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TA K
Under vejs med Arbejdets Rum har jeg ofte haft den følelse, at projektet så at sige fandtes allerede og tålmodigt
ventede på, at jeg samlede det op og fik brikkerne til at
passe sammen i det store puslespil. Talrige er de mennesker, som med deres indsats, spørgsmål og velvilje har
muliggjort vejen frem og været med til at gøre det til en
spændende og dybt vedkommende rejse. En hjertelig tak
til alle, der har været med til at gøre Arbejdets Rum mulig.
Under forberedelserne til case-studierne har mange
mennesker rundt omkring i verden taget smukt imod, vist
stor velvilje over for min tilstedeværelse og mine spørgsmål og generøst givet af deres tid. Uden denne velvilje
havde dette projekt ikke været muligt at gennemføre - så
mange tak for det.
Forskerakademiet, Arbejdsmiljøfondet og Kunstakademiets Arkitektskole stillede mig fra 1993 i en fantastisk arbejdssituation, som jeg er meget taknemlig for og håber at
kunne kvittere for med denne afhandling. Forud havde
Byggeriets Studiearkiv givet mig muligheden for at udarbejde det forprojekt, hvoraf Arbejdets Rum spirede frem.
Flemming Skude har siden da på inspirerende og engageret vis fulgt processen som vejleder. Mange tak for det.
I forbindelse med mine Japan-ophold i 1994 og 1995
trådte en række fonde til med støtte og var således med til,
at jeg kunne give dialogstillingen med den japanske kultur
den tyngde i Arbejdets Rum, jeg ønskede. Endnu en varm
tak for det. Tak også til Günter Nitschke ved Institute for
East Asian Architecture and Urbanism, som under mit
ophold i Kyoto velvilligt stillede instituttets faciliteter til
rådighed.
En gruppe mennesker har undervejs læst og debatteret
mine skriverier og har med deres stabiliserende og korrigerende, opmuntrende og præciserende kritik ydet en
uvurderlig indsats, uden hvilken en skriveproces som denne ikke kunne gennemføres. Hjertelig tak for det, særlig til
Hilary Adler Fenchel, Morten Jacob Hansen, Poul Hvass,
Anette Krumhardt og Hans Lauritsen.
København, maj 1998

I NT RODU K T I ON T I L A R B E J D E T S R U M
Dette århundredes teknologiske udvikling griber i disse år
voldsomt ind i alle områder af vort samfund. Det globale
marked og industrirobotternes fremmarch fører i stadig
højere grad arbejdet bort fra det konkrete og lokalt forankrede. Informationsteknologien sammenvæver det globale
samfund med helt nye strukturer og værktøjer, som synes
at virke revolutionerende tilbage på vores opbygning og
videreførelse af viden. Bioteknologien har ført os til tærsklen af et rum, hvor vi på hidtil ukendt vis leger med i naturens skaberværk. Mønstre og værdisystemer i vor kultur,
etik og moral, som er opbygget og nedarvet gennem generationer, kan knapt følge med i omstillingen til alt det nye
og synes indimellem helt at gå til grunde i de hastige omstillingsprocesser. Vores arbejdssituation, vore arbejdsmåder og opfattelser af, hvad arbejde er og kan være, står
over for grundlæggende forandringer. Ingen vil gå fri heraf,
og kun ét er sikkert, den lykkelige fremtid vil fordre en
gennemgribende kultivering af vor handlemåde, vore virksomheder, hele vort samfunds aktivitets- og produktionsmåde.Vores nuværende måde udgør en parentes i verdenshistorien, et kortvarigt, uholdbart overgangsfænomen med
katastrofale psykologiske og økologiske følgevirkninger.
Karakteren af vore miljøspørgsmål er nøje forbundet
med vores produktionsmåde, og udviklingen af et mere
bæredygtigt samfund vil indebære omfattende omstruktureringer heraf. Vores produktionsmåde afstedkommer
ikke blot omfattende bevægelser af råstoffer, halvfabrikata,
produkter og spildprodukter - med de dermed forbundne
miljøproblemer. Vores virksomheder definerer samtidig et
både psykisk, socialt, etisk, æstetisk og kulturelt miljø.Visse
områder er i dag under begyndende økologisering, men
hele vores bykultur, hele vores indlejring i det levende globale økosystem, herunder i høj grad vores produktionsmåde, arbejds- og virksomhedskultur står for tur og afventer endnu det perspektiv, der kan håndtere de overmåde
komplekse problemstillinger.
Med al respekt for den miljøindsats, som disse år griber om

sig, er den præget af det politiske systems og den nuværende miljøekspertises tilbøjelighed til at kvantificere og
sektorisere miljøspørgsmålet. Grænseværdier og emissionsgrænser som CO2-loftet definerer i det gode miljøs navn
konkrete rammer for det menneskelige aktivitetsniveau og
aktivitetsform. Men disse grænser siger ikke i sig selv særlig meget om den oplevede kvalitet af miljøet indenfor
disse afstukne rammer for det menneskelige miljø, og de
inviterer kun meget indirekte til de nødvendige innovative
og kreative skridt videre. Selve begrænsningen som styringsmulighed har nogle grundlæggende problemer - ikke
bare ved at være forbundet med tvang og sanktion, men
ved at fastholde et utidssvarende og ubæredygtigt forhold
mellem virksomhed og autoritet.
Fremtidens bæredygtige virksomhed må ud fra en udvidet forståelse af sin indvirken i sociale, kulturelle og miljømæssige sammenhænge udvikle en aktivitetsmodus, som
naturligt lever indenfor og respekterer de grænser for
menneskelig aktivitet, vi stadig mere påkrævet må definere
og overholde. Men gennemførelsen af sådanne omlægninger må foretages, så de ikke blot lever op til en sum af eksternt definerede miljø-parametre, men udspringer af virksomhedens særkende og indebærer en positiv udvikling af
virksomhedens sociale og kulturelle miljø. En reelt bæredygtig virksomhed kan ikke nøjes med at fokusere på produktionsgangen. Den må igennem produkter og produktudvikling, medarbejderpolitik, reklameetik og informationspolitik virke for stadig mere bæredygtige livsformer.
Vort stadig voksende industrielle kompleks’ gave til menneskeheden er tid - oceaner af fri tid. Måske for første gang
i menneskehedens historie er der udsigt til, at vi ikke behøver at trælbinde hinanden i mere eller mindre tilfældige
arbejdssituationer af tvivlsom lykke og trivsel.Vi kan byde
hinanden livsbekræftende rammer for udfoldelse, gøre arbejdet til en leg, en glæde, en i alle henseender udviklende
situation, en udfordring af eksistentiel betydning. Vi kan
skabe værdige livs- og arbejdsrum for hinanden, hvor arbej-

det bliver løn i sig selv og arbejdssituationerne er båret af
dyb psykologisk indsigt. Dette vil fordre en fælles indsats
på mange planer, og forudsætte et visionært udviklingsarbejde med bidrag fra alle faggrupper og indsigter. Det vil
ikke mindst fordre intens bearbejdning af generationers
indgroede vaneforestillinger og handlingsmønstre. Hævdvundne men udlevede sektor- og faggrænser står for fald.
Men virksomhederne, produkterne og omgivelserne kan
kun blive bedre derved.
Trods den megen tale om arbejdssituationens totale forandring er der samtidig en vis konstans, en kerne af fælles
værdier for tømreren, husmoderen og den netværksopkoblede distancemedarbejder: glæden ved gode værktøjer
og godt arbejde, glæden ved at gøre et godt stykke arbejde
og arbejdets centrale betydning for den arbejdendes selvopfattelse og personlige udvikling. Enhver arbejdssituation
bærer stærke arketypiske mønstre, og knytter os på tværs
af tid og kultur til hele menneskeheden. En dybere forståelse af arbejdsrummets fænomenologi og eksistentielle
dimension er uomgængelig i udviklingen af gode arbejdspladser - men en sådan forståelse af den kulturelle dimension i arbejdsrummet og virksomhedens kulturelle ansvar
er i mange af dagens arbejdsrum af tilfældig, næsten rudimentær karakter.
Vores hjemlige arbejdsrums værdisystemer og begrebsdannelser, moral og etik er stadig dybt forankret i et kristent kulturunivers. Dette arbejdsrum møder i de her foreliggende case-studier japanske arbejdsrum. I denne dialogstilling ligger et godt forståelsesredskab. Gennem spejlingen i fundamentalt andre måder at opfatte sig selv, sit arbejde, sit land, naturen og arkitekturen på, opnår vi, at størrelser i vore attituder til livet, arbejdet og medmennesket,
som er så tæt på, at vi tager dem for givne, kommer til at
fremstå i et relativiseret perspektiv. Uden på nogen måde
at ville romantisere de ofte pauvre forhold i tidligere tiders
arbejdsrum, så er der i aflæsningen af arbejdets rødder og
udspring megen inspiration at hente til udviklingen frem-
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over. Sine steder i historien findes der formuleret og praktiseret et bevidsthedsrum omkring arbejdssituationen, som
rækker langt ud over overlevelseskampen og dens moderne ækvivalent, den økonomiske hensigtsmæssighed. Det
foreliggende arbejde rummer en række eksempler fra den
østasiatiske kultursfære, men samme afsøgning kunne have
udfoldet sig indenfor en europæisk kulturtradition. Nutidens arbejdsrum er automatisk indspundet i markedsmekanismerne, men vi kan gennem at dialogstille vore nutidige arbejdsrum med sådanne arbejdstraditioner åbne for i
det moderne arbejdsrum også at arbejde i forhold til livet.
Måske står vi som arkitekter med et særligt ansvar herfor.
Arkitektens arbejdsfelt, arkitekturens konkrete udformning,
har vidtgående indflydelse på vore arbejdsforhold på en
lang række områder af kvalitativt særdeles forskelligartet
natur. Mit mål med Arbejdets Rum har været at bidrage
med en række brikker til denne mosaik. Fokus er lagt på
tilblivelsesprocessen og de tilgrundliggende ideer, idet det
er min overbevisning, at det er herfra, at vi kan lære af
hinandens erfaringer, frem for alene at forholde sig til de
resulterende former. Det er mit håb at denne bog vil kunne
inspirere alle involverede i om- og udformningen af vore
arbejdssteder. Vi står i udviklingen frem mod værdige og
bæredygtige virksomheder overfor en stor og nødvendig,
tværfaglig indsats.
Dette problemkompleks indbefatter i den sidste ende
også spørgsmålet om det enkelte menneskes attitude til sit
eget liv. Vi kan ikke skabe arbejdsglæde for andre eller påtvinge en bestemt adfærd.Vi kan gennem en sum af indsatser i arbejdsforhold, de arkitektoniske rammers udformning, ledelsesesformen og den måde, hvorpå vi møder vore
medarbejdere, søge at stimulere, underbygge, foranledige
og anspore til en åben attitude i arbejdslivet - og herved
nære arbejdsånden.Trives dén, kan selv radikale initiativer
bære frugt. Er den ikke til stede, snigløbes selv gode initiativer af træghed, sløvhed og den lille modstand. Deri ligger
ikke, at det ikke nytter noget - tværtimod.Vi må blot holde
os for øje, at vi omkring vore arbejdssituationer håndterer
så komplekse sammenhænge, at vi kun kan arbejde med
håbet om at indvirke i den ønskede retning. Vi må først og
fremmest arbejde i den rette intention.
Den spirituelle hjernes struktur ifølge lægen og alkymisten Robert Fludd (1574-1637), se note 1
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M E TODE OG TI LGA NG
Arbejdets Rum forstås i denne afhandling på to i hinanden
indfoldede planer - dels som det psykiske, indre rum, hvori
vores oplevelse af det at arbejde udspiller sig; dels som det
arkitektoniske, mere umiddelbart beskrivbare, konkrete
rum, hvori vort arbejde udspiller sig.
Selvom arbejdet udspiller sig synkront i begge planer, er
deres indbyrdes relation yderst uhåndgribelig. Arbejdets
Rum søger gennem et flertal af tilgange at nærme sig forholdet mellem det ydre og det indre arbejdsrum. Modsvarende bliver arbejdsbegrebet i Arbejdets Rum særdeles
omfattende. Det bliver eksistentielt af tilsnit og overskrider
definitioner baseret på størrelser som løn og fysisk aktivitet.
I udarbejdelsen af Arbejdets Rum har jeg søgt at håndtere et menneske- og livssyn, der er så levende, komplekst
og fuldgyldigt, at vort arbejdslivs uhyre komplekse konstitution er givet en reel rummelighed. Mennesket i afhandlingen Arbejdets Rum er således en mangfoldig størrelse,
et væsen af kød og blod, et levende, tænkende, reflekterende, sansende og sensuelt menneske, et åndsvæsen af
næsten ufatteligt potentiale.
Arkitektursynet er tilsvarende konsekvent søgt forstået
i dets relation til livet. Arkitektur og kunst reduceret til
æstetisk form, garneret med historisk staffage og stilhistorisk indplacering, er om ikke uinteressant, så uvæsentlig og
ligger uden for dette projekts ramme. Sammenfald imellem
det gode arbejdsmiljø og den gode arkitektur snævert forstået som kunstobjekt er stort set tilfældige. Det gode arbejdsmiljøs betingethed af arkitekturen ligger på et andet
niveau, netop i formens evne til at modsvare og befordre
dens tilhørende livsprocesser og føje systemet ind i det
omgivende miljø. I dette perspektiv, som muliggør en dyb
økologisk perspektivering af vore virksomheder og arbejdsmiljøer, er forholdet mellem arkitektur og arbejdsmiljø en gensidig vekselvirkning. I Arbejdets Rum er arbejdsmiljøer tilsvarende opfattet i videste forstand som
steder for og tilstande af ageren.

Projektet Arbejdets Rum bygger i sit udgangspunkt på den
tese eller grundantagelse, at der findes en sammenhæng
mellem det ydre og det indre arbejdsrum. Når afhandlingen ikke er bygget op omkring afprøvning og eftervisningen af denne tese, er det fordi den er for banal og for
alment antaget og primært udspiller sig i sfærer, som undgælder sig eftervisning i konventionel forstand. Eller - sagt
på en anden måde - eftervisningen af denne tese ville fordre en omformulering af tesen til noget eftervisbart, som
samtidig ville dreje undersøgelsen bort fra den komplekse
kvalitative karakter i fænomenet Arbejdets Rum.
Når jeg de senere år har fortalt om Arbejdets Rum, har
alle spontant sagt, at en sådan sammenhæng mellem det
ydre og det indre arbejdsrum eksisterer. Vi synes at skabe
denne sammenhæng i vores individuelle arbejdsrum som
en fuldbyrdet - eller i det mindste realiserbar - realitet i det
subjektive. Og vi synes indforståede med, at ændringer i
det ydre kan modsvare ændringer i det indre og omvendt.
Men det synes at støde på uovervindelige vanskeligheder
at nå herfra til det almene eller principielle heri - måske
også fordi vi oftest kun bliver bevidste om relationen, når
den går i dissonans. Så min „tese“ har kun eksisteret med
den tilhørende „antitese,“ at selvom denne afhandling er
målrettet en indkredsning af denne relation mellem det
indre og det ydre arbejdsrum, så vil jeg ikke forvente at
finde nogen kausalt entydig eller enkelt håndterbar sammenhæng, men derimod en relation, der udfolder sig i det
særlige - i særlige mennesker, i særlige arbejdsrum. Det er
sådan, jeg i Arbejdets Rum har ønsket at se mennesker og
arkitektur, som lutter særlige tilfælde.
Spørgsmålet forskyder sig dermed fra verifikation eller
falsifikation af den tese, at en sådan relation findes, til en
undersøgelse af kvaliteten af denne relation i de i projektet definerede case-studier. Arbejdets Rum blev således i sit
udgangspunkt defineret som en kvalitativ undersøgelse,
hvori case-studier ville have en central plads.2 Umiddelbart
kan dette i forhold til den overvejende kvantitativt speci-

fikke og mere umiddelbart generaliserbare viden, som i de
seneste årtier er opbygget omkring arbejdspladsforhold,
virke som et problematisk valg, men arkitektens arbejde
udspiller sig i det særlige.3 Arkitekten projekterer én fabrik,
ét kontorhus, ét køkken, én butik osv. ad gangen - ikke alle
danske fabrikker, alle danske kontorhuse osv. Ligeledes
opholder vi os i ét rum ad gangen, ikke i alle rum. Den tendens i arkitekturen til at udtrykke det generelle på bekostning af det særlige, som har været fremherskende i store
dele af dette århundrede, har gjort sit til arbejdsrummets
fremmedgørelse.
Man kan udvikle ovennævnte „tese“ til den lidt mindre
banale følgetese, at sammenhængen mellem det ydre og
det indre arbejdsrum ikke er af entydig årsag-virkningskarakter, men en kompleks gensidig indvirkning. En sådan
antagelse gør kausale forståelsesmodeller mindre egnede
og leder til afsøgningen af holistisk orienterede tilgange,
hvor arbejde og arbejdende, virksomhed og arkitektur ses
i systemisk perspektiv. Selvom det ligger ud over denne
opgave at tilvejebringe et fuldt udbygget systemisk referencesystem, så har det været bærende for hele min tilgang til det foreliggende arbejde at se menneske, arkitektur og virksomhed i et sådant perspektiv: som levende,
selvintegrerende systemer i dynamisk vekselvirkning med
omgivelserne.
Det holistiske perspektiv er et bydende nødvendigt supplement til vore hidtidige forståelsesredskaber, hvis vi på
tilfredsstillende vis vil håndtere og perspektivere arkitekturen i forhold til aktuelle problemstillinger, præget af et
komplekst sammenspil af psykiske, psykologiske, økologiske og æstetiske komponenter. Med det holistiske perspektiv kan vi udvikle beskrivelsesformer, der reelt kan
håndtere livet i dets levende og uafsluttede aspekter, og
dermed nærme os en forståelse af, hvordan arkitektur virker ind i bolig- og arbejdsmiljøet og i det omgivende miljø.
Og vi kan med systemteorien opstille modeller herfor, som
befordrer samarbejdet med andre faggrupper.
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En af dem, der har arbejdet med udviklingen af en mere
almen systemisk model, er atomfysikeren Fritjof Capra. 4
Selvom der fra klassisk videnskabeligt hold har været en
vis modstand mod holistiske tilgange, så vil den holistiske
og den reduktionistiske betragtningsform efter Capras opfattelse ikke blot simpelt afløse hinanden efter en periode
i konflikt. De er en del af en større paradigmatisk transformation, og de vil på lidt længere sigt fremstå som komplementære værktøjer - som hinandens forudsætninger. „Reduktionisme og holisme, analyse og syntese, er komplementære tilgange, som afbalanceret anvendt hjælper os til
at nå en dybere indsigt i livet,“ skriver Capra.5 Han bygger
sit rids af et systemisk referencesystem på elementer fra
mange områder, men to vidensområder dominerer, dels
kvantefysikkens måle- og iagttagelsesproblematik, dels den
moderne biologis arbejde henimod at kunne beskrive livsprocesserne og de levende systemers kommunikationsformer.
Systemtænkning er procestænkning, en dynamisk betragtningsmåde, der betragter f. eks. et hus, en byplan eller
en virksomhed som et levende system, der er ikke-lineært
forbundet med andre systemer. Således er arkitektur forstået som byggekunst og æstetisk form ikke noget system,
men en del af et system, der indbefatter de livsprocesser,
som det pågældende stykke arkitektur indgår i. Arkitektur
kan i forhold til systembiologien opfattes som cellevæggen,
der strukturerer cellens liv og tegner dens fremtræden,
men alligevel kun er en del af den levende celle.
Et levende system åbner for forståelse igennem et flertal
af parallelle beskrivelsesmønstre, skriver Capra, gerne subjektive af natur, men kongruente, til afdækning af systemets
indre processer og forståelsen af systemets gennemstrømning og vekselvirkning med omgivelserne. Det levende system er karakteriseret ved selvorganisering inde fra. Systemet stræber imod stabilitet, men befinder sig altid langt fra
ligevægt. Dets uligevægt er populært sagt forudsætningen
for liv, og systemets bestræbelser retter sig imod organisering på stadig højere niveauer. Stabiliteten afprøves og
forfines igennem fortløbende justerende bevægelser. I sin
skitse til et systemisk referencesystem diskuterer Capra
videre en række kvalitativt forskellige tilpasnings- og trans-

formationsmåder for levende systemer, fra mentale tilpasninger til genotypiske forandringer, regenerationsevne,
selvforvandling og transcendens, men dette vil det i denne
sammenhæng føre for vidt at komme ind på. 6
Det typiske levende system indgår i en slags systemtræ,
en hierarkisk ordning af livsniveauer, hvor hvert system
indgår i større systemer og er opbygget af en række subsystemer; ikke som udtryk for magt, men som et organiserende princip.7 Komplementært til den række af selvopretholdende egenskaber ved levende systemer, som darwinismen har fokuseret på, står en vifte af harmoniserende
kvaliteter som integration, relation og symbiotiske forhold.
Hvor biologerne således traditionelt har leveret skyts til
spejling af allehånde aggressionsdyrkende teoridannelser,
er der i den nyere biologis aflæsninger tværtimod belæg
for langt mere komplekse og nuancerede teoridannelser.
Den kønnede forplantning repræsenterede med sin genetiske variationsmulighed et kvantespring i evolutionen:
komplekse kombinationsfelter med tilsyneladende endeløse variationsmuligheder kunne hermed udforskes og re-
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Grundrids af en systemisk model, se note 6
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sultaterne integreres. Livets aktiviteter og mentale processer udspændtes i komplementære felter, hvor tilstande skabes, opretholdes og forgår i cykliske mønstre. Den systemiske betragtningsmåde er båret af komplementære forståelsesramme og forståelsen af sådanne fluktuationer og rytmiske mønstre vil i de kommende år komme til at spille en
fundamental rolle i udarbejdelsen af et systemisk verdenssyn.8 Hvor komplementariteten i sin fulde konsekvens og
udfoldelse endnu kan fremstå som uhåndgribelig i vores
vestlige kultursfære, der igennem århundreder har udviklet
en anden kategori af knivskarpt skelnende logik, så er den
komplementære forståelse af livet og omverden levende
og nærværende i Østen og findes artikuleret på alle niveauer, mest udpræget i den kinesiske tænkning.
Vi møder rytme, puls, cyklus og gentagelse i både det
største og i det mindste - i solsystemet og i atomet. Vi ser
tidevandet hæve og sænke sig, blomster åbne og lukke sig
og følge solens bane gennem dagen. Dagligdagen og dens
ritualer, beklædningen og kosten ændrer sig med døgnrytmen, årstiden og vores livscyklus. I den omverden, vi deltager i og håndgribeligt kan sanse, står cykliske mønstre
som årstider, månefaser, døgnrytmer osv. umiddelbart mindre aflæselige for os og mindre betydende end det forhold,
at vi kan indvirke deri. Stadig er størrelser som cyklus,
rytme, pulseren, relation, parallelitet og synkron forbundethed nogle lidt uhåndterlige og abstrakte udgangspunkter
for mere detaljerede beskrivelser af kulturelle processer,
og selvom vi iagttager forandringer i vores eget liv, ser vi
dem ikke nødvendigvis i cykliske sammenhænge.9 På stadig f lere områder af menneskelivet bliver der dog afdækket rytmiske mønstre, og alt tyder på, at også vores kulturliv, vores åndsliv og mentale processer korresponderer
med cykliske mønstre. Kulturer kommer og går, kulturelle
tendenser kommer og går, økonomiske kriser kommer og
går, men cykliske mønstre tenderer imod at forsvinde i
vore kausale betragtnings- og beskrivelsesmåder.
Capra selv er ikke i tvivl om, at han har fat i den lange
ende: „Den systemiske opfattelse af naturen har omsider
givet os et meningsfuldt videnskabeligt udgangspunkt for
en løsning af de klassiske spørgsmål om livets, åndens, bevidsthedens og stoffets væsen,“ skriver han.10 Vi nærmer os
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de klassiske spørgsmål om livets, åndens, bevidsthedens og
stoffets væsen, men det må stadig stå som et åbent spørgsmål, om munden her er taget for fuld - om den systemiske
opfattelse blot bliver endnu en reduktion af åndslivets og
bevidsthedens blomster: „I naturens lagdelte orden er den
individuelle menneskelige bevidsthed rodfæstet i de sociale og økologiske systemers større bevidsthed,“ skriver Capra: „og disse bevidstheder er atter integreret i det planetære mentale system - Gaias bevidsthed - som igen må have
del i en slags universel eller kosmisk bevidsthed. Begrebsgrundlaget for den ny systemiske beskrivelse begrænses på
ingen måde, fordi det forbinder denne kosmiske bevidsthed med det traditionelle gudsbegreb. Dette forhold udtrykkes således af Jantsch: ‘Gud er ikke universets skaber,
men dets bevidsthed.’“ 11 Det mentale og det kommunikerende er i Capras systemiske tankegang langt mere komplekst end vore daglige forståelsesbilleder deraf: Jorden er
en organisme, ikke ligesom en organisme, jorden er Gaia.
Her træder særlig Lovelock og Bateson frem i Capras tanker. „Hvis vi adskiller mentale fænomener fra de større
systemer, hvori de er immanente, og begrænser dem til
menneskelige individer, oplever vi miljøet som bevidstløst
og kommer nemmere til at udbytte det. Vores holdning til
det bliver en ganske anden, når vi erkender, at miljøet ikke
alene er levende, men også bevidst, som vi selv.“12 Gælder
dette også for vores nærmeste miljø, arkitekturen?
Arkitektur er menneskeskabt. Selvom forholdet mellem
arkitektur og menneske som udgangspunkt er gensidigt,
indebærer arkitekturen et markant formende element i
forhold til livet, idet den virker stærkt formende tilbage på
det liv, den omspænder, betinger, strukturerer og indgår i.
Arkitekturen rummer en mangfoldighed af formaspekter.
Man kan sige, at arkitekturen er formkraft.
Isoleret set er form - også arkitektonisk form - død og i
sig selv uinteressant. Omgangen med form giver kun mening i en stadig dialektik med dét der fylder formen, dét
der giver formen liv og idé, dét der sprænger formen, dét
der opløser formen og dét der transformerer form. I et
astrologisk begrebsapparat modsvarer dette Saturns polære relation til henholdsvis Måne, Sol og Jupiter, Uranus,
Neptun og Pluto. 13 Det saturnske repræsenterer astro-

logisk set formende og strukturerende størrelser og kræfter som skelet, mønster, hylster, orden, afgrænsning, fokusering, målretning, det faderlige, det definitive, det hierarkiske, det strukturelle, det udkrystalliserende, det metodiske osv. Metode er således også formkraft. Metode er af
natur saturnsk og rummer da også Saturns ultimativt livsafvisende princip, døden. Metode kan fastfryse en situation
i det levendes stadige foranderlighed. Deri ligger dens
styrke. Og deri ligger dens kors.
Metode er umiddelbart en række forskellige discipliner
og redskaber, der kan støtte udførelsen af et arbejde som
det foreliggende. Men metode er i bredere forstand en
struktureret opmærksomhed, der må gennemtrænge og
omfatte hele arbejdsprocessen for at opbygge en altomfattende konsekvens og enhed i resultatet. Arbejdsprocessen
må være udkrystalliserende, som en stadig afklaren, som en
fortsat lutring.
Metode er en formal struktur, en indre lovmæssighed, et
redskab til at forløse sine arbejdsspørgsmål. Metode er et
mønster i udgangspunkt og betragtningsvinkel, som rigtigt
anvendt i beskrivelsen af virkeligheden giver en klarhed i
resultatet, hvis kommunikationsværdi langt overgår den
ustrukturerede iagttagelse. Sproget selv er ladet med struktur og gør den struktur- eller forudsætningsløse iagttagelse
- eller i hvert fald videregivelsen af den - til noget nær en
umulighed. Metode, forstået som struktur eller ordnende
princip, findes altid tilstedeværende i et eller andet omfang, for at et udsagn overhovedet har mening. En metode
er således ikke blot en tabula rasa - ikke blot en jomfruelig
ren, objektiv forståelsesramme. Den er også et betingelsessæt - et filter, der systematisk fremmer visse aspekter og
undertrykker andre og således systematisk præger resultatet.
Formalismen truer til stadighed med at fordrive det væsentlige og fortrænge livet fra både undersøgelsen og det
undersøgte. Arbejdsform og arbejdsmetode må transcendere sine begrænsninger. Den igennem hele processen fastholdte opmærksomhed på og refleksion over opgavens
natur og emne må i sidste ende løfte arbejdet ud over
metodens udgangspunkt. Det forskningsmæssigt og arkitektmæssigt interessante ligger stort set udenfor metoden

i sit formaspekt, og det betydende resultat rummer i en
eller anden forstand noget metodetranscenderende eller
grænseoverskridende. En simpel metodologisk korrekt
gennemspillen af et givet tema sikrer på ingen måde et
frugtbart resultat - i det mindste i den udstrækning vi taler
om humaniora.
I alle valg ligger fravalg. I alle metodiske udgangspunkter
ligger stærke kræfter, der om ikke fuldstændigt determinerer resultatet, så dog virker markant ind på og systematisk præger resultatets natur. I valget af metode ligger således også indsnævringen af et bestemt arkitektur- og livssyn.
Metode bør derfor omgås med yderste forsigtighed.
Vi har haft en tendens til at værdsætte metodiske mønstre, der betoner det enkle og entydige fremfor det komplekse. Vi har søgt det afsluttede fremfor det åbne forståelsesrum. Med stor ihærdighed har vi i de forudgående
århundreders aflæsning af verden omkring os afsøgt og udviklet ordensmønstre af entydige årsag-virknings mekanikker. Ud fra cartesiansk-newtonske idealmodeller for aflæsning af simple fysiske sammenhænge har vi projiceret tilsvarende idealmodeller langt ind i forhold, der vedrører
livet, kulturen og de levende processer - og som ligger
langt udenfor den klassiske fysiks genstands- og gyldighedsområde.
Bag disse bestræbelser lå ønsket om videnskabeliggørelse - og nedenunder lå et ønske om kontrol og beherskelse.
Processen er i dette århundrede så langt fremskredet, at vi
næppe længere accepterer ikke-kausale forklaringer eller
kategoriserer dem som uvidenskabelige, sekundære eller
rent ud spekulative digterier. Således reduceres komplekse
fænomener i levende, dynamiske sammenhænge rutinemæssigt til entydigt beskrivbare, isolerede former, og stort
set alle områder lider idag under det klassiske paradigmes
iagttagelsesidealer og reducerende forståelsesstrukturer.
I mange fagdiscipliner ligger metoden - forstået som den
måde, hvorpå man møder undersøgelsesobjektet - fast
forud, med klare fordringer til forsøgsopstilling og iagttagelsessituation, der eliminerer subjektet og gør forsøget
reproducerbart. I en række situationer er dette fuldt berettiget, ligesom det var en vigtig forudsætning for, at den
klassiske fysik kunne nå den integritet i sin udfoldelse og
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det samlede greb om verden, som den rent faktisk nåede.
Men dette udgangspunkt sætter meget snævre grænser for,
hvad forskningen kan håndtere. Indarbejdelsen af disse
iagttagelseskriterier indenfor andre områder som biologien og lægevidenskaben har sammen med de underliggende forventninger om at kunne afdække tilsvarende mekaniske årsag-virkningsmønstre systematisk forholdt disse
videnskabsgrene at håndtere livet og dets former i live.
Problemerne udspiller sig ikke kun i forskningslaboratorierne. Hvor den reduktionistiske biologi har lært os, hvordan vi kan udnytte verdens ressourcer, så har den stadig til
gode at vise os, hvordan menneskelig aktivitet varigt bæredygtigt kan indgå i et levende hele. Tilsvarende virker vor
apparatfejlsindsporede hospitalssektor med dens systematiske adskillelse af sygdom og tilværelse - stærkt støttet af
lægevidenskabens fornægtelse af det psykiske og sjælelige
- som uhjælpeligt fastholdt i fejlorienteret metode.
Kræft har i de senere år fået en voksende udbredelse, og
selvom der er investeret store summer i kræftforskningen,
er man ikke kommet ret meget nærmere kræftens gåde. Set
i historiens bakspejl vil denne magtesløshed sandsynligvis
klart fremstå som paradigmatisk betinget. Selvom der idag
findes mange alternative hypoteser om, hvilket fænomen
kræft er, og dermed hvordan vi kan håndtere en helingsproces på anden vis, så har det etablerede system hidtil
været fuldstændig afvisende overfor dialog - selv en kritisk
efterprøvning af det alternative kunne jo ligne en anerkendelse - og gennemgående for de alternative tilgange er, at
fænomenet kræft sættes direkte i forbindelse med det menneske og den livssituation, som har genereret kræften.
Apparatfejlsmodellen må beskytte sig mod den slags.
Det kan være svært at vurdere effekten af alternativ
kræftbehandling,14 men dette gælder ligeledes det etablerede systems behandlingsformer. Der synes at være en stærk
modvilje mod at lave de (for double blind-dokumentationen nødvendige) undersøgelser af sygdomsforløbet hos
mennesker, der efter moden overvejelse siger nej tak til det
etablerede systems behandlingstilbud og opsøger alternative behandlingsformer, idet der i dette ville ligge en slags
anerkendelse af muligheden heraf.15 For enkelte kræftformer véd man dog, at operative indgreb ved fremskred-

ne tilfælde af kræft i lunge- og maveregionen halverer levetiden i forhold til de tilfælde, hvor man ikke opererer.16
Det er således tankevækkende, at det efter tusindvis af
drastiske indgreb stadig er et åbent spørgsmål, om apparatfejlsbehandlinger i det etablerede systems som operation
og kemoterapi overhovedet har nogen helbredende effekt.
Det står ikke meget bedre til med indeklimaforskningen.
„Prøver man ud af de mange forsøgsopstillinger og spørgeskemaer at rekonstruere forskernes menneske- og arkitekturopfattelse, må man tage sig til hovedet. Livets, menneskets mangfoldighed er reduceret til endimensionale
mekanismer. Rummene og arkitekturen er reduceret til
helt primitive karikaturer,“ skrev jeg i 1993, oprørt over
deltagelsen i en af de største konferencer for indeklima,
Indoor Air: „Det virker som om indeklimaforskningen er
kørt ind i samme blindgyde som kræftforskningen, hvor almindelig sund fornuft, hvor al kompleksitet i problemformuleringen, hvor intuitionen er koblet fra.“17
Konferencen Indoor Air ‘93 blev afholdt i Helsinki, 04.09.07. 1993, og som det blev sagt i en af de konkluderende

Lebbeus Woods (f. 1940): Idealby (1985). Alle dele passer fuldstændig ind i hinanden som et fuldt kontrolleret og kontrollerbart urværk. Øverst principdiagram, nederst er der zoomet ind i universet på det byggede udsnit
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taler, stod man idag „i en overgangssituation: fra pionerfasen, hvor man lidt famlende havde bevæget sig ud på ukendt grund, til en professionel fase, hvor de enkelte fagområder idag står metodisk stærkt rustet i en velfunderet
videnskabsgren gearet til præcise videnskabelige arbejder.“18 Overfor en sådan formaliseret formalisme kunne
arkitektfaget med dets tradition for at håndtere helheder i
en kunstnerisk syntese stå i en nøgleposition, når det gælder at formulere andre og mere tidssvarende tilgange til
sundheds- og indeklimaforskningen.
Men det skal åbenbart være sådan - kemisk renset for
spor efter liv - for at vække rigtig respekt. Måske skulle
man i bestræbelserne på at komme SBS-syndromet19 til livs
overveje ikke at bruge standardreferencegrupper, udrustet
med det moderne menneskes gennemsnitligt dårlige sanseapparat og uoptrænede bevidsthed om, hvad det sanser,
men lade de følsomme og de overfølsomme mennesker
have det største ord at skulle have sagt - og ikke mindst de
mennesker, der har en højt udviklet opmærksomhed om
deres sansning - lyd-, lugt-, syns- og farveindtryk osv. Nu kan
højt betalte forskere diskutere, om potteplanter betyder
noget for indeklimaet - med en skråsikkerhed og videnskabelighed, som synes omvendt proportional med deres
forsøgsopstillings evne til at omfatte det levede livs komplekse virkelighed.20
Allerede Wolfgang Goethe (1749-1832) gik imod den
omsiggribende anvendelse af den newtonske naturvidenskabs mekaniske modeller. Goethe „blev den nye videnskabs modstander,“ skriver Olav Ødegården: „Han brød sig
ikke om den måde, hvorpå man med en rent manipulatorisk beherskelse som mål aftvang naturen dens hemmeligheder. Burde videnskaben om naturen ikke hellere søge
at forstå naturen i dens uendelige, kvalitative mangfoldighed?“21 Lidt sat på spidsen blev fysikken den nye religion,
naturvidenskabsmanden dens ypperstepræst og den videnskabelige metode det inkvisitoriske redskab til fastholdelsen af det klassisk naturvidenskabelige verdensbillede.
Rudolf Steiner (1861-1925), der i årene fra 1890 til 1897
arbejdede som forsker ved Goethe-arkivet i Weimar med
udgivelsen af Goethes samlede værker, tog også denne
side af Goethes arbejde op og påpegede det problematiske
Lebbeus Woods: Idealby (1985) i aksonometrisk afbildning.Woods søger gennem sine projekter at tegne en nutidig verdensforståelse, se note 27
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i at påføre alle vidensområder den naturvidenskabelige reduktionisme. „Man tror, at man må tænke på en bestemt
måde over objekterne og vel at mærke over dem alle - over
hele universet på samme måde,“ skrev Steiner: „[Men] fysikkens metode er slet og ret et særligt tilfælde af den almindelige videnskabelige forskningsmetode, hvor der er
taget hensyn til naturen af de genstande, der kommer i betragtning, på det område, som denne videnskab tjener. Bliver denne metode udvidet til det organiske, da udslukker
man dettes specielle natur. I stedet for at undersøge det levende i overensstemmelse med dets natur, påtr ykker man
det en fremmed lovmæssighed. Men således vil man - ved
at benægte det organiske - aldrig nå til erkendelse af det.“22
En metode må ikke blive sin egen virkelighed eller et
mål i sig selv. En metode i dissonans med sit „objekt“ eller
sit spørgsmåls natur medfører uomgængeligt et utilstrækkeligt og utilfredsstillende resultat. Metode må være et
værktøj til at nå fuldbyrdede resultater af form og indhold
og være lydhør overfor projektets eller spørgsmålets indre
natur. Et metodevalg indebærer et livs- og menneskesyn,
og den etisk betonede afklaring af sådanne størrelser, må
være klarlagt forud for metodevalget.
Jeg foretrækker ordet tilgang fremfor metode. Hvor ordet metode har tendens til at vise bort fra subjektet - dén
der anvender metoden - og således genlyder af klassisk objektive iagttagelsesidealer med laboratorieagtigt hvidskurede hænder, har ordet tilgang, sin tilsyneladende blødkantede fremtoning til trods, fat i noget væsentligt gennem
at pege tilbage på betragteren, betragtningsmåden og hele
det stillede spørgsmåls natur. Metode må i humanistisk
forskning være opmærksom på sit subjekt og lydhørt overfor sit objekt.23
I Arbejdets Rum har jeg søgt en tilgang, hvis struktur
udspringer af det undersøgte, hvor en åbenhed overfor og
en fortsat refleksion over opgavens natur gradvist udviklede, eller måske rettere fandt ind til, en i situationen latent
formspire eller urform. Dette bygger på en tillid til, at der
ud af det fortsatte møde mellem subjekt og objekt vil opstå en struktur, som meget rent vil kunne bære det for det
undersøgte særlige frem.
Denne tilgang er ikke af klassisk objektiv karakter, og hver
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iagttager vil i sin lytten, i sin åbenhed overfor og forløsning
af samme opgave nå forskelligartede udtryk. For eksempel
ville en anden, der søgte at gennemføre samme case-studie
om Shinju-an, kunne komme til i princippet samme konklusioner, men den etablerede forsøgs- og målesituation
med iagttageren (forfatteren) som deltager i zen-templets
dagligdag ville ikke kunne reproduceres - livet er gået
videre imens. Man taber således det klassiske forsøgs reproducerbarhed, men vinder adgangen til de umådeligt
righoldige data fra arkitektens fineste måleinstrument:
sansningerne fra den konkrete tilstedeværelse. Man vinder
muligheden for overhovedet at være til stede i sin forsøgsopstilling. Men variationen i forskellige studier af det
samme vil nuancere det undersøgte og føje sig sammen
frem for at repræsentere konflikt. De vil - i den udstrækning de har søgt en form, der modsvarer det undersøgte svinge omkring og belyse noget fundamentalt opgaven
iboende.
Denne tilgang kan forfines ad f lere veje. Dels har det
kvalitative case-studie mulighed for indenfor samme studie
at benytte et f lertal af tilgange til samme fænomen. Dels
kan man kvalificere subjektet. Spørgsmålene må dermed
rettes mod både subjekt og objekt - ikke bare hvad der
spørges om, men hvem, der spørger, og hvilket værdisystem, der spørger. Projektets konsistens ligger ikke i,
hvilke spørgsmål, der præsenteres, men i hvordan projektets arbejdsspørgsmål møder fænomenet. Den hér opridsede tilgang, som jeg i tankerne i mange år har benævnt det
kvalificerede subjekts metode,24 fordrer en stadig refleksion over iagttagerens og iagttagelsessituationens natur.
Præcisionen i det sansede og den omhyggelige sproglige
artikulation heraf bliver ligeledes af stor vigtighed. Man må
ikke være i tvivl om iagttagelsens soliditet, hvilket er nøje
forbundet med, at man af sproget formår at meddele perspektivet.
I de sekvenser af Arbejdets Rum, hvor deltageraspektet
er fremtrædende, har jeg således søgt i den sproglige bearbejdning at lade iagttageren fremstå tydeligt uden at
forfalde til det selvbiografiske. Disse sekvenser kunne være
omskrevet i en mere distant overbliksagtig man-form, hvor
subjektet (tilsyneladende) var elimineret, men det ville

være at foregøgle et perspektiv, som ikke er.
For igen at bruge Shinju-an som eksempel, så rummer
deltagelse og tilstedeværelse i det system, man undersøger,
et vist sæt af problemstillinger. Men jeg er overbevist om,
at jeg ikke ville være kommet til de samme resultater ved
udelukkende at have iagttaget Shinju-an på hvad der i klassisk opfattelse ville være passende afstand.25 Hele udgangspunktet for case-studiet: at zen-æstetikken må forstås (og
bliver forståelig) i sammenhæng med zen-menneskets
eksistentielle arbejdsrum, bliver først nærværende derved.
Metodespørgsmålet i forhold til arkitekturfrembringelse,
arkitekturforskning og arkitekturbeskrivelse er ganske
komplekst. I arkitekturen mødes beskrivelsesmæssigt uforenelige størrelser som indhold og form, proces og resultat,
idé og form, liv og død - polariteter som en klassisk funderet arkitekturforståelse har vanskeligheder med at håndtere tilfredsstillende. De cartesiansk afledte betragtningsformer skærer deres objekt ud af livet og tvinger både
arkitekturforskningen og den konkrete arkitekturtilblivelse
bort fra sin forankring i livet, i nuet, og de giver kun i få
særlige tilfælde reel mening. Stillet overfor livsprocessernes udfoldelse vil sådanne betragtningsformers problemreduktioner være utilstrækkelige - i visse tilfælde utilgivelige - i deres projektion af mekanistiske forestillinger
på undersøgelsesobjektet. Vi kommer som arkitekter og
forskere alt for let til både at stille og at løse de forkerte
spørgsmål.
Arkitektens egen arkitekturopfattelse flyder hele tiden
umærkeligt imellem et væld af referencesystemer, fra rene
formbetragtninger, praktiske fordringer og kunstneriskproportionale vurderinger til sociale, idémæssige, associative og intentionelle vinkler. I enhver tilblivelsesproces
skifter poetiske, æstetiske, ingeniørmæssige og økonomiske parametre i ét væk mellem hinanden. Begynder vi at
tænke for meget over dette, splittes processen op i enkeltstående parametre, hvorfor vi ofte mister evnen til at frembringe kunst. Måske ser vi det ikke, for resultaterne har det
med at forløses indenfor lige præcis de parametre, vi bevidst lægger øverst. Men igennem selve vores dissekeringsproces mister vi vores uskyld og vores evne til at håndtere
helheder. Vores evne til at frembringe fuldbyrdet arkitek-
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tur er tabt. Hvis vi tilsvarende lader metodetekniske overvejelser diktere vore forskningsprocesser og afskære vores
intuition, vores tilstedeværelse og vores deltagelse, løber vi
den udtalte risiko, at vores forskning forfejler. Vi opdager
det måske ikke. Den passer muligvis ind i forudgående
forskning, der er blevet til på samme type perspektiver.
Men således føjes sten efter sten til forskningens babelstårn.
Tilskyndelsen til at reducere - tendensen til at sætte skabeloner mellem virkeligheden og betragtningen - kan siges
at være det, der bogstaveligt tog livet af den tidlige funktionalisme og modernisme, efter at disse i deres tidlige form
havde vundet deres styrke i forhold til de forudgående arkitektur- og kunsttilgange ved konkret at inddrage mennesket. Man studerede dagliglivets bevægelser, kroppens
proportioner og livsmønstrenes normer, og relaterede
ydermere arkitekturen til den politiske og sociale virkelighed. Man udfoldede en vision om lysere, bedre, mere lige
og retfærdige rammer for menneskelivet. Men alt dette
blev i løbet af få årtier reduceret til form, regler, normer,
gennemsnit, grænseværdier og idealløsninger, som ideelt
set havde gyldighed fra pol til ækvator. Den i begyndelsen
tilstræbte direkte håndtering af mennesket i dets livssituation blev væk i modeller og antagelser af objektivt-ideal
karakter. Det særlige, det unikke ved mennesket, såvel som
ved stedet og opgaven, blev fortrængt af en gennemformaliseret viden om standardlivssituationens systematiserede
idealformer.
Hvornår andet end i efterkrigstidens funktionalistiske
univers kunne man lave 2½-værelses lejligheder? Hvad er
overhovedet et halvt rum? Og er det til halve børn? Arkitekternes sociale engagement reduceredes gennem tid til
stivnet form og formaliserede spilleregler for simpel ligningsløsning. Livsrummet indsnævredes, institutionerne og
institutionaliseringen voksede, døden meldte sin ankomst
- om ikke bogstaveligt så derhen, at arkitekten efterhånden
møder livet og medmennesket gennem tunge lag af former,
regler og vedtægter. Funktionalismens sociale ansvarlighed
udviklede sig i sin kanoniserede form til et anonymiserende kvælertag på det moderne menneskes livsrum.
Rivemønstre i grushave ved zen-templet Konchi-in, Kyoto, anlagt i 1600-tallet
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Günter Nitschke opstiller i bogen The Architecture of the
Japanese Garden, Right Angle and Natural Form en treleddet udvikling, fra prototype over type til stereotype, som
han forfølger igennem tid i forhold til den japanske havekunst.26 Dette henfald til livs- og idéforladt, stereotyp form
synes næsten at være en naturlov - eller rettere et næsten
uafviseligt kulturelt udviklingsmønster.
Case-studiet om Shinju-an kan i dette perspektiv læses
som én lang beretning om denne proces og dens næstenuafvendelighed indenfor zen-buddhismens og te-æstetikkens eksistentielle arbejdsrum. Hvor te-æstetikken i 1400tallets og 1500-tallets formative fase havde en dynamik
mellem den prototypiske innovation og typens forfinelse,
så udvikler te-ceremonien sig fra begyndelsen af 1600-tallet hastigt imod den definitive stereotype. Og næsten umærkeligt forvandlede teens forankring i det formløse sig
i løbet af relativt få år til et udtalt formens tyranni.
Skal man frigøre sig fra funktionalismens stereotyper, så
må man udover en frigørelse fra det kvælertag, som økonomiske og produktionstekniske rationaler har påført
arkitekturtilblivelsen, genoplive et formsprog, som relaterer til livet fremfor til formvokabulariet. En genoplivning
og relevant videreførelse af funktionalismen vil derfor fordre et bevidsthedsmæssigt opgør med dens forfejlede oversættelser af kvalitative mål til kvantitative størrelser, samt
genopdagelsen af det enkelte menneske, det levendes væsen og det særliges betydning. I kvantificeringens og rationalernes yderste konsekvens ligger en fatal kulturel forarmelse. Fastholdelsen af det kvalitative er en proces uden
begyndelse og ende.
Sikringen imod henfaldet eller tilbagefaldet til døde former og kvantitative størrelser beror på deltagelsen i livet
og kan ikke blot sikres administrativt-metodisk. Mange af
arkitektfagets centrale spørgsmål ligger således gemt i
begrebet den levende form, parallelt med den grundtvigianske bestræbelse på det levende ord: Hvordan kommer vi gennem arkitektur og arkitekturforskning til en
formverden, der udspringer af livet, og som betinger og
befordrer livet? Hvordan opretholder vi en attitude i vore
metoder og tilgange, der tager form efter livet - og ikke
omvendt?
Rivemønstre i asken ved ildstedet i Kita-ke, et sake-bryggeri i Kanazawa med samurai-traditioner. Her var man altid rede til
den rituelle gestus, der ligger i at modtage kunder og gæster med en kop te
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I projektets indledende faser gjorde jeg mig en del overvejelser om, hvordan man kunne opbygge et studie, der dialogstillede Øst og Vest. Burde det for klarheds skyld være
symmetrisk, således forstået at der til et case-studie opbygget omkring Vidarkliniken i Järna hørte et modsvarende
case-studie af en japansk sundheds- eller plejeinstitution?
Og at der til et case-studie på baggrund af et ophold i et
zen-tempel fandtes et tilsvarende case-studie med udgangspunkt i et benediktiner- eller cistercienserkloster? Umiddelbart havde jeg svært ved at svare nej, selvom opgaven
derved ville blive endnu mere uoverskuelig at løfte. Men
gradvist voksede en fornemmelse af, at det symmetriske
studie ville fokusere energien forkert, på forskellighederne
mellem to plejekulturer og på forskellighederne mellem to
spirituelt definerede arbejdsrum. En asymmetrisk opbygning derimod ville fremdrage, hvad der var særligt for pågældende case-studie, i en åben modstilling til et samlet
forståelsesr um. Kapitlet Den japanske ABC omhandler
således også danske arbejdsforhold. Når der tales om „flittige arbejdere i en myretue,“ så vinder et sådant sprogbillede kun sin fulde betydning gennem en underforstået
reference til, at sådan er det ikke hos os, eller sådan ønsker
vi ikke at se det hos os. I den vestlige tradition er vore tankers og udsagns klarhed og selvforståelse betinget af en
sådan dualitet.
Med dialogstudiet forstår jeg en relativisering gennem at
etablere en dialog imellem tilstande, fænomener og forståelsesbilleder af fundamentalt væsensforskellige kultursfærers kernebegreber. Dialogen skal ikke forstås konkret
mellem på den ene side den konkrete dansker eller situation og på den anden side den modstående person eller
konkrete fremtoning i Japan, Kina eller et lignende sted.
Dialogen er primært en intern proces af bevidsthedsmæssig art, hvor værdimønstre fra egen kulturbaggrund aktiveres gennem modstilling og relativisering i forhold til mønstre af fundamentalt forskellig kulturbaggrund. Vore kulturelle kernebegreber står klart frem i vore religioner, der

gennem tiderne har indeholdt og sammenfattet vore værdisystemer. Religion sammenfatter i den forstand forholdet
mellem menneske og univers, kultur og omverden. Selvom
religionerne ikke har samme håndgribelige tilstedeværelse
som tidligere, så er ikke blot vores attitude til medmennesket, naturen og universet, men også vores arbejdsbegreber
og sociale tankegange intimt forbundet med kristne kerneværdier - dansk kultur er i den forbindelse del af et Nordeuropa, som kunne karakteriseres som en senlutheransk
kristen kultursfære.28
I dialogstudiet er det vigtigt at skelne mellem den eksotiske forskel - den umiddelbare tilsynekomsts blotte
fremmedartethed og „mystiske“ fremtræden i forhold til
egen reference, eller med andre ord det, der af den udefra
kommende betragter er mystificeret - og så forskelligheder
på esoterisk plan i den indre logiks eller mystiks væsenskerne. Den eksotiske forskellighed er ligegyldig og fører
ikke til nogen dybere forståelse.
På baggrund af mange års studier i dialogfeltet mellem
østlige og danske forhold er det min overbevisning, at man
må forstå de sammenlignede fænomener ud fra deres egen
kontekst og indre logik og søge deres lejring i de bagvedliggende kulturelle mønstre. Selv det mest eksotiske
har i sin sammenhæng en funktionalitet, logik og naturlighed. Følgelig kalder det sammenlignende kulturstudie på,
hvad man kunne kalde en eksistentiel tilegnelse. Hvor den
eksperimentelle fysiks ideal foreskriver den helt neutrale
iagttagelsessituation, fordrer en virkelig forståelse af et
religiøst funderet, kulturelt univers en tilegnelse gennem
en bevidst og dybtgående indlevelse i det iagttagedes livssituation og kulturelle forankring. Iagttagelsessituationen
er en deltagersituation, hvor den optimale iagttagelse nås
igennem den optimale deltagelse. Herfra - fra den direkte
erfaring - kan man siden genhæve sig til klarsynets tørre
højde. Herfra kan man med stort udbytte dialogstille, låne,
spejle, lade sig inspirere - og vække fornyet liv og forståelse i ellers lukkede, givne størrelser i vores selvforstå-

else. Dialogstudiets potentiale ligger således i den kvalificerede relativisering.
Dialogstudiet fordrer følgelig en samtidig opmærksomhed på det udsigts- eller synspunkt, hvorfra studiet udføres,
og det program, som den deltagende iagttager medbringer.
Det jeg tidligere karakteriserede som det kvalificerede subjekts metode, rækker dermed langt ud over det selvbiografiske og indebærer en forståelse af det værdisæt og kulturelle paradigme, som subjektets udgangspunkt indebærer.
Som det er nu, er vores egen arkitekturhistorie - den
græske, romerske og centraleuropæiske - ordnet og videregivet i en positivistisk, tilstræbt objektiv tradition, hvor
man har bestræbt sig på at hæve resultatet over iagttagersituationen. Anlagde man her et tilsvarende subjektkvalificerende dialogperspektiv, ville forståelsen af, hvordan for eksempel antikkens bygninger forankrede samtidens mennesker i universet stå stærkere i forhold til de
arkitektonisk-kunsthistoriske aflæsninger af den reducerede form, samtidig med at iagttagersituationen ville blive
relativiseret. Det, som var levende og vigtigt at beskrive for
forrige århundredes rejsende arkitekt, er ikke nødvendigvis det samme, som er vigtigt for nutidens arkitekt.
For at eksemplificere ovenstående i forhold til de foreliggende japanske case-studier, så relaterer en kristen kulturs ypperste frembringelser til en guddommelig fylde - en
størrelse så positiv, lysende og storladen, at den for mennesket kun er næsten opnåelig - hvor en buddhistisk kulturs
ypperste frembringelser og ultimative bestræbelse rummer en guddommelig tomhed, der ligger hinsides det gode
- ud over alle distinktioner og dualistisk baserede karakteristikker. Dette kan selvfølgelig forstås rent intellektuelt og
virker med intellektets distance ikke særlig indviklet, men
nærmer man sig intellektuelt, kortslutter sprogets logik.29
Uden en eksistentiel tilegnelse af, hvad dette implicerer i
sin udfoldelse i tilværelsen som sådan, i menneskets og
æstetikkens målsætning, kan man overhovedet ikke nærme
sig essensen. Jeg siger ikke, at dette er let eller løser sig
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selv gennem deltagelse, men der ligger heri en farbar omend krævende vej frem. Omvendt er der gennem årene
videregivet tilstrækkelig meget ufunderet sludder på akademisk grundlag om begreber som ma og mu,30 til at man
skulle overveje alvorligt, om det fører nogen vegne.
Den norske teolog Karl Ludvig Reichelt (1877-1952) har
igennem sit arbejde i Kina i første halvdel af dette århundrede formuleret dette dialogkoncepts fundament. Reichelt
blev omkring århundredskiftet uddannet af den norske
mission og blev i 1903 sendt til Kina. Under et ophold i
1905 ved det buddhistiske Weishan-kloster blev det ham
klart, hvor dårligt rustet han var til det arbejde, han var
sendt ud til - at komme buddhisten i møde med kristendommen. Perspektivet i Reichelts dialogstilling mellem
mahayana-buddhismen og kristendommen synes dog først
for alvor at have taget form i 1919 gennem mødet med den
buddhistiske munk Kuantu.31 Reichelt „anviste en ny måde
at præsentere den kr istne lære for Østens sandhedssøgende,“ skriver Håkan Eilert: „Men han gjorde det også
klart, at han følte sig forpligtiget til at præsentere Østens
tænkning for vesterlændinge.“32 Reichelt blev med tiden,
fordi han konsekvent søgte dialogen, en stor kender af
kinesisk kultur.
Det krævede et opgør med hidtidig missionspraksis og
ikke mindst med de mange fordomme om hedningenes
primitive afgudsdyrkelse, som var del af den tids missionærers bagage.33 Reichelt mødte i den kinesiske mahayanabuddhisme en religion, som af ydre form var forskellig fra
den kanoniserede kristne form. Men han mødte bagom
mahayana-buddhismens anderledes former en religion,
hvis mystiske kerne havde et stærkt slægtskab med den
kristne mystik; han mødte blandt buddhister et oprigtigt
sandhedssøgende, som han umiddelbart kunne identificere
sig med, og han mødte, omend i anden iklædning, nåden,
hengivenheden, frelsen og næstekærligheden - størrelser,
som en eksklusiv kristendomsopfattelse har tendens til at
monopolisere.
For Reichelt var målet med mødet med buddhismen et
møde om fælles menneskelige værdier, og ikke at vinde
„fortabte“ sjæle for kristendommen. Den ydre mission var
en indre mission. For overhovedet at kunne præsentere
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kristendommen overfor buddhismen, måtte man så at sige
afklæde kristendommen dens kulturbundne formaspekter,
indse dens essens i sin dybde og åbne denne for et buddhistisk forståelsesunivers. Heri lå den virkelige mission, og
hermed lå der i mødet med mahayana-buddhismen et potentiale af revitalisering og stadig levendeholdelse af kristendommens egen mystiske kerne.
Reichelt var hjemme igen i 1920 og forelagde sin vision
om mødet mellem kristendommen og buddhismen overfor
en række landes missionsselskaber. Responsen var positiv
fra det svenske og det danske missionsselskab, men afvisende fra det norske, så Reichelt blev „udlånt“ fra norsk
side og udsendt til sin nye mission støttet fra svensk og
dansk side. 34 Tilbage i Kina oprettede han i 1922 Ching
Fong Shan i Nanking, The Mountain of the Great and Illuminating Wind - en ramme for et ikke-institutionaliseret
broderskab, som også var åbent for buddhistiske og taoistiske munke, og ikke mindst et sted for dialogen mellem
kristendom og buddhisme.35
Arbejdsroen varede dog ikke længe. Særlig fra norsk side
beskyldte man ham for synkretisme og liberale ideer og
det norske missionsselskab stillede ham det ultimatum, at
han enten måtte arbejde fuldt ud på den norske missions
præmis eller bryde helt. Følgelig stiftede man i 1926 på
Reichelts grundlag - med støtte fra tre skandinaviske lande,
men uden norsk medvirken - The Christian Mission to the
Buddhists.36
I 1927 udbrød der uroligheder i Nanking-området, den
såkaldte Nanking incident. De borgerkrigsagtige tilstande
tilspidsedes, og året efter måtte man i hast rømme Ching
Fong Shan. I 1930 erhvervede man sig et område i Shatin,
lidt nord for Hong Kong. Her opførte man i de følgende år
med Johannes Prip-Møller som arkitekt Tao Fong Shan,
The Mountain of the Logos Wind, hvorfra dialogen med kristendom og buddhisme kunne fortsættes. 37
I indledningen til sin disputats om Reichelts møde mellem kristendom og buddhisme stiller Eilert spørgsmålet,
om Reichelt så denne religionernes enhed, eller om han i
sin nye missionsmetode blot så en mere tidssvarende og
sofistikeret måde at kristne kinesere på. Meget tyder på
det første. Men det kunne kun komme indirekte til ud-

tryk.38 De mennesker hjemme i Skandinavien, som lagde
midler i kirkebøssen eller på anden måde financierede
missionsarbejdet i fremmede lande, lagde dem til dels ud
fra motiver med resonans i korstogstidens håndfaste tilbud
til hedningene om omvendelse og frelse ved Guds rige.
Der måtte også i det hjemlige tilvejebringes en åbenhed
overfor Reichelts perspektiv, og denne proces måtte præsenteres langsomt og pædagogisk.
Omend det sker i stilfærdighed, er det dialogarbejde,
som Reichelt indledte, ført videre gennem årene. „I virkeligheden har vi grund til at betragte kontakten med verdensreligionerne som en af de mest håbefulde begyndelser
i vor tid. Kristen tro er ikke længere lænket af en gang for
alle fastsatte rammer. Det græske og det germanske fangenskab er forbi,“ skriver Eilert: „Ligesom Kopernikus og Darwin tvang kirken til at bearbejde nye spørgsmål, så står vi
idag overfor kravet om med stor frimodighed at samtale
med, ja måske endda lære af repræsentanter for Buddhas
lære sasmt af repræsentanter for de øvrige verdensreligioner. Dialogen er løfterig. Den bortskærer halve sandheder
og sætter søgelyset på et punkt, hvor religionens bagage af
udenomsværker ubønhørligt afsløres.“39
Eilert slutter bogen „Träd stilla, gå djupt.“ Vandringar
i Japans inre landskap med en ref leksion over et tredages
seminar i Nagoya med deltagere fra ti kristne studiecentre
i det fjerne Østen.40 Med henvisning til åbningsindlægget
skriver han heri, at forudsætningerne for den kristne fordring om overhøjhed faldt bort sammen med den vesterlandske kolonialisme efter 2. verdenskrig. „Kristne i alle
lejre står idag overfor en langt mere gennemgribende stillingtagen: at erkende de ikke-kristne religioner som ligeværdige udtryk for Guds tilstedeværelse (inbrytning) i verden.“ 41
En irsk præst, der levede blandt filippinske stammefolk,
fortalte, at „for ham var den virkelige dialog endnu overset:
kristendommens møde med de ‘primitive’ religioner. Forheksede af progressiv fremskridtstro, oplysning og teknik
havde kristne missionærer stiltiende accepteret at verdens
naturressourcer var udsat for hensynsløs rovdrift.“ 42
„Kristendommen må lytte til den ur-religiøsitet, som
udspringer af jorden selv, af havet, af solen. Naturen er en
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lærebog om Guds godhed og et uendeligt overflødighedshorn for den menneskehed, som forstår at holde sin arrogance [har vishet nok att kuva sin arrogans] indenfor de
ordninger, som er nedlagt i skabelsen selv,“ skriver Eilert.
På konferencen var der rørende enighed om, at „kristendommens største udfordring var den videnskabelige, mekanistiske sekularisme, som bevidstløst bragte menneskeheden mod katastrofens afgrund. ..... Det var tid at lade
shamanen træde ind på scenen. Ikke for at tvinge udviklingen tilbage, men for at korrigere den ensidighed, som har
karakteriseret kristen teologi gennem alt for lang tid.“43
I Arbejdets Rum har jeg i mødet med det østlige univers
tilstræbt et tilsvarende dialogsyn og betragter det, som
Reichelt formulerede og praktiserede i mødet mellem kristendommen og buddhismen, for fuldt gyldigt og dybt befordrende også for det kulturelle studie. Dialogperspektivet
er et redskab til et stærkt uddybet udbytte af det komparative case-studie.
Den dialog mellem verdensreligionerne, som Reichelt
opridsede og praktiserede, havde som udgangspunkt en
evne og vilje til at skelne mellem en religiøs forms umiddelbare fremtræden og dennes mystiske kerne. Kommer vi
bag formernes umiddelbare forskelligheder, så repræsenterer verdens mangfoldighed af kulturelle former forskellige måder at nærme sig samme kerne af problemer eller
eksistensbetingelser på. Kulturerne repræsenterer forskellige måder at møde og opfylde samme fundamentale eksistensfordringer - dette at bo, arbejde, mødes osv. - og de forankrer herigennem mennesket i universet på en måde, der
er i samklang med sit sted. Selvom det fordrer en indlevelse i og tilegnelse af forudsætningerne at se det, så er
form og funktion i den japanske kultur lige så uløseligt og
komplekst forbundet, som i vores egen kulturtradition.
Dialogspørgsmålet i reicheltsk forstand har været levende for mig siden mit første møde med Østen.44 Heraf er
en forståelse af mine egne rødder tonet frem sammen med
en forståelse af hvor uløseligt vores kulturelle værdier,
moral og etik, natur- og menneskesyn, er forbundet med
vor kulturs religiøse fundament. I det, der gradvist blev min
forståelsesramme, er vi fundamentalt set stadig en kristen
kultur, her århundreder efter naturfilosofiens og naturviJohannes Prip-Møller (1889-1943): Pilgrimshallen ved Tao Fong Shan, Shatin, Hong Kong, opført i 1932, se tegning pp. 84-85
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denskabens triumfer, materialismens og ateismens fremmarch. Hele vores kulturpolitik og sociale ansvarlighed er
gennemsyret af kristne idealer. Individets selvfølgelige
plads i menneskerettighedserklæringer osv. overfor familie,
gruppe, arbejdssted og fædreland udspringer tilsvarende af
en kristen kultur i langt højere grad end af Østens kulturtraditioner. Selv marxismen er med dens „idealisme“ og
menneskesyn dybt rodfæstet i en kristen kulturs grundværdier. Den kunne næppe opstå i noget andet kulturelt
klima her på kloden. Ligesom vores stærke fokus på det
definitivt gode og rette uværgerligt påkalder det onde, vil
kristendommen med sin dualistiske grundtone tendere
imod at generere sin antitese, materialismen og ateismen.45
Tilsvarende er det moderne Japan, til trods for en tilsyneladende omsiggribende ateisme og materialisme, i Arbejdets Rum betragtet som dybt forankret i sit shintoistiskbuddhistisk-taoistisk-konfucianske bagland.46
I lyset af ovenstående betragtninger om dialogstudiet
etablerede jeg i forbindelse med udarbejdelsen af Arbejdets Rum muligheder for at deltage i dagligdagen i zentemplet Shinju-an. Dette møde med zen-verdenens eksistentielle arbejdsrum har for mig bibragt et nyt niveau af
forståelse, og jeg håber at det, med den måde hvorpå casestudiet er opbygget, er lykkedes at viderebringe dette.47
Da jeg i 1984 var på vej til Japan første gang med et års
studier ved Tokai-universitetet forude, rejste jeg forinden
små to måneder rundt i Kina for at opleve de kinesiske
rødder. Porten til Kina var Hong Kong, hvor jeg boede
nogle dage på Tao Fong Shan. Da det i 30erne blev opført
på sin lille bjergtop, var der udsyn over New Territory’s
slettelandskab, og det knejsende bygningsværk kunne ses
langvejs fra. Nu var Tao Fong Shan næsten overgroet af tropisk frodighed, en travl undergrundsstation lå ved bjergets
fod og slettelandet var overtaget af høje boligblokke med
motorvejsudfletninger slyngende imellem. Det var juli,
midt på dagen stod solstrålerne præcist lodret ned, det var
varmt, og temperaturerne nåede i dagtimerne op på 35-40°
fugtig varme. Men bygningen var skabt til stedet. Kraftigt
svungne tage med store skyggende udhæng og tunge mure
med små filtrerede lysindtag gjorde indeklimaet behageligt.
Så selvom der fandtes airconditioning i det rum i pilgrims-
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hallen, jeg blev anvist, var det indlysende at undlade dens
konstante uro og knastørre kølighed. Her var køkken og en
spisesal, hvor mange mennesker kunne samles. Kapellet
var bygget som en ottekantet buddhistisk tempelhal. Materialer, udtryk, og hele organiseringen af de mange enkelte bygninger var udtalt kinesisk.48
Prip-Møller (1889-1943) var nær ven af Reichelt og måske en af de få, der virkelig forstod ham. Prip-Møller kom
til Kina i 1921 for at virke som arkitekt for missionssamfundene og lavede de følgende år en række projekter, men
det viste sig ikke at være nogen enkel situation, så han
vendte hjem i 1927. 49 De små missionssamfund ønskede
sig arkitektoniske manifester efter hjemlige forbilleder - et
spor, skriver Prip-Møller, der „klarere og klarere viser sig at
føre i den stik modsatte retning af det, ad hvilket man paa
det aandelige omraade har bestræbt at lede udviklingen: en
selvstændig tilegnelse og voksende assimilering af budskabet.“ 50 Med Prip-Møller blev det reicheltske dialogperspektiv eksemplificeret i arkitektur.51
Prip-Møller havde allerede i sine første år rejst en del i
Kina, og i årene 1929-33 var han, støttet af Carlsbergfondet,
tilbage for at undersøge buddhistisk arkitektur langs Yangtze-floden. Dette mundede i 1937 ud i det omfattende
værk: Chinese Buddhist Monasteries. Their Plan and its
Functions as a Setting for Buddhist Monastic Life.52 Han
tager udgangspunkt i de buddhistiske klostres planer, men
bogen bliver vedkommende, fordi han har en kolossal viden om og dyb indlevelse i, hvilket liv disse former indrammede. Prip-Møller beklager sig over, hvor meget der var
gået tabt i det forudgående århundredes opstande,53 men
han mødte klostre, der fungerede som klostre. Efter Folkerepublikkens oprettelse i 1949 har den verden haft trange kår og i årene efter kulturrevolutionen kun overlevet i
fragmenter. Flere af de klostre, Prip-Møller beskriver i Chinese Buddhist Monasteries, har dog overlevet til idag, men
med funktioner som turist-herberger og alderdomshjem.
Mange management-filosofiske elementer har i de senere år været søgt importeret fra japansk virksomhedskultur
- fristet af statistikker med overvældende produktivitet, omhu og præcision, samarbejdsevne osv. Men uden en indgående forståelse af de underliggende kulturelle mønstre, vil

dette forehavende være yderst vanskeligt. Det psykiske
arbejdsrum er i Øst og Vest fundamentalt forskelligt - og et
vestligt menneske ville i længden have svært ved at opretholde sin værdighed og selvrespekt i det typiske japanske
arbejdsrum. I de indledende kapitler har jeg, uden at svare
ja eller nej dertil, søgt gennem mødet med det østlige arbejdsrum at tangere spørgsmålet, om der findes et særligt
dansk eller nordeuropæisk-senlutheransk arbejdsrum.
Kulturdialogen ser jeg også i et andet perspektiv. Hvor vi
i dialogen med vor egen hjemlige tradition ofte vægrer os
ved at tage det til os, som der vitterligt er at lære, så er vi
tilsyneladende mere åbne overfor at lade os inspirere af
kropsligheden, sanseligheden, enkelheden og indlejringen
i kulturelle arketyper samt af harmonien og forbundetheden med stedet og dets betingelsessæt, når det sker i
mødet med de andres tradition.
Stillet overfor bæredygtighedsudfordringen - World
Watch Institute taler om, at den rigeste del af verden må
reducere sin materielle gennemstrømning med en faktor
10 eller 20 - er det i forlængelse af ovenstående lettere at
forholde sig til te-æstetikkens og sukiya-arkitekturens innovationer, som opbyggede et kunstnerisk højt raffineret arkitektonisk sprog gennem en systematisk forædlingsproces
af det profane hus’ basale, til lokaliteten hørende materialer, end det er at forholde sig til det hjemlige frilandsmuseums tavse, lidt knugende overlevelsesformer.
Omend det også var de velstilledes leg, så var sukiya-arkitekturen i sit udspring en målrettet æstetisk artikulering af
nøjsomhedssamfundets betingelsessæt. Hvor den hjemlige
arenas nymodernisme er kørt fast i et formsprog, der kun
nødtørftigt forholder sig til det liv den omspænder, så kan
vi i mødet med det fremmede forholde os til og genvinde
det sanselige, det kropslige og det spirituelle rum.
Den dag vi tager bæredygtighedsproblemerne alvorligt,
kan vi i te-æstetikkens og sukiya-arkitekturens udfoldelse i
1500-tallets og 1600-tallets Japan finde inspiration til at
artikulere et også kunstnerisk set fuldbyrdet arkitektonisk
udtryk ud af den profane præindustrielle bygnings betingelsessæt. Med det ovenfor opridsede dialogpotentiale
in mente kan vi måske herigennem genetablere det inspiratoriske felt til vore egne kulturelle rødder.

Dialogstudiets potentiale

Gesimsdetalje af Wen Shu Tien, en muret tempelstruktur fra 1605 ved Hui Chü Ssu-klosteret
på Pao Hua Shan i Kiangsu-provinsen. Opmåling af Prip-Møller, se plan p. 87 og note 54

Prøver forud for ceremoni for ordination af munke og nonner ved Hui Chü Ssu-klosteret.
Fotografi fra Prip-Møllers bog, Chinese Buddhist Monasteries, se note 54
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Afbrænding af udtjente pensler under en årligt tilbagevendende ceremoni ved Shogaku-an, et subtempel ved zen-templet Tofuku-ji, Kyoto
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VE J E N TI L A R B E J D E TS R U M
Siden begyndelsen af min studietid har jeg set vores arbejdsforhold og produktionsmåde som et af de områder,
hvor de økologiske problemstillinger for alvor måtte stå
deres prøve. Her mødtes idealer meget direkte med det
økonomiske incitaments drivkræfter, her var ikke samme
frirum til afprøvninger som i hjemmet eller den offentlige
sektor. I markedsmekanismernes betingelsessæt kan selv
små forskydninger få drastiske følger for den enkelte virksomhed, så her har man indtil for nylig tænkt visionært og
dynamisk ud fra alt andet end økologiske og bæredygtighedsmæssige parametre.
Min interesse for virksomhedsarkitektur blev meget konkret i 1991 gennem en opgave, jeg som arkitekt blev bedt
om at løse, nemlig at lave nye ankomstforhold til en virksomhed. Senere blev sagen stillet i bero i kølvandet på
sammenlægningen af Øst- og Vesttyskland, men mine afsøgninger i forbindelse med opgaven gjorde det klart for mig,
hvor svagt rustede vi arkitekter er som rådgivere for virksomhederne. Så man på fagets indsats gennem årene, forekom forståelsen af, hvordan arkitekturen skaber basis for
virksomhedskulturen og den enkeltes trivsel, at være håndteret på et ganske simpelt niveau. Indsigten i, hvad arkitekturen gør i virksomhederne, virker tilfældig og præget af
myter og klicheer, og perspektivet i den faglige indsats
synes gennemgående at være spinkelt funderet. Arkitektens egne ambitioner (og bygherrens forventninger) er
ofte reduceret til flotte facader og elegante iscenesættelser
af længst udlevede virksomhedsforestillinger. Men arbejdsmiljøområdet fortjente samme fortsatte opmærksomhed
fra arkitekterne, tegnestuerne, arkitektskolerne og de faglige institutioner, som boligbyggeriet gennem store dele af
dette århundrede har været til del - med idékonkurrencer,
forsøgsbyggeri, udviklingsprojekter og en fortsat faglig og
offentlig debat. Et potentielt arbejdsfelt ligger således uopdyrket hen både på tegnestuerne og på arkitektskolerne.
Parallelt med ovennævnte opgave startede jeg sammen
med en lille gruppe gamle studiekammerater en studie-

kreds om økologi og virksomhedskultur. I forlængelse af
fælles kulturøkologiske studier i akademitiden var det hensigten at definere en tidssvarende arkitektindsats i virksomhederne, og gradvist modnedes mit ønske om at lave et
licentiatprojekt over temaet. Den første formulering heraf
hed (noget ustrategisk) Virksomhedskultur og virksomhedskultivering, med det klare sigte at ville indkredse
arkitektens og arkitekturens rolle i omlægningen af vore
virksomheder til mere bæredygtige størrelser. Gennem den
systemiske tilgang ville jeg søge at komme dertil: „hvor vi
evnede at se arkitektens opgaver i virksomhederne i en
sådan fundamental sammenhæng, at udarbejdelsen af den
arkitektur, der repræsenterer virksomheden, rammerne for
produktionen og produktionsbevidstheden udspringer af
samme forståelse som personalepolitikken, menneskesynet, logoet, markedsføringen, ja, hele virksomhedens indre organisering. Nærmede man sig en sådan indre sammenhæng, ville disharmonien gradvist ophæves mellem
det etisk rigtige, det økologisk indlysende og det humant
velfunderede overfor virksomhedens markedsføring, image, konkurrenceevne osv. En sådan indre samklang er ... en
nøgle til integritet og humant tilsnit i det arkitektmæssige
arbejde [og] en nøgle til en mere fundamental løsning af
økologiske problemfelter. Sikringen af kommende generationers livsrum forstået som afstanden til økosystemernes
bristepunkt er helt afhængige af, at vi får hånd om udviklingen og får kultiveret vores virksomhed.“ 55 Den perspektiverende tekst sluttede med at fastslå, at fremtidens
livsrum vil fremstå jo mindre, jo mere det bunder i restriktive lovkomplekser - og jo større, jo mere det bygger på
indsigt, frivillighed og indre tilskyndelser.
Jeg fik ansøgningen lige i hovedet igen med en bemærkning om, at den vist hørte mere hjemme på Handelsskolen
end ved Kunstakademiets Arkitektskole. Kort tid efter var
jeg, med tilknytning til BSA, i gang med at lave et forprojekt
under samme temaramme. Ud af dette arbejde fremstod i
november 1992 ansøgningen til Forskerakademiet og Ar-

bejdsmiljøfondet, og fra februar 1993 var jeg kandidatstipendiat med projektet Arbejdets Rum. Siden da har jeg
fastholdt arbejdstitlen Arbejdets Rum, fordi den samtidig
var åben overfor mange af de planer, hvori arbejdet i et
senindustrielt samfund udfolder sig.56
Mange arbejdsfelter, specialer og indsigter mødes i gestaltningen af vore virksomheder. Arkitektens opgave og
arkitekturens rolle er i den forbindelse svær at definere
tilfredsstillende. Arkitekten står umiddelbart for det æstetiske, at det hele er smukt og sammenhængende, men arkitektur som æstetisk speciale løber ind i dybe selvmodsigelser. Den er ikke blot fri kunst og er netop i en situation
som arbejdsrummet så uendelig meget mere end fritstående, æstetiserende form. Arbejdsrummets arkitektur sammenfatter en lang række praktisk-funktionelle, strukturelle og produktonsafhængige rationaler. Arkitekturen indvirker i og afbilder den kultur, hvori vi arbejder. Den betinger
hele vores psykiske og somatiske velbefindende og griber
dybt ind i arbejdsmønstrenes arkitektur, og arkitekturen er
med til at definere den modus, hvormed virksomheden
griber ind i både sociale, kulturelle og økologiske systemer
på mange niveauer. Arkitekturen indeholder og omskriver
som en resulterende gestaltning alle disse faktorer.
Arkitekten var tidligere generalisten, der sammenfattede
alle disse komplekse mønstre i kunstnerisk form, men „generalisten er død,“ hævdes det ofte i disse år, og givet har
generalistarkitekten svære kår i moderne projekterings- og
udviklingsopgaver. Dette har mange årsager. Dels kan forståelsen for og udfoldelsesrummet for generalistens potentielle bidrag i moderne, tæt styrede processer ofte ligge på
et meget lille sted, dels er generalistarkitekten selv sjældent
rustet til at formulere sin naturlige plads og oplever sin
intuition og kreativt legende indfaldsvinkel ude af gear
med de mange delstadier i bygge- og udviklingsprocesser.
Generalistarkitektens redskab, den kunstneriske metode,
indbefattede udover en række konkret forståelige redskaber, intuitionen - en erfaringsform, der formår at løse
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det umiddelbart uløselige og afsøge mønstre i ukendt land.
Den kunstneriske syntese evner at danne helheder, som
virker logiske bagefter, men ingen deduktiv logik ville
kunne slutte sig til. Men denne arbejdsform fordrer et frirum for at kunne virke - et frirum, der i nutidens stadig
mere komplekse og specialiserede tilblivelsesprocesser
ofte er stærkt indskrænket. Stillet overfor en stadig mere
omfattende byggelovgivning, stramt programmerede byggeprocesser og kortsigtede økonomiske rationaler af stor
præcision, men med tvivlsomme kvalitative implikationer,
er arkitektens rolle idag i langt højere grad vurderet på
hundredvis af enkeltparametre end på det samlede arkitektoniske resultat. I mange af dagens byggeprocesser kan forståelsen for generalistarkitektens potentielle bidrag ligge
på et meget lille sted. Derfor har jeg med udarbejdelsen af
Arbejdets Rum særlig gennem de europæiske case-studier
villet belyse generalistarkitektens potentiale. 57 Hvad er det,
som han m/k vil kunne bidrage med i udarbejdelsen af
tidssvarende rammer for virksomheder? Jeg har søgt at indkredse og perspektivere en vifte af kvalitative forhold, vi
som arkitekter er med til at sætte for et Arbejdets Rum.
Igennem hele størstedelen af arbejdsprocessen har jeg
arbejdet sideordnet med mange elementer og har betragtet ikke bare hvert case-studie, men så vidt muligt også
hvert kapitel som enheder, der hver især måtte have deres
egen indre virkelighed, deres egen form og afrunding, og
samtidig havde deres særlige rolle i den samlede struktur.
De mange samtidige arbejdsspor har betinget den størst
mulige enhed i tilgangen til projektets enkelte case-studier gennem hele forberedelsesfasen og dataindsamlingsfasen. Først ved den endelige bearbejdning blev de enkelte
dele færdiggjort efter tur.
Tidligt i forløbet fremstod den struktur, som jeg længe
arbejdede i forhold til - en treleddet størrelse, hvoraf første
del rummede generelle tilgange til Arbejdets Rum, anden
del rummede japanske case-studier, mens tredje del rummede nordeuropæiske case-studier. Hele forberedelsesarbejdet, indsamlingen af data og den første gennemskrivning af projektets enkelte dele er udført indenfor dette
koncept. Det indsamlede materiale viste sig dog i løbet af
bearbejdningsprocessen så omfattende, at jeg i efteråret

1997 måtte indse det nødvendige i at færdiggøre kun en
del af materialet. Det foreliggende er således den japanske
del samt de dele af de planlagte generelle dele, som direkte
relaterer og underbygger de japanske case-studier.58
En femårig studieproces har mange impulser, skridt og
stadier undervejs. Heraf synes en række at have haft særlig
betydning. I efteråret 1993 var jeg på en uges kursus om
„Forholdet mellem arkitektforskning og arkitektpraksis,“59
hvor hele viften af forskningsredskaber var til debat i forhold til arkitektforskningens og arkitektfagets natur. I løbet
af kurset og mine forberedelser dertil blev det mig indlysende, hvad jeg havde stået tøvende overfor indtil da, at jeg
i Arbejdets Rum ville søge støtte i en systemisk tilgang selvom det i lyset af kurset stod klart, at det ville fordre et
stort udviklingsarbejde. Det var i mine forudgående afsøgninger ikke lykkedes mig at finde konkrete anvisninger
eller forbilleder herfor indenfor arkitekturforskningen.
Nødvendigheden af at søge tilgange med genklang i fagets
og det undersøgtes natur - hvis man ville nærme sig arkitekturens betydning i livsprocesserne - stod mig efter kurset i Bergen lysende klart. Og råteksten til de herværende
indledende kapitler blev til i månederne derefter.
Jeg kom hjem til et gæstebesøg af den finske arkitekturprofessor Juhani Pallasmaa, hvis udsyn blev et andet strukturelt løft i mit arbejde. Hans overlegne håndtering af den
fænomenologiske vinkel gjorde det klart for mig, at her var
det komplementerende samlingspunkt til case-studierne.
Pallasmaa modstiller i et tankevækkende essay, Phenomenology of home,60 arkitektens bolig med beboerens
erfarede hjem. Denne nøgle til forståelse af, hvilke livsrum
arkitekter udvirker med deres streger, lod sig umiddelbart
overføre til arbejdsrummet, og jeg tog spontant hul på at
nedfælde et arbejdets eller arbejdsrummets fænomenologi. De mange idé- og tankefragmenter fra de indledende
fasers informationssøgning samlede sig meningsfyldt over
denne læst, og efterhånden udkrystalliseredes en række
hovedtemaer.
Deltagelsen i den tidligere omtalte Indoor Air-konference
i Helsinki (pp. 10-11) var en smertelig bevidstgørelse om,
hvor vigtigt menneskesynet er i den måde, vi spørger på.
Det er igennem processen med Arbejdets Rum blevet mig
Snit og opstalt af tahoto, den esoteriske buddhismes pagode,
opført ved Mangan-ji i Tokyo (1991)

22

Vejen til Arbejdets Rum
stadig mere klart, i hvor høj grad forskningens forudsætninger om ikke determinerer så systematisk præger forskningsresultaterne. Jeg samlede derfor tidligt materiale til et
kapitel om mennesket - det menneske, vi udforsker og
bygger for - om rum for det kropslige menneske, det sanselige menneske og mennesket som åndsvæsen. Pierre Teilhard de Chardins bog Fænomenet Menneske var min tilgangsmæssige guide. „For at blive forstået rigtigt,“ indleder
han: „må nærværende bog ikke læses som et metafysisk
værk, og endnu mindre som en slags teologisk afhandling,
men ene og alene som en videnskabelig afhandling. Allerede valget af titlen viser dette. Intet andet end fænomenet.
Men også hele fænomenet.“61 Lidt længere nede ad siden
kursiverer han „hele fænomenet.“
Fra Pallasmaa fik jeg også hans essay, Architecture and
the Seven Senses, der blev en anden øjenåbner. „Arkitektur
er stort set blevet det trykte billedes kunst, fastholdt af det
travle kameraøje,“ skriver Pallasmaa: Retinal architecture
kalder han medievirkelighedens arkitektur og peger på det
forhold, at nethindearkitekturen frem for at støtte vores

væren og deltagen i verden gør os til iagttagere af verden
gennem disse billeder projiceret på nethinden.62 Denne distinktion mellem iagttager og deltager er meget præcist
håndteret i Anette Krumhards arbejder, som har været en
gennemgående inspiration og støtte i min forståelse af tidsdimensionen og hele iagttagelsessituationen i det foreliggende projekt.63
Jeg skrev om mennesket under overskriften Åndløshed,
kropsløshed og sanseløshed i moderne arkitekturtilblivelse. Kapitlet var stilet til bygge- og indeklimaforskningen
med ønsket om, at vi aldrig må glemme hvilken fantastisk,
forunderlig og mangefacetteret skabelse, fænomenet menneske er. Teksten tog udgangspunkt i et lille sammenlignende case-studie mellem opførelsesprocesserne for Engholmkirken i Allerød (1994) og en pagode ved det shingonbuddhistiske tempel Mangan-ji i en forstad til Tokyo (1991)
- to diametralt forskellige tilgange til det at skabe et nutidigt, sakralt rum. Hensigten var i dialogstudieperspektiv at
kaste lys over den fremskredne sekularisering af nutidigt
dansk (kirke-)byggeri. Jeg havde forbindelser til Mangan-ji

fra et Japan-ophold i 1989, hvor jeg havde besøgt pagoden,
eller tahotoen, som en sådan hedder i den esoteriske buddhisme,64 under opførelse midt i en moderne forstad til
Tokyo - med stort set samme teknikker, værktøjer, ritualer
og attituder som ved den esoter iske buddhismes introduktion i Japan i begyndelsen af 800-tallet. Tahotoen blev
udført af et byggefirma, som også er leveringsdygtig i sukiya-arkitektur og avancerede glascoatede højhuse.65 Jeg gennemførte to interviews i Tokyo i 1994 og 1995 og blev introduceret til en af byggefirmaets ledere.Tilvejebringelsen
af det fornødne materiale om den esoteriske buddhismes
formimpuls og de fornødne informationer om det mangeårige byggeforløb ved Mangan-ji viste sig dog at løbe ind i
stadige problemer, så under indtrykket af de øvrige casestudiers stofmængder besluttede jeg at udskille disse fænomenologisk anlagte dele fra Arbejdets Rum.
Et andet af afhandlingens generelle hovedtemaer var diskussionen om økologi, bæredygtighed, arkitektur og arbejde. Længe var det planen at konkludere afhandlingens
generelle del i et „Charter for bæredygtige virksomheder.“

Engholm-kirken i Allerød (1994) tegnet af Cubo-arkitekter og opført efter arkitektkonkurrence og licitation. Det er et åbent spørgsmål, om ånden har optimale arbejdsvilkår i sådanne senmodernistiske stiløvelser. Et moderne kirkekoncept som Engholmkirkens er formet over det sociale og det merkantile rum, og kirkerummet er blot et af kirkegadens mange gode tilbud
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Men dette charter blev sammen med grundlagsdiskussionen om økologibegrebet og den systemiske model udskilt
fra afhandlingen i november 1997. I sin form tog charterteksten udgangspunkt i Charter om europæiske byer for
bæredygtighed, der efter forarbejde af ICLEI, the International Council for Local Environmental Initiatives, blev
vedtaget i Aalborg i maj 1994. 66 Dette såkaldte Aalborgcharter er en konkretisering af, hvad man på bymæssigt niveau kunne gøre for at bidrage til opfyldelsen af Rio-konferencens Agenda 21. Virksomhedscharteret er tænkt som
et redskab til en sammenfattende e valuering af et vidt
spekter af kvalitative og kvantitative miljøforhold - og dermed et værktøj til præcisering og perspektivering af den
enkelte virksomheds strategi for bæredygtig udvikling.67
Som det vil fremgå af nedenstående diskussion af det kvalitative case-studies generaliseringspotentiale, føjer et sådant charter sig naturligt ind i en afhandling med kvalitative case-studier.
I indledningen til sin bog Case Study Design, der har
været en uvurderlig guide i gennemførelsen af denne afhandling, diskuterer Robert Yin case-studiets muligheder.68
Yin påpeger, at case-studiet er velegnet til samtidige og
nutidige situationer, hvor den under søgte adfærd eller
situation ikke direkte kan påvirkes. Case-studiet omfatter til
forskel fra det historiske studie direkte observation og systematisk interview, gerne dialogformet (open-ended).69
Case-studiets styrke ligger ifølge Yin i dets evne til at håndtere en stor vifte af materiale og indfaldsvinkler: dokumenter, tegninger, genstande, iagttagelser og observationer,
interviews, deltagelse osv.70
Yin tillægger case-studiets omhyggelige forberedelser
stor betydning for den vellykkede gennemførelse. Det må,
inden markstudierne påbegyndes, være afklaret, hvilken type case-studie (single/multiple, holistic/embedded osv.71),
der er på tale, ligesom udvalget af case-studier må være afklaret. Forud for case-studiets udførelse må der etableres
en teoridannelse, en tese eller - som i dette tilfælde - et
konsistent net af spørgsmål. Undersøgelsens målsætning
må foreligge klarlagt. 72
Yin skelner mellem explorative, descriptive og explanative case-studier.73 Disse kategorier udelukker ikke hinan-

den og er i de her foreliggende to japanske case-studier
snarere at betragte som en proces. Med udgangspunkt i
det udforskende har jeg, indsporet af afhandlingens arbejdsspørgsmål, søgt at beskrive, hvad case-studierne bragte for dagen. Gennem struktureringen af denne beskrivelse
har jeg søgt at udfolde det erfarede og forankre det i generelle mønstre på en måde, så det etablerer en mere generel forståelse af den dynamik og de kulturelle processer,
som det pågældende case-studie indgår i. Særlig i case-studiet om Shinju-an er dette tredje stadie drevet dertil, at et
af de helt centrale forløb i japansk kulturhistorie er udfoldet og perspektiveret i forhold til det i case-studiets nutid
iagttagne.
I case-studiet om Hinaya belyser kapitlet Shin Takamatsus Hinaya ikke blot Shin Takamatsus Hinaya, men en
række andre Takamatsu-projekter som placerer hans bygninger for Hinaya, Origin I, II og III i et perspektiv, som
ikke kunne være aflæst alene af case-studiet snævert forstået som Origin I, II og III. Gennem en spejling af Takamatsus arkitektur i Stanislav Grofs fire perinatale matricer

udfolder jeg her en mulig forståelsesramme for en dynamik i Takamatsus indre arbejdsrum og hans udvikling som
arkitekt. Det er mig blot magtpåliggende at fastholde, at en
sådan udlægning må forstås som en af f lere parallelle forklaringsmønstre, som ikke udelukker hinanden (jeg leverer
selv f lere andre), og at en sådan forklaring ikke må forstås
som nogen generel forklaring på, hvad der driver værket i
andre arkitekters - eller japanske arkitekters - indre arbejdsrum. Det er en aflæsning af et mønster i et bestemt menneskes arkitektur, som læseren i givet fald ville kunne nikke
genkendende til i forhold til bestemte andre arkitekter.
Yin skriver videre, at en forudgående tekstlæsning og
systematisk tilegnen sig anden relevant forskning på området er en uomgængelig hjælp til at formulere de rette
spørgsmål. Man må have en indgående forståelse af sine
arbejdsspørgsmål, før man går i marken.74 Allerede i tilrettelæggelsen må man holde sig sin afleveringsform, sin
målgruppe og sit pædagogiske sigte klart, skriver han, og
mere værktøjsmæssigt påpeger han betydningen af at etablere en protokol og systematik for kontakt og indsamling

Herbert-Keller-Haus i Stuttgart, hovedkvarter for Diakonisches Werk i Baden-Wurttemberg, tegnet af Behnisch & Partner (1984).
Tv. nordfacaden, hvor man ser det indre atriums oplukkelige glastag, th. ses et udsnit af sydfacaden
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af materiale til case-studierne. Eventuelt udføres et forudgående pilotprojekt til forfinelse af bagvedliggende spørgsmål. 75 Resultaternes anvendelighed og generaliseringsmulighed, påpeger Yin, er afhængig af gode forberedelser.76
Arbejdets Rum er ikke bygget op over afprøvningen af
en enkelt eller nogle få præcise teser. Snarere er der tale
om en række systematiske iagttagelser sammenfattet omkring projektformuleringens problemstilling. Robert K.Yin
påpeger i Case Study Design, at det eksplorative case-studie ikke behøver at have deciderede hypoteser som forudsætning.77 Det bør i stedet indeholde et overordnet mål for
sin undersøgelse. Dette overordnede mål blev foreløbigt
tilfredsstillende defineret i projektansøgningens såkaldte
korte formulering fra november 1992: Arbejdets Rum.
Arkitekturens betydning for et godt arbejdsmiljø. En perspektivering af arkitektmæssige valgs indvirkning på arbejdsmiljøproblemer af psykologisk, økologisk og æstetisk art.78 Herfra kunne problemstillingen videreudvikles.79
Arbejdet med de generelle dele af Arbejdets Rum repræsenterede i forhold til case-studierne den løbende underbygning af problemstillingen. Heri lå nøglen til kvalificeringen af det spørgende subjekt.
Yin vender til stadighed tilbage til distinktionen mellem
statistical generalization og case-studiets kvalitative analytic genralization: „At forstå forskellen mellem disse to
typer generaliseringer er måske den vigtigste udfordring i
det at udføre case-studier.“80 Case-studiet åbner mulighed
for at generalisere teorier, ikke talstørrelser eller hyppigheder, påpeger Yin: Det fokuserer kvalitativt, ikke kvantitativt
i sin generalisering.81 Den analytiske generalisering bestræber sig på at generalisere et konkret, afgrænset sæt resultater til en bredere teori. Det „repræsentative“ case-studie er
en fælde, påpeger Yin. Intet nok så stort og velbelyst casestudie giver muligheder for direkte at generalisere til andre
case-studier. I stedet må man gå fra (et (næsten) vilkårligt)
case-studie til teoridannelse - på linje med vejen fra forsøg
til teori: Der findes ikke repræsentative eksperimenter.82
Robert K.Yin stiller tre indledende spørgsmål: „(a) hvordan [skal man] definere det studerede case-studie, (b)
hvordan afgøre, hvilke data, der er relevante at indsamle,
og (c) hvordan skal de indsamlede data håndteres.“83 Jeg

tumlede længe med case-studiets definition. Var det arkitekten, var det arkitekturen, var det virksomheden som
levende organisme - var det formen, indholdet eller tilblivelsen. Ingen af svarene var i sig selv tilfredsstillende, jeg
ville ikke lave nogen biografi, jeg ville ikke binde mig ved
afgrænsningen til det enkelte projekt og ikke føle mig forpligtiget til at behandle alle case-studiets mulige aspekter.
Kun gradvist, efterhånden som det indledningsvis præsenterede nøglespørgsmål om relationen mellem det ydre og
det indre arbejdsrum fremstod som det bærende, opløstes
dette tilsyneladende paradoks. Med udgangspunkt i en
forståelse af virksomhed som et levende dynamisk system
skulle de enkelte case-studier belyse relationen mellem
arbejde, arkitektur og menneske. To dynamiske tilstande
ville derfor stå i centrum, tilblivelsesprocessen og den løbende vekselvirkning mellem virksomheden som organisme og den arkitektoniske ramme - mellem liv og form.
Arkitektonisk og kunstnerisk form måtte ses i dette perspektiv. Dette kunne perspektiveres yderligere gennem
inddragelsen af andre projekter og processer. Case-studiets

ramme var ikke i sig selv målet for beskrivelsen, men udgangspunktet for en beskrivelse, hvis mål med Yins ord
ville være at generalisere teoridannelse.
Udvalget af de nordeuropæiske case-studier fandt sted
på baggrund af omfattende indsamlinger af litteratur og
tidsskriftartikler om virksomhedsarkitektur fra det indledende arbejde i 1992.84 Jeg havde som udgangspunkt planer om at finde nogle danske virksomheder og havde forud lavet interviews i bl.a. Crimp og Oticon. Men i den sidste ende tegnede der sig et billede af projekter fra tre af
vore nabolande, Tyskland, Holland og Sverige, som supplerede hinanden godt og hver især fremdrog spændende
aspekter af Arbejdets Rums problematik. Det drejer sig om
1) Herbert-Keller-Haus, et administrationskontor i Stuttgart
(1984) tegnet af Günter Behnisch (f. 1922), 2) Centraal
Beheer, et forsikringsselskab i Apeldoorn (1972 ff.) tegnet
af Herman Hertzberger (f. 1932), og 3) Vidarkliniken, et
antroposofisk orienteret hospital i Järna (1987) tegnet af
Erik Asmussen (f. 1913). For hver af disse tre viste der sig
en struktur, hvor sammen- eller modstillingen til beslæg-

Wechkerlin-Haus, anneksbygning til Herbert-Keller-Haus, tegnet af Behnisch & Partner (1993)
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tede projekter kunne udbygge forståelsen af udgangspunktet. Herbert-Keller-Haus, administrationskontor for Diakonisches Werk i Baden-Wurttemberg, blev således modstillet
det nærliggende og knapt ti år yngre Weckherlin-Haus
(1993) i Stuttgart, som havde samme arkitekt og bygherre.
Vidarkliniken blev tilsvarende set i lyset af arbejdet med
Rudolf Steiners (1861-1925) Goetheanum-bygninger i Dornach, hvor den antroposofiske arkitekturimpuls blev udfoldet. Centraal Beheer, der er til- og ombygget mange gange
siden første del fra 1972, blev dels analyseret i sin egen
udvikling, dels modstillet Hertzbergers bygning til det hollandske arbejds- og socialministerium, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid i Den Haag (1990). 85
Deres forskelligartede arkitektoniske udtryk til trods har
arkitekterne i de tre nordeuropæiske case-studier meget til
fælles. De er alle tre udprægede generalistarkitekter, og
indlevelsen i sagens natur og spørgsmålets egenart har en
definitiv indflydelse på den arkitektoniske udformning,
hvis formale stringens så at sige vokser ud af opgavens
natur.

Med sin antropologisk-lingvistisk funderede strukturalisme
er Herman Hertzberger den bedst formulerede af de tre,
hvad angår arkitekturens generelle rolle i samfundslivet.
Erik Asmussen repræsenterer med sin intuitive tilgang og
ballast i det antroposofiske menneskesyn måske den mest
forfinede forståelse af samspillet mellem menneske og
natur. Günter Behnisch står som proceskunstneren af de
tre. Med sine projekteringsteams af overvejende unge arkitekter formår han som få andre at forløse det særlige i hver
enkelt byggeopgave. Men hvor Hertzberger mest formulerer sig om sin byggede arkitektur og arkitekturens generelle rolle i samfundet, er Asmussen eksponent for den intuitive arkitekt, der formulerer sig gennem sin arkitektur.
Kun Behnisch udtaler sig gerne, klart og bevidst, om sine
tilblivelsesprocesser.
Jeg har søgt at lade sådanne forskelligheder og nuanceringer i forhold til den samlede fremstillings problematik virke tilbage på spørgsmålet om, hvad der i det enkelte case-studie blev givet særlig vægt. Gentagne opremsninger af sammenfaldende forhold ville blot svække det

Vidarkliniken, antroposofisk hospital i Järna, tegnet af Erik Asmussen (1987)
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endelige arbejde og øge omfanget til det uoverskuelige.
De udvalgte case-studier føjer sig sammen til en fortælling om skabende virksomhed og kunstneriske tilblivelsesprocesser, som måske for mig selv personligt har været
den største oplevelse og vigtigste lære at uddrage af mit
arbejde med Arbejdets Rum. Jeg har gerne hermed villet
dialogstille nutidige forestillinger om kunst- og arkitekturtilblivelse, præget af koncepttænkning, æstetisk formalisme
og en bestræbelse på at „realisere sig selv,“ med andre
modi for kreativt virke.
Principielt ligger det i udførelsen af flere parallelle casestudier i samme projekt, at selvom man bestræber sig på
fuldstændig identisk tilgang (måleopstilling) er dette ikke
muligt, og måske ganske uinteressant. Det vil alligevel være
for lille et udvalg til at kunne bære konklusioner af statistisk-kvantitativ art. Jeg forlod således tidligt forestillingen
om med udbytte at kunne anvende nogen fælles læst, gennemgående spørgeskema eller blot gennemgående spørgemåde i tilgangen til case-studierne og indså, at den nødvendige kohærens måtte ligge et lag længere tilbage, i den be-

Rudolf Steiner: modelforlæg til Det andet Goetheanum, fremstillet i plastelina
i skala ca. 1:100, marts 1924. Højde ex. sokkel, 33 cm
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vidsthed, der spurgte. Og denne måtte tage den i hver
givne situation optimale form. Dér hvor stringensen i et
studie som det foreliggende er påkrævet, er i selve tilgangen. I hele det univers, der spørger, ser, iagttager og analyserer hver enkelt del og detalje, må der tilstræbes stør st
mulig kongruens og kohærens.
Udvalget af case-studier falder, ligesom spørgsmålet om,
hvad der i de enkelte case-studier er fremdraget, i sidste ende tilbage på subjektets (mit) livssyn, redelighed og evne
til at se, sanse, fordøje, formidle. Subjektets indsigter, livserfaring og uvidenhed bliver således indirekte dette projekts
hypoteser og fordomme. Ligemeget hvordan det gribes an,
vil der i en opgave som denne uomgængeligt tilbagestå et
sansende, iagttagende, registrerende, definerende og strukturerende jeg. Med erkendelsen af den objektive iagttagelses umulighed følger naturligt et næste skridt: at søge
det kvalificerede subjekt. Dette bliver dermed samtidig et
stadigt redelighedssøgende, et moralsk og etisk spørgsmål.
Og i sidste ende et eksistentielt anliggende.
Arbejdets Rum er i sit udgangspunkt en kvalitativ under-

søgelse, hvor det har været magtpåliggende ikke automatisk at oversætte kvaliteter til kvantiteter - ud fra en underliggende antagelse om, at en væsentlig medvirkende årsag
til vores arbejdsmiljøers fremmedgørelse, elendigheder og
tilfældige kvaliteter er den overdrevne og systematiske
kvantificering i erhvervsbyggeriets selvforståelse og regulerende parametre. Resultaterne retter sig derfor kun indirekte til den typiske arbejdsmarkedsorganisation eller
politiske institution, hvis håndtering af arbejdsmiljøets
kvalitet ofte er helt beroende af kvantitative størrelser. Som
berørt i begyndelsen af kapitlet Metode og tilgang er dette
værk tænkt at formidle fra en række særlige situationer til
andre særlige situationer. Den inspiratoriske kraft kommer
fra en række særlige situationer og målretter sig mod andre
særlige situationer, udenom stadige standard- og gennemsnitsrelateringer.
Den økonomiske dimension, som ofte tildeles en determinerende karakter, bliver i det kvalitativt betonede studium af mere principiel karakter. I Arbejdets Rums perspektiv kan økonomi aldrig fremstå som mål i sig selv. I

denne sammenhæng er den økonomiske cirkulation et billede på stof- og ressource-bevægelser, og håndteringen af
denne gennemstrømning et redskab til opnåelse af også
kvalitative forandringer. Jeg har ikke indsamlet økonomisk
dokumentation for de undersøgte projekter, blandt andet
fordi det er behæftet med stor usikkerhed at korrigere
byggebudgetter for de respektive landes meget forskellige
forhold, således at man kan få et brugbart sammenligningsgrundlag. Men jeg har ved udvælgelsen af de europæiske
case-studier lagt vægt på, at det ikke var projekter, hvis
kvaliteter var opnået på særligt luksuriøse økonomiske vilkår. De undersøgte projekter er alle opført indenfor økonomiske standardrammer - for Vidarkliniken endog væsentligt
under standardvilkår. Tilsvarende er arkitekthonorarerne i
de europæiske case-studier standardhonorarer. Jeg har hermed villet etablere den situation, at de erfaringer og måder,
der bliver fremdraget i case-studierne, er opnåelige og anvendelige, i den udstrækning man har viljen, evnen og
åbenheden dertil.
For de japanske case-studiers vedkommende er den kul-

To projekter af Herman Hertzberger, som viser to forskellige veje videre i Hertzbergers strukturalisme i forhold til Centraal Beheer i Apeldoorn (1972). Til højre er det en strukturelt set yderst
kompleks videreudvikling i det hollandske arbejds- og socialministerium i Den Haag (1990). Til venstre er det Benelux Merkenbureau (1993) med dets sprængte kontorgangsmotiv
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turelle indlejring og den økonomiske situation så radikalt
anderledes, at det ikke giver mening at søge økonomiske
standard-vilkår.86 Og selvom case-studiet om Hinaya har udgangspunkt i en virksomhedsøkonomisk solstrålehistorie,
hvor virksomhedens omsætning blev fordoblet indenfor
det første år efter opførelsen af det af arkitekten Shin Takamatsu (f. 1948) tegnede nye hovedkvarter, Origin I (1981),
så tør jeg godt love, at sådan ville det ikke gå, hvis Takamatsu fik en tilsvarende opgave i Danmark. De japanske
case-studier, som er behandlet i det følgende kapitel, er i
højere grad valgt ud fra deres dialogpotentiale overfor det
indre arbejdsrum.
Arbejdet med case-studierne og de generelle temaer er
udført parallelt frem til det stadie, hvor der efter udførelsen af markstudierne forelå råmanuskript for alle afhandlingens dele. Kun i den endelige gennemskrivningsfase
blev delene færdiggjort en ad gangen. Fordelen derved var
opnåelsen af størst mulig integritet i afhandlingen - ud fra
de tidligere præsenterede tanker om, at projektets enhed
ikke blot lå i den indledende afklaring af afhandlingens
arbejdsspørgsmål, men måtte søges i en stadig forfinelse af
forståelsen for, hvordan det spørgende subjekt mødte sit
objekt. Ulempen har været, at det først sent i forløbet stod
klart, hvor stort et arbejde, det var at bearbejde det påbegyndte til det endelige resultat. Denne proces viste sig så
tidskrævende og det indsamlede materiale i sin udfoldelse
så omfattende, at det i november 1997 blev nødvendigt at
lave et operativt indgreb i den oprindelige enhed.87
Hvor de japanske case-studier havde været tænkt som
hver især kommenterende overfor en kerne af nordeuropæiske case-studier, hvis erfaringsunivers alt andet lige ligger tættere på dansk virkelighed, så stod de japanske casestudier nu som hovedteksten. 88 Målgruppen og hele sigtet
forskød sig hermed. Nu måtte dialogstillingen primært
bero på læserens forudsætninger. Det operative indgreb var
et svært valg at træffe, men den oprindeligt planlagte afhandling var ved at udvikle sig til en mastodont, der ville
virke afskrækkende blot ved sit omfang. Så jeg håber, at
materialet vil kunne fremstå klarere derved. Virksomhedscharteret og de tre nordeuropæiske case-studier vil blive
færdiggjort som selvstændige enheder.89
Shin Takamatsu: Origin I, facade mod øst, nyt hovedkvarter for det 250 år gamle tekstilfirma Hinaya, Nishijin, Kyoto (1981)
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D E J A PA N S K E C A S E-ST U D I E R
Den japanske æstetik har tidligt i mit liv haft en betydningsfuld plads, så da jeg i 1980 startede mine studier ved
Kunstakademiets Arkitektskole, var det fra første færd naturligt at indarbejde japanske temaer. I 1984-85 fik jeg
mulighed for et års arkitekturstudier i Japan i forbindelse
med et postgraduate ophold ved Tokai University med temaet: The relationship between ecology and aesthetics in
the Japanese tradition. 90 I løbet af det år fik jeg taget hul
på spørgsmål af et sådant omfang, at jeg efter hjemkomsten stort set kun vidste, hvor lidt jeg vidste. Men tilbage
på Kunstakademiet var der ikke noget sted at bearbejde sådanne faglige spørgsmål, så frem til min afgang i 1987, var
mit kunstakademiske studieforløb og mine fortsatte japanske studier to fritstående studieforløb. Kun langsomt
har det perspektiv på japansk arkitektur- og kulturhistorie,
som ligger til grund for de her foreliggende case-studier,
taget mere definitiv form.91
Dette perspektiv er - snarere end et historisk, kunsthistorisk eller bygningshistorisk perspektiv - et perspektiv,
som bygger på en læsning af forskydninger og udviklingsmønstre i et religionsfilosofisk kompleks’ mangfoldige
æstetiske udtryk. Dels er der med vekslende intensitet et
inf lux af kulturelle impulser fra Indien, Tibet, Korea og
Kina - konfucianisme og neokonfucianisme, taoistiske elementer og en lang række buddhistiske sekter rummer alle
deres kulturelle impulser. Dels er der igennem tid en stærk
dynamik i det japanske kulturliv, hvor disse kulturelle kræfter gennem stadige indre forskydninger og repolariseringer tegner den japanske kulturhistorie. Alene den buddhistiske influx repræsenterer over et årtusinde et vidt spekter
af sekter, som kan udskilles i mindst tre-fire markant forskellige hovedgrene med hver deres karakteristiske formimpulser. Samtidig fortsætter den oprindelige shinto-religion sin eksistens, om ikke uberørt, så uantastet. Uden at
gøre præsentationen af dette perspektiv til det centrale
bygger de foreliggende japanske case-studier på en sådan
forståelsesramme.92

Kapitlet Den japanske ABC åbner for en række aspekter af
dette perspektiv og søger særlig at give et indledende perspektiv på neokonfucianismens betydning i japansk kulturliv.93 Den japanske ABC viderefører indenfor specifikt japanske forhold diskussionen fra kapitlet Arbejdets ABC,
hvori der opstilles tre arketypiske arbejdsattituder. Den
japanske ABC er sammen med de forudgående kapitler94
tænkt som en forbindende platform mellem nordeuropæiske forhold og de japanske case-studier. Tilsvarende må
man forstå, at den virkelighed, som opridses i case-studiet
om Hinaya, er den virkelighed, som findes umiddelbart
udenfor Shinju-ans tempelport. De to steder ligger i samme
kvarter, Nishijin, kun få minutters gang fra hinanden.
Fra mine tidligere besøg kendte jeg en række af Shin
Takamatsus bygninger, som han selv betegner med ord
som begærsmaskiner og dødsmaskiner. Disse voldsomme
udladninger stod simpelthen på tværs af mit forståelsesunivers for, hvad der kunne ligge bag en bygnings tilsynekomst. Så da jeg under programmeringsfasen til Arbejdets
Rum havde besøg af venner fra Kyoto, som viste sig at
kende Hinayas direktør og kunne introducere mig for ham,
var jeg ikke sen til at slå til. Hinaya er et flere hundrede år
gammelt tekstilfirma i Nishijin, Kyotos gamle vævekvarter,
som Shin Takamatsu i begyndelsen af 80erne tegnede nyt
hovedkvarter til. Hinaya ville være det perfekte udgangspunkt for et case-studie, som ville afdække forholdet mellem virksomhedens fremtræden og indre liv. Jeg ville gerne
trænge ind bag de blankpolerede granitfacader for at se,
hvad der gemte sig i monsterets indre - jeg ville gerne forstå, hvad der lå bag. Ikke mindst den japanske arkitekturpresse har demonstreret en passivt beundrende attitude
overfor sådanne arkitektoniske iscenesættelser - aldrig bliver der stillet spørgsmål om, hvilket livsrum eller hvilken
livsfornægtelse sådanne former repræsenterer, eller hvilke
psykologiske mønstre, som modsvarer dette at bestille,
skabe og overleve en sådan brutal arkitektur.
Det er vigtigt at holde sig klart, at Hinaya, sin moderne

iklædning til trods, er en organisme med stærke feudale
træk. Hinaya eksemplificerer, som det er opridset i Den
japanske ABC, konkret den magt, som det store arkitekturudtryk besidder overfor det feudalt prægede menneske.
Selvom der i Hinaya må meldes: „overtrådt“ - i forhold til
vores nordeuropæiske livs- og arbejdsrums individualistiske forkælethed - har jeg i dette case-studie søgt ikke at
hæve pegefingeren i tide og utide.
Ud af case-studiets mange samtaler og iagttagelser fremstod der efterhånden en række brikker til de bymæssige
konsekvenser af transformationer som den, Hinaya repræsenterer. Hinaya havde tidligere til huse i traditionelle
machiya-bygninger, men de var for gode og for komfortable til den moderne verden, fortæller Hinayas direktør, Akihiko Izukura: Han måtte r ive dem ned og give plads til
Takamatsus nye bygninger. Men hvad lå bag? - prestige, forretning, faderopgør, forfængelighed, eller ønsket om at
stille sig nye udfordringer, som de gamle bygninger ikke
gav rum for?
Men er der noget positivt, vi kan lære af Hinaya? Ja, i dialog-perspektiv ser jeg en række vigtige refleksioner udfolde sig. Izukura-sans omgang med sine produkter er forbilledlig. Han stiller ultimative krav til håndværk, teknik og
udførelse, og han demonstrerer heri en sjældent frugtbar
konstellation af tradition og fornyelse. Kunne blot lidt af
den kærlighed, indsigt og opmærksomhed, som Izukura-san
lader sine tekstildesign og sin farveceremoni tilflyde, dryppe på hans ansatte og det arbejdsrum, han med sit virke
definerer.
Ideelt set var udvalget og tilrettelæggelsen af samtlige
case-studier klarlagt forud for feltarbejdets påbegyndelse.
Men for case-studiet om Shinju-an var det ved min afrejse
stadig et åbent spørgsmål, om jeg ville kunne gennemføre
præcist det ønskede. Jeg havde en forhåbning derom, og
jeg havde forberedt mig med anbefalinger og forudgående
tekststudier, men måtte være forberedt på at skulle finde
en tilsvarende ramme.95 Jeg havde en meget klar idé om,
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Østvæggen i det centrale rum i Shinju-ans hojo, hvor der hver morgen reciteres sutraer. Fusuma-malerierne er af Soga Jasoku II og stammer fra templets opførelse i 1491
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hvad case-studiet skulle kunne: spænde ud mellem kulturhistorie og nutid, demonstrere spændvidden mellem det
eksistentielt-åbne og det neokonfuciansk-lukkede arbejdsrum og danne baggrund for at udfolde den japanske formverdens forankring i det kulturelle landskab. Selvom casestudiet beskæftiger sig med ting, der rækker langt tilbage i
tiden, er det ikke tænkt som noget historisk studie, men
som et studie af en levende tradition set fra nutiden.96
Case-studiet om Shinju-an blev tilrettelagt ud fra ønsket
om at få førstehåndskendskab til et af de steder i det moderne Japan, hvor der stadig ville være chance for at møde
zen-buddhismens eksistentielle arbejdsrum. Jeg ville gerne
belyse, hvorledes zen-æstetikken, te-æstetikken og sukiyaarkitekturen i den formative fase udsprang af et indre eksistentielt arbejdsrum og med fordel kunne forstås i dette
perspektiv. Uden at have gennemført diskussionen deraf
oplever jeg selv, at der i dialogstillingen mellem vores
moderne arbejdsrum og den levende zens og tidlige teceremonis eksistentielle arbejdsrum ligger en inspiratorisk
kraft til, hvad man kunne kalde en dybgående virksomhedskultivering.
Case-studiet om Shinju-an konkretiserer meget direkte
deltagerperspektivet. Med udgangspunkt i mit ophold i
templet i juni 1995 udfoldes dets 500-årige historie, som er
nært forbundet med den tidlige wabi-te-ceremoni. Som
overgang til case-studiets anden del, Refleksioner i te-rummet, bringes en introduktion til Shin’ichi Hisamatsus syv
zen-æstetiske karakteristika.97 I anden del belyses den tidlige te-æstetiks lejring i zen-universet, og en række centrale
værker for den tidlige sukiya-arkitektur bliver gennemgået
- afsluttende med pavillonen Shokin-tei ved Katsura Rikyu.
Perioden 1450-1650 rummer den japanske zen-æstetiks
blomstringsperiode, og dens kulturelle udtryk har, som jeg
ser det, et meget direkte dialogpotentiale i forhold til nutiden. Mod slutningen af denne periode nåede den japanske rumdannelse en rumlig kompleksitet i arkitektur og
havekunst, som kan synes at foregribe det moderne gennembrud i Europa. Men udviklingen blev bremset i 1600tallets indsnævrende kulturperspektiv og er først fortsat
efter genåbningen af det japanske samfund mod omverdenen efter Meiji-restaureringen i 1868.

Jeg har med det foreliggende layout søgt at skabe en stærk
integration mellem billed- og tegningsmateriale og tekst.
Man vil således finde illustrationer også i notedelen. For
eksempel bliver wabi-teens små te-rum i første del af kapitlet Refleksioner i te-rummet gennemgået i en dialog mellem Sen Rikyus te-rum Tai-an (1582-83) og Kanamori Sowas te-rum ved Shinju-an, Teigyoku-ken (1638). Frem for at
blande illustrationerne fra disse i hovedteksten, er der benyttet en slags dobbelt fortællelinje, hvor billedsekvensen
fra Teigyoku-ken er placeret i hovedteksten, mens illustrationerne til Tai-an sammen med billeder fra roji-haven
ved Omote Senke findes i det korresponderende noteafsnit. Uden at have markeret præcist hvilke, så er langt
den overvejende del af illustrationerne baseret på eget
fotografisk materiale. 98
Notehenvisninger og litteraturliste er udarbejdet særskilt
for hver af case-studierne om Hinaya og Shinju-an samt for
de indledende kapitler - og findes placeret i tre blokke efter hver af disse. Litteraturlisterne omfatter de værker, som
der er refereret til i teksten.
De medtagne citater har jeg i vid udstrækning oversat til
dansk. Hvor jeg har følt min danske oversættelse utilfredsstillende, har jeg efterladt den centrale glose eller vending
i parentes. I en række tilfælde, først og fremmest hvor der
er tale om digte, har jeg følt det rigtigst at benytte eksisterende engelske oversættelser. I forhold til dette projekt er
mine japanske sprogfærdigheder så begrænsede, at jeg i
mange af samtalerne til grund for case-studiet om Hinaya
har været henvist til at benytte tolk. Ved første notehenvisning i hver af disse samtaler er der nærmere redegjort for
omstændighederne ved oversættelse mv.99 Af hensyn til
den grafiske overskuelighed har jeg i samtalesekvenser
kursiveret spørgsmålene, selvom der i det citerede måtte
være anvendt andre notationsmåder.
I japansk udtale skelner man mellem kort og langt o. Det
lange o skrives både som oo og oh, eller markeres med en
streg over ō.100 I det foreliggende har jeg benyttet et almindeligt o bortset fra de citater og litteraturhenvisninger,
hvor oh forekommer.101
Traditionelt angiver man på japansk efternavn før fornavn. Denne praksis er fulgt i case-studiet om Shinju-an,

der hovedsageligt berører historiske navne og situationer,
hvor denne praksis stadig er naturlig. Omvendt er navnene
i de indledende kapitler og i case-studiet om Hinaya, hvor
navnene hovedsageligt er nutidige, angivet i vestlig rækkefølge. For eksempel skriver den engelsksprogede japanske
arkitekturpresse systematisk Shin Takamatsu (hvor Takamatsu er familienavnet), selvom en japaner på japansk
ville sige og skrive Takamatsu Shin. Min tilsyneladende
inkonsekvens ved at vælge to forskellige måder at gengive
navne på, lægger sig således tættest muligt op ad den måde, vi møder navnene på i litteraturen.
Der findes efter case-studiet om Shinju-an en række appendiks, hvoraