre teoretiske indfaldsvinkler. Skulle teksten underbygges mere solidt videnskabeligt, måtte det blive en f lerbenet taburet af maslowsk eksistenspsykologi,
jungiansk psykologi og religiøs erkendelseslitteratur. Jeg har af afgrænsningsmæssige grunde afstået fra dette, men alligevel medtaget kapitlet som en slags åben
tese lagt ud under case-studierne og lagt
frem for den enkelte læser. Destilleringen
af de tre arbejdsattituder har i processen
bag Arbejdets Rum været en støtte til at
håndtere uhåndterlige spørgsmål om ligheder og forskelligheder mellem det østlige og det vestlige arbejdsrum.
244 ABC-læsningen har ved ingen af dette
arbejdes case-studier været noget primært
sigte. Men ref leksionerne i forbindelse
med forberedelserne til og udførelsen af
case-studierne omkring Hinaya og Shinjuan førte direkte til udkrystalliseringen af
temaerne i de herværende kapitler Arbejdets ABC og Den japanske ABC.
Selvom den definitive formulering ligger

senere, tog den tredeling af menneskers
arbejdsattitude, som siden skulle blive til
Arbejdets ABC, gradvist form gennem en
fortsat dialog med arkitekten og Japanforskeren Günter Nitschke under et studieophold i Kyoto i efteråret 1994.
245 Kato er refereret og citeret i:
Eilert, H.: „Träd stilla, gå djupt.“ Vandringar i Japans inre landskap, Bokförlaget
Åsak, Delsbo 1986, p. 67.
246 Min brug af begreberne moder- og faderkompleks ligger i tråd med Robert Hands
essay, „The Father Complex,“ i:
Hand, R.: Essays on Astrology, Para Research, Rockport Massachusetts 1982, pp.
103-14.
Heri analyserer Robert Hand faderkomplekset, ikke som et særligt problem, men
som en nuanceret størrelse og basal eksistensbetingelse, som vi alle er underlagt
- som det kompleks af kræfter, som (i en
given kultur) konstituerer og karakteriserer faderarketypen.
247 Bové, F.: „Kanji - kinesiske tegn i japansk“
in Japan Forum nr. 2 sept. 1987, p. 43.
For nyligt kunne man læse, at „tre ud af
fem af alle danske et-årige børn tilbringer
hverdagen i en institution eller i dagpleje,
viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.“ Se:
„De fleste et-årige passes ude“ in Politiken 12.04. 1997.
Japanske børn kommer også i børnehave,
men slet ikke samme udstrækning. Børnehave er nogle timer hver dag, og mødrene
stiller lidt før den fastlagte tid for afhentning, så man lige får tid til dagens sludder
med kvarterets andre mødre udenfor børnehaven, mens børnene syger farvelsang.
Børneparkering, som vi kender det i Danmark, hvor børnene er hjemmefra de fle-

ste af dagens timer, for at begge forældre
kan passe et udearbejde, forekommer
sjældent i Japan.
248 Når man taler om kulturelle opdragelsesmønstre, bliver det nødvendigvis meget
generelt. Det er min oplevelse - også på
baggrund af et års universitetsophold i
Japan 1984-85 - at den hovedkulds afprøvning af sine muligheder og sin kønslige identitet, som vi herhjemme forbinder med pubertetsårene, ofte i Japan udfolder sig i universitetsårene.
Som kuriosum kan nævnes, at en TV-serie med navnet The Mother Complex, der
i 1994 havde kørt i foreløbig to år i Japan,
sætter lup på sådanne helt almindelige
japanere, som aldrig fik lov at vokse sig
fri af det mødrende spindelsvæv.
249 Har man ikke umiddelbart paralleller til
syndefaldsmyten og den dramatiske uddrivelse fra Paradis, findes der omvendt i
Laotses Tao Teh Ching en genkendelse af
en gradvist fremadskridende proces af tilsvarende betydning. Det hedder f.eks. ved
indledningen til Tao Teh Chings anden
bog, Om Livslovens Udfoldelse, at:
„Sådan gik det til, at da Tao gik tabt, fik
man øje på dets særpræg; da dets særpræg
blev tabt af syne, fik man øje på menneskekærligheden; da menneskekærligheden gik tabt, kom retfærdigheden til syne,
og da retfærdigheden gik tabt, blev man
opmærksom på taktfølelsen.“
Damsholt, S. (overs.): Laotse. Tao Teh
Ching, Sankt Ansgars Forlag, København
1985, p. 94.
Laotse levede (hvis han overhovedet har
levet) sandsynligvis omkring 600 f.Kr.
250 Yukawa, H.: „Modern Trend of Western
Civilization and Cultural Peculiarities in
Japan“ in Moore, C.A. (Ed.): The Japanese
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Nikken Sekkei: Shinjuku Sumitomo Building (1974) med dens sekskantede grundplan, her set fra lobbyen og opad gennem den indre hulhed, som er formet af 52 identiske etager. De ialt
176.440 m2 er overvejende indrettet med kontorlandskaber. På ill. p. 107 ses bygningen yderst tv. i billedet, på ill. p. 103 ses den om natten
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Mind. Essentials of Japanese Philosophy
and Culture, (1973) Charles E. Tuttle
Com pany,Tokyo, 5. ed. 1982, p. 54.
251 Et menneske, en gruppe mennesker, et
samfund (en virksomhed eller et økosystem) betragtet som et dynamisk, selvorganiserende system, jfr. kapitlet Metode og tilgang, pp. 7 ff.
252 I Appendiks III, p. 491, findes en oversigt
over historiske epoker i Kina og Japan.
253 Gonin-gumi hedder fænomenet på japansk, „femmands-gruppe,“ hvor go betyder fem, nin betyder menneske og kumi betyder firma eller gruppe, og det er
almindeligt antaget, at dette er årsagen til
den traditionelt meget lave japanske kriminalitet.
Chie Nakane skriver, at i både byer og
landsbyer eksisterede kumi forstået som
nabolag længe før Edo-perioden og omfattede fra 7-8 til ca. 30 ie-enheder.Tokugawa-regimet formaliserede således med
gonin-gumi en eksisterende struktur - og
gjorde den kollektivt ansvarlig og genstand for kollektiv afstraffelse.
Nakane, C.: „Tokugawa Society“ in Nakane, C. & Oishi, S. (Eds.): Tokugawa Japan. The Social and Economic Antecedents of Modern Japan, University of
Tokyo Press 1990, pp. 223-223.
Det var ikke kun strafferetslige overtrædelser, man blev stillet kollektivt til ansvar
overfor - kunne naboen ikke betale sin
skat, blev den blot inddraget blandt de
andre familier i pågældende gonin-gumi.
I landsbyerne indebar det f.eks. også en
forpligtigelse til at hjælpe de andre enheder i ens gonin-gumi med den tidvist
meget arbejdskrævende risdyrkning.
Sato, K.: „Tokugawa Villages and Agriculture“ in Nakane, C. & Oishi, S. (Eds.):
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Tokugawa Japan. The Social and Economic Antecedents of Modern Japan, University of Tokyo Press 1990, pp. 49-50.
Selvom det i vestlig etik er betragtet som
problematisk juridisk at knytte ansvar til
andet end det enkelte menneske, så er
det, systemisk set, en yderst raffineret
måde at gøre samfundets mindste sociale
enheder, familien og nærmiljøet, selvkorrigerende. Det er for drastisk at udlede
heraf, at individet ikke figurerede, men
individet var først og fremmest ansvarlig
overfor familien og sin gonin-gumi.
„I praksis var hver gumi sit eget politi og
[man] holdt hinanden ansvarlige for deres handlinger,“ skriver Diane Durston i:
Durston, D.: Kyoto. Seven Paths to the
Heart of the City, Mitsumura Suiko Shoin,
Kyoto 1987, p. 3.
Ie, husholdningen eller familieenheden,
som i Japan også juridisk var en grundlæggende størrelse helt frem til 1945, er en
nøgle til bedre at forstå den japanske
religiøsitet, skriver Eilert: „Husholdningen,
var det indlysende grundlag for japansk
tilværelse. Familiens fortsættelse og ære
var anliggender, som stod over den enkeltes særinteresse. Ie pegede på en tidløs
dimension, i hvilke de døde, de levende
og de ufødte var medvirkende. Mennesket
var del af en fælles overindividuel sammenhæng større end liv og død kunne
omslutte. ..... Ie var det sammenfattende
udtryk for en institution, hvor sociale og
religiøse pligter var sammenfaldende.
Individet var en del af sit ie, [og] forfædrene dets beskyttere.“
Eilert, H.: „Träd stilla, gå djupt.“ Vandringar i Japans inre landskap, Bokförlaget
Åsak, Delsbo 1986, p. 61.
„At sætte sig op mod sit ie var selvmord,“

skriver Eilert: At overleve indebar „at underordne sig den tavse fordring, som stod
frem, og smidigt indordne sig i det rollespil, som de en gang for alle fastlagte regler foreskrev. Belønningen bestod i en
følelsesmæssigt tryg tilværelse i et harmonisk samspil med gruppen.“
Ibid.
254 For dem, der er fortrolige med astrologiske termer, er der her tale om forholdet
mellem 1. og 10. husspids, ascendanten og
midthimlen, som er forbundet med henholdsvis individets personlige og formale
identifikation og jeg-udtryk. Den japanske
selvforståelse er i høj grad formal og knyttet til det 10. hus.
255 Zeus slugte den gravide Metis af frygt for,
at hun skulle føde ham en søn, der engang
ville overgå ham. Om Zeus-arketypen, se:
Bolen, J.S.: De indre guder. En ny mandepsykologi, Gyldendal, København 1992,
pp. 68 ff.
Zeus virker oppefra, fra afstand, uden
varsel. Hans ord er lov, hans betingelser
er livets betingelser. Den Zeus-faderlige
autoritets selvopfattelse er diametralt
modsat en grundtvigiansk kulturs det
levende ord, hvor autoriteten og indsigten i læreprocessen må komme i møde og
tage form efter den i enhver situation
givne situation - hvilket kan forstås som
modsætningen mellem den ydre form og
den indre form.
256 Jeg husker stadig tydeligt, når Spreckelsen
ved de årlige præsentationer af de enkelte
afdelinger på Kunstakademiets Arkitektskole fortalte om faget, traditionen og
detaljen. Her var verden stadig ikke i lave.
Her kunne man sin byggeskik og forstod
at løfte dens betingelsessæt til bygningskunst. Det var derfor med forundring, at

jeg erfarede, at samme mand havde ikke
bare lavet, men vundet, konkurrencen om
dette monument for 200-årsdagen for den
franske revolution.
Jeg kendte hans lille katolske kirke, Sankt
Nikolaj kirke i Hvidovre (1960), og værdsatte den som noget af det fineste i nutidig dansk bygningskunst. Her nærmede
han sig, hvad også te-mesteren Sen Rikyu
(1522-91) (som vi skal møde i case-studiet
om Shinju-an) havde tilstræbt i sine små
te-rum: at rumme universet i et valmuefrø.
Spreckelsen havde tydeligvis intentionerne om at indgyde denne storhed også
i Menneskehedens Triumfbues gigantiske
skala. Men den franske storhed var af rent
ydre karakter, og det viste sig snart, at man
kun havde til sinds at bygge Spreckelsens
ydre anslag og ikke bekymrede sig om
den indre storhed. Arkitekten måtte forlade opgaven, og med de mange lavloftede kontorkvadratmeter, man endte med
at få stablet ind i den store form, ville det
være mere berettiget at tale om umenneskelighedens triumf.
Arche de la Défense er grundigt belyst i
et tema om Spreckelsen-arkitektur i:
Arkitektur DK 1-2/1990, pp. 1-88.
Kim Dircknick-Holmfeld skriver om problemerne med at realisere projektet i:
Dircknick-Holmfeld, K.: „Tête Défense“ in
Arkitektur DK 1-2/1990, pp. 45 ff.
Sankt Nikolaj kirke er beskrevet i:
von Spreckelsen, K. (Ed.): „Fire Kirker“ in
Arkitektur DK 1-2/1990, pp. 12-13.
257 Af en undersøgelse, som årligt har været
foretaget siden 1987, fremgår det, at der
blandt de i december 1995 adspurgte for
første gang var flere, som vægtede fritid
(leisure) højere end arbejde (work).
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Shinjuku var et i Japan noget så usædvanligt som planlagt byområde til aflastning af det hidtidige finans- og administrationscenter, Marunouchi. I forgrunden er Tokyos nye rådhus (1991),
tegnet af Kenzo Tange (f. 1913) på vej mod en ny højderekord. Med ialt 380.500 m2 sprængte Tanges rådhuskompleks definitivt Shinjukus skulpturelle komposition
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Undersøgelsen viser, at særlig teenagere
og mennesker i tyverne vælger fritid højere end arbejde, mens mennesker i fyrrerne og halvtredserne foretrak et arbejdsorienteret liv.
I forhold til året inden faldt andelen af
dem, der betegnede sig som workaholics,
arbejdsalkoholikere, med 1,2 procentpoint til det rekordlave 2,8 %.
Undersøgelsen er foretaget af The Leisure
Development Center og bygger på 4.000
repræsentativt udvalgte kvinder og mænd
over 15 år. Se:
„Japanese Becoming More Leisure-Oriented“ in Japan Times 03.05. 1996.
Se: http://www.kyodo.co.jp/cpi-bin/kws
WeeklyST/960503#WEEKLY_7
258 Tidligere var det arrangerede ægteskab
reglen, men nu om dage er det blevet
almindeligt, at de ægteskabelige forbindelser indgås efter eget valg.
259 Ito, T.: „Architecture Sought After by Android“ in Japan Architect 6/1988, pp. 1213.
260 Toyo Itos Pao er beskrevet i:
„Exhibition Project for the Pao as a Dwelling of Tokyo’s Nomad Women, 1985" in
Space Design 9/1986, pp. 50-51.
„Exhibition Project for the Furnitures for
Tokyo’s Nomad Women, 1986" in Space
Design 9/1986, pp. 52-55.
261 Den postmoderne iscenesættelse har gode kår i den japanske storbys kommercielle landskaber. Det her anslåede perspektiv
er måske en del af forklaringen på, at den
postmoderne iscenesættelse har haft større appel og gennemslagskraft i kulturmønstre (som f.eks. i USA og i Sydeuropa),
hvor moderkomplekset står stærkere i
opvæksten end i det nordlige Europa.
262 van Wolferen, K.: Den Japanske Gåde,
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Spektrum, København 1991, p. 35.
263 Disse tre kreativitetsbegreber vil blive
mere indgående præsenteret i kapitlet Refleksioner i te-rummet, p. 333 ff. (konomi) og pp. 344 ff. (konomi, sakui og mitate), i case-studiet om Shinju-an. Se:
Itoh,T. & Futagawa,Y.: The Elegant Japanese House, Traditional Sukiya Architecture, (1969) Weatherhill/Tankosha, New
York,Tokyo & Kyoto, 3. ed. 1982, pp. 5772.
264 Neokonfucianismens ophøjelse til herskende ideologi modsvarer et skred i
menneskets egennatur i forholdet mellem
identifikationen med vores spirituelle jeg
og vores konkrete, materialiserede tilstedeværelse i verden. Langsomt, gradvist,
næsten umærkeligt flyttedes vort fokus til
det ydre, og gennem århundrederne krystalliseredes vores personlighedsstruktur
stadig stærkere.
Processen er parallel i Øst og Vest, men
synes mindre fremskreden i Østen. Det
centralperspektiviske rum i kunsten og
den fotografiske realisme, hvor man forudsætningsvis må kunne identificere sig
præcist med ens eget øjepunkt, er kun
langsomt og sent kommet til Japan. Udviklingen fra ægypternes og minoernes arkaiske skulptur til den klassisk græske fascination af og evne til at skildre mennesket
i sin præcise fremtræden har som forudsætning en udvikling, hvor mennesket når
til at identificere sig selv og hinanden som
værende ét med den menneskelige krop.
Den relativt naturalistiske buddhistiske
skulpturtradition menes at have nået Kina,
Korea og Japan via Silkevejen, og har mindre genklang i det samtidige østlige billedunivers. Det perspektiviske billedrum
blev introduceret med de opdagelses- og

handelsrejsende, som nåede Japan fra
midten af 1500-tallet, men det vandt kun
langsomt frem.
Om neokonfucianismen, se også Shinjuan, note 84 og 119.
265 Kristendommens korte officielle historie
i Japan - fra 1544, hvor den første missionær ankom, til 1587, hvor den første forfølgelse af kristne fandt sted, til 1610, hvor
den definitive udryddelse blev iværksat er lidt mere indgående belyst i kapitlet
Refleksioner i te-rummet pp. 337-38 i
case-studiet om Shinju-an.
266 Samtale 22.04. 1995, om esoterisk buddhisme og dens rolle før og nu, med Susan Eco Noble, der er uddannet som
præst ved shingon-buddhismens hovedtempel på Koya-san.
267 Eilert, H.: „Träd stilla, gå djupt“.Vandringar i Japans inre landskap, Bokförlaget
Åsak, Delsbo 1986, p. 57 ff.
268 Billedet p. 442 er fra en årlig ceremoni
ved templet Honno-ji i Kyoto, hvor man
først afholder en sutrarecitation (en slags
dødsmesse) og derefter et historisk optog
med taiko-trommer til ære for Oda Nobunaga, Momoyama-periodens første hersker, som i 1582 blev lokket i et baghold
ved Honno-ji og sammen med sit lille
følge måtte tage sit liv.
Opmærksomheden på de afdødes vel fylder meget i det japanske univers. Hvert år
i august tændes kæmpestore bål formet
som skrifttegn på fem af Kyotos omgivende bjerge - for at lede de afdødes sjæle
videre, hvis de i sommervar men havde
forvildet sig tilbage til deres tidligere tilholdssteder. I alle buddhistiske templer er
der daglige ceremonier for templets
grundlæggere og de videre generationer
af abbeder gennem tiderne.

Denne stadige opmærksomhed om de
afdødes sjæleliv er grundlæggende i den
japanske religiøsitet og plejen af sognebørnenes afdøde har gennem tiderne udgjort en vigtig del af det buddhistiske
tempels aktiviteter og indtægtsgrundlag.
Zen-templet Shinju-an, som er udgangspunktet for denne afhandlings andet casestudie, er dog del af templet Daitoku-ji,
der helt tilbage fra 1300-tallet har haft
forbindelse til kejserfamilien og derfor
ikke har haft sognebørn tilknyttet.
269 Eilert betegner det som en skæbnens ironi, at buddhismen i Japan endte som en
begravelsesreligion.
Ibid., p. 60.
270 Shinto betyder ordret gudernes øer eller
gudernes vej.
Nitschke, G.: The Architecture of the Japanese Garden, Right Angle and Natural
Form, Benedikt Taschen Verlag, Köln 1991,
p. 317.
271 Shusako Endo belyser i sin historiske roman Tavshed, hvordan den kristne idealisme kom på kollisionskurs med systemet
ved sin manglende evne og vilje til tilpasning og underkastelse. Den kristne tros
eksklusivitet er i Tavshed trukket stærkt
op overfor de (om nødvendigt) konturløse synkretistiske japanske tilstande. Han
skildrer den blanding af raffinement og
grusomhed, hvormed man ihærdigt søgte
at udrydde den sidste kristendom i årene
omkring 1630.
Endo, S.: Tavshed, DMS-Forlag, Hellerup
1972.
Uden at der findes sikre tal derom, anslås
det, at der omkring år 1600 fandtes mellem 200.000 og 400.000 kristne, hovedsagelig i området omkring handelsstationerne i Nagasaki i det vestligste Japan.
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Den første kristne missionær, jesuitpræsten Francisco Xavier (1506-52), kom til
Japan i 1549. Allerede omkring 1570 var
der 30.000 kristne i Japan, mens der i
1582 mens at have været 150.000. Se:
Lidin, O.G.: Japans Religioner, Politikens
Forlag, København 1985, p. 182 ff.
272 Dette er indgående behandlet i anden del
af case-studiet om Shinju-an i kapitlerne
Zen og kunstnerisk arbejde samt Refleksioner i te-rummet.
273 Do er det japanske navn for det samme
skrifttegn, som på kinesisk er tao i den
kinesiske taoisme. Tao og do betyder helt
profant sti, vej eller gade, men har parallelt en lang række betydningssammenhænge af spirituelt målrettet vej. Se mere
om det taoistisk inklinerede arbejdsbegreb i case-studiet om Shinju-an i kapitlet
På havearbejde i Shinju-an, p. 283 ff.
274 Dette er mere indgående beskrevet i casestudiet om Shinju-an i kapitlerne Zen og
kunstnerisk arbejde og Refleksioner i terummet.
Selvom taoismen aldrig i Japan etablerede
sig som et selvstændigt religiøst system,
så findes der en tydelig taoistisk strømning i det middelalderlige Japan. Zenmesteren Ikkyu Sojun (1394-1481), som
er en af hovedpersonerne i case-studiet
om Shinju-an, praktiserede en zen med en
udtalt taoistisk inklination.
Kilderne til belysning af arbejdsrummets
natur i den japanske middelalder er spredte, men én, som udtrykker sig direkte
derom, er digteren Yoshida Kenko (12831350), der omkring 1330 skrev Tsurezuregusa, Essays om stilstand. Se også
case-studiet om Shinju-an, note 349.
275 Lidin, O.G.: Japans Religioner, Politikens
Forlag, København 1985, p. 208.

Collcutt skriver, at: „Bushido således blev
en loyalitetskult, en envejs-loyalitetskult
baseret på en udstrakt sans for moralsk
forpligtigelse overfor ens herre. Denne
forpligtigelse kunne opfyldes på slagmarken, eller i det attende århundredes fredfyldte verden i Japan, ved selv-fornægtende tjeneste og hengivelse til selv de
mindste detaljer i administration og ceremonielle aktiviteter.“
Collcutt, M.: „Daimyo and daimyo culture“ in Shimizu,Y. (Ed.): Japan. The Shaping of Daimyo Culture, Thames & Hudson, London 1989, p. 38.
276 Cleary,T.: The Japanese Art of War. Understanding the Culture of Strategy, Shambhala, Boston & London 1992, pp. 118,
121 og 123.
277 Ibid., p. 122.
278 Ibid., p. 120.
279 Der er grænser for, hvor langt man kan
drage konklusioner fra de relativt begrænsede kontakter, jeg har haft gennem mine
i alt to år i Japan, hvor fortroligheden er
nået dertil, at jeg kunne komme nærmere
ind på sådanne spørgsmål. Men hvor jeg
er kommet frem, synes personlig knægtelse og korporlige argumenter at have
haft en fremtrædende plads - i skolen, i
væverkvarteret, i tempelverdenen, blandt
anlægsgartnere. En verdensberømt arkitekt uddeler regelmæssigt, i alles påsyn,
regulære øretæver til sine ansatte gennem
mange år.
Midt i resignationen over den personlige
integritets underminering fornemmer
man indimellem en let masochistisk undertone.
280 Samtale med Mitsuko Sugino og to vævere i Nishijin, Kyoto, 14.11. 1994.
281 Russell of Liverpool, Lord: Bushido-Rid-

derne. Beretningen om japanske krigsforbrydelser, Stig Vendelkærs Forlag, København 1984.
282 Windeleff, J. (overs.): I Ching, Forvandlingernes bog, (Richard Wilhelms udgave)
Strubes Forlag, København 1981, p. 222.
I Ching hører til de kinesiske klassikere.
Med sin gennemført strukturelle læsning
af universet i dets stadige foranderlighed
demonstrerer I Ching den komplementære tankes kraft i det gamle Kina.
I Ching tilskrives ofte Kungfutse selv, dvs.
han sammenfattede og kommenterede
bogens 64 hexagrammer eller forvandlingstilstande i en storladen syntese af
konfuciansk struktur og taoistisk metafysik. Men hvor de grundlæggende strukturer i I Ching kan føres langt længere tilbage end Kungfutse (557-479 f.Kr.), til
Shang-dynastiet (1766-1122 f.Kr.), så har
de vinger eller kommentarer, som tilskrives Kungfutse, sandsynligvis først fundet
deres nuværende form væsentligt senere,
i Ch’in-dynastiet (255-206 f.Kr.) eller i det
tidlige Han-dynasti (206 f.Kr.- 24 e.Kr.). Se:
de Bar y, Wm.T. et al. (Eds.): Sources of
Chinese Tradition, vol. I, (1960) Columbia
University Press, New York & London, 4.
ed. 1967, pp. 2 og 4.
283 Lidin, O.G.: Japans Religioner, Politikens
Forlag, København 1985, p. 215.
En central del af Kungfutses værk er sammenfatningen af historieskrivningen om
Kinas tre tidlige dynastier. Disse tidlige
kejseres legendariske statsmandsskab
havde været i fuld overensstemmelse med
de himmelske love og stod derfor, med
forskellige nuanceringer gennem tiderne,
som både det konfucianske og neokonfucianske utopiske ideal.
284 Daimyo var den tids adel, og med de bor-

Kenzo Tanges Tokyo City Hall (1991) nærmer sig sin endelige højde
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gerkrigsagtige tilstande, som havde præget Japan i de forudgående halvandet
hundrede år, var Daimyo nærmest synonym med militær adel. En daimyo var dog
defineret som en person med jordbesiddelser af en vis størrelse, se Shinju-an
note 374.
285 Dette var organiseret i det såkaldte bakuhan-system. Den enkelte daimyos position i dette system fuldstændig beroende
på Tokugawa-shogunatets nåde. Selv små
forseelser eller eksempler på svigtende
loyalitet kunne føre til fratagelse eller
degradering, og særlig i de første årtier var
det ikke givet, at posten gik i arv indenfor slægten. Den enkelte daimyos fremtid kunne derfor kun sikres gennem til
stadighed at demonstrere fuldstændig loyalitet. Shinzaburo Oishi beskriver bakuhan-systemet indgående i:
Oishi, S.: „The Bakuhan System“ in Nakane, C. & Oishi, S. (Eds.): Tokugawa Japan. The Social and Economic Antecedents of Modern Japan, University of
Tokyo Press 1990, pp. 11-36.
De omkring 250 daimyo var delt i tre
kategorier. De højeste rang, shinpan daimyo, havde direkte familierelationer til
Tokugawa-familien. Den midterste rang,
fudai daimyo, var daimyo, der havde sluttet op om Tokugawa før slaget ved Sekigahara i 1600, som banede vejen for Tokugawa-regimet. Den laveste rang, tozama
daimyo, var de daimyo, som først havde
svoret troskab under eller efter Sekigahara. De fik gennem hele Edo-perioden
den laveste rang og de mindste domæner.
Denne præcise nivellering gik igen i arkitekturen. I en række af de modtagelsesrum, som blev bygget til Tokugawa-shogunatet, blev denne kategorisering udtrykt

gennem nivelleringer i gulvet. Det var i
denne præcise hierarkiske strukturering,
at Tokugawa-regimet fandt sin styrke, men
det viste sig også at være akilleshælen. Fra
omkring 1650 gik daimyo-positionerne
stort set i arv. Man fastholdt således igennem flere århundreder mønstre tilbage fra
slutningen af 1500-tallet. Det var da også
tozama daimyo, som stod i spidsen for
det oprør, som ledte til Tokugawa-regimets fald i 1868.
Collcutt, M.: „Daimyo and daimyo culture“ in Shimizu,Y. (Ed.): Japan. The Shaping of Daimyo Culture, Thames & Hudson, London 1989, pp. 31-33.
286 Ibid., p. 34.
287 Sankin kotai-systemet, som fik stor betydning for, at Edo hurtigt voksede til en stor
hovedstad, var fra første færd en del af
Tokugawa-styret. Det blev dog først formaliseret i 1634 og 1635.
Oishi, S.: „The Bakuhan System“ in Nakane, C. & Oishi, S. (Eds.): Tokugawa Japan. The Social and Economic Antecedents of Modern Japan, University of
Tokyo Press 1990, p. 34.
288 Betingelserne for familieliv var således
selv for magteliten noget anstrengte.
„Pax Tokugawa bragte ikke væsentlige
forbedringer til kvindens situation. Om
noget blev den forværret,“ vurderer historikeren Collcutt.
Collcutt, M.: „Daimyo and daimyo culture“ in Shimizu,Y. (Ed.): Japan. The Shaping of Daimyo Culture, Thames & Hudson, London 1989, p. 43.
Mens man tog kvindens troskab for givet,
måtte kvinderne leve med deres mænds
utroskab, og - som Collcutt skriver - „Hengivelse til en kvinde kunne kun betragtes
som en distraktion fra vigtigere feudale
Mens mor tager sig af børnene, er far på arbejde til sent om aftenen, som ofte henlægges til
forlystelseskvartererne - herover de lidt ældre dele af Shinjuku
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pligter (loyalties).“
Ibid., p. 44.
Kvinder antages ofte i det ældste Japan at
have haft høj status. Det forhold, at Japans
solgud, Ameratsu no omikami, Den himmelstrålende Storgud, er en kvindelig solgudinde, mens hendes bror er månegud,
har ledt til antagelser om, at Japan i forhistorisk tid var et matriarkat.
Men i det feudalsystem, som etablerede
sig stærkt i den tidlige japanske middelalder, havde kvinden ikke meget råderum.
Et (til dels i shinto-religionen rodfæstet)
renlighedskodeks omkring blod gjorde
noget så hjemligt som en fødsel til noget,
man ikke kunne lade ske inden for hjemmets vægge. Kvinder kunne blive lægsøstre og nonner, men ikke bestride mere
overordnede religiøse poster, og på særligt hellige steder som Hiei-san og Koyasan, hovedkvartererne for de to esoteriske
buddhistsekter,Tendai og Shingon, havde
kvinder ingen adgang. Selvom der ikke er
belæg for det i buddhismen som sådan,
var det blandt buddhister en almindelig
opfattelse, at kvinder ikke havde nogen
chance for at nå udfrielse i dette liv. Det
måtte vente, til de havde gjort sig fortjent
til at blive genfødt i en mands skikkelse.
Konfucianismen gjorde med sin meget
konkrete hierakisering af alle samfundsog familiestrukturer sit til at gøre kvindens plads i samfundet lille og ubetydelig.
Kraft, K.: Eloquent Zen. Daito and Early
Japanese Zen, (1992) University of Hawai’i Press, Honolulu, paperback ed. 1997,
pp. 22-23.
289 Collcutt, M.: „Daimyo and daimyo culture“ in Shimizu,Y. (Ed.): Japan. The Shaping of Daimyo Culture, Thames & Hudson, London 1989, p. 34.

290 Tokyo blev opbygget i spiralform omkring kejserpaladsets tomme øje. Mindre
kendt er det, at Kyoto i Momoyama-perioden, i forbindelse med Toyotomi Hideyoshis (1537-98) anlæggelse af forsvarsværker, gennemgik en stor omstrukturering, hvor den oprindelige byplans formalisme endeligt blev opgivet.
Om Kyoto, se case-studiet om Hinaya,
note 79. Se også:
Historical Atlas Kyoto, Chuokoronsha, Japan 1994, pp. 29-34 (Heian-perioden) og
78-79 (Momoyama-restruktureringerne).
Om Tokyo, se:
Kural, R.: Informationssamfundets arkitektur.Verdensbyen udtrykt gennem Tokyos kaos, Kunstakademiets forlag, København 1995, p. 79.
Om Tokyo:
Lauritsen, H.: „Tokyo har en usædvanlig
byplan: Spiralens,“ kronik i Information
18.10. 1989.
291 Geomantik er på kinesisk kendt som feng
shui, vind-vand, på japansk kaldet kaso.
Byer og huse blev efter kinesisk forbillede
anlagt, så de lå optimalt i landskabet og
samordnede al jordisk aktivitet i forhold
til Himlens Tao. Se Shinju-an note 29.
292 Termen sukiya er defineret nærmere p.
364. Sukiya-arkitekturen og dens æstetiske koder er hovedtemaet for anden del
af kapitlet Refleksioner i te-rummet i
case-studiet om Shinju-an.
293 Termerne mu-ho, uden regel, og mu-i,
uden rang, er henholdsvis det første og
det tredje af Shin’ichi Hisamatsus Seven
Characteristics of Zen Aesthetics, som bliver gennemgået i kapitlet Zen og kunstnerisk arbejde, pp. 305 ff.
294 Coaldrake, W.H.: „Edo Architecture and
Tokugawa Law“ in Monumenta Nipponi-

ca vol. XXXVI no. 3 1981, pp. 253-61 og
270.
Denne artikel giver en lang række eksempler på, hvordan arkitekturen i begyndelsen af 1600-tallet blev brugt som regulator
og magtredskab til konsolidering og etablering af Edo-regimet (1603-1868).
295 Coaldrake anslår, at Tokyo omkring 1720
havde mindst 1,3 mill. indbyggere, hvor
London i 1801 havde 864.000, Paris
547.000 og Berlin 170.000 indbyggere.
Ibid., p. 246.
296 Jeg har gennem talrige diskussioner med
japanske arkitekter søgt at trænge ind til
dette spørgsmål. Men der hersker en blanding af udtalt ubevidsthed og et vist ubehag ved at tale derom. Edo-perioden er
tradition og fortid, bekvemt fjern fortid.
Arkitekturhistorien synes at blive opfattet
dis-kontinuert - den blev nulstillet med
den moderne vestlige byggekulturs introduktion. Traditionens tavse visdom blev
med et slag decimeret. Kun langsomt, og
da mest avanceret-konceptuelt, har yngre
arkitekter de senere år genoptaget det
analytiske tilbageblik.
Kenzo Tange, Japans internationalt mest
kendte modernistiske arkitekt, sagde ved
en tale i det nye CIAM, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, i
september 1959, at han ikke troede på, at
traditionen som sådan kunne hverken bevares eller vendes til nogen kreativ kraft.
Var der stadig spor af traditionen i hans
arbejder, var det fordi de kreative evner
ikke havde slået til - fordi vi stadig var på
vej mod en virkelig kreativitet. Se:
Boyd, R.: Kenzo Tange, George Braziller,
New York & Prentice-Hall International,
London 1962, p. 15.
297 Den brutale detalje optræder allerede i

50ernes og 60ernes japanske modernisme, f.eks. i mange af Kenzo Tanges værker. En række yngre arkitekter har op gennem 80erne dyrket det brutale udtryk,
med inspirationskilder som Deleuze &
Guattaris bog Anti-Oedipus og arkitekten
Kazuo Shinoharas arbejder. Se f.eks.:
Shinohara, K.: „Chaos and Machine“ in
Japan Architect 5/1988, pp. 25-32.
Shinohara, K.: „The Savage Machine as an
Exercise“ in Japan Architect 3/1979, pp.
46-51.
298 Miyake, R.: „The Generation of Sensitiveness“ in Japan Architect 11-12/1986, p.
10.
299 Futagawa,Y.: „Studio“ (Interview med Tadao Ando) in GA Document Extra 01: Tadao Ando, A.D.A. Edita,Tokyo 1995, p. 19.
Se Tadao Andos Himeji Centre for Childrens Culture (1990), ill. p. 62.
300 Tadao Ando er kendt for om nødvendigt
at gennemføre sine planer på trods af sin
bygherre - når de nu har valgt ham. En
sådan manglende dialogvilje bunder sandsynligvis i et u-artikuleret B-menneskes
reduktion af situationen til enten med
eller mod dets (uimodsigelige) design.
Illustrationen p. 62 er fra Tadao Andos
Himeji Centre for Childrens Culture.
301 Nitschke, G.: The Architecture of the Japanese Garden, Right Angle and Natural
Form, Benedikt Taschen Verlag, Köln 1991,
p. 33.
Günter Nitschke anlægger her et frugtbart
perspektiv på den japanske kulturhistorie: Hver periode ser sine nye prototyper,
der hurtigt type-gøres for derefter at henfalde til stereotyper.
Således fremviser også Edo-perioden i de
første år nye elementer. I kapitlet Refleksioner i te-rummet i case-studiet om Shin-
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ju-an er der f.eks. behandlet en række
eksempler på sukiya-arkitekturens udvikling i 1600-tallet. Men fra 1670erne og
frem tilføjes stort set intet af kulturhistorisk interesse indenfor arkitektur og havekunst. De kulturfrembringelser, der for
alvor står frem fra tidlig Edo, er i højere
grad forædlingen af den (korte) forudgående Momoyama-periodes impulser (jfr.
note 104). Det ligger så at sige i neokonfucianismens natur at kultivere typen til
det stereotype, og ud over sparsomme
indflydelser fra det kinesiske Ming-dynasti
(1368-1644), som det f.eks. ses i Nikkohelligdommene, er Edo-periodens prototypiske „bidrag“ af eklektisk art.
F.eks. fremstår de store Edo-parker, som
hørte til Edo-feudalismens selviscenesættelse, sjældent som helstøbte kunstværker, men er oftest et sammenskrab af forskelligartede hierarkiserede kulturhistoriske referencer, som kan lede tankerne
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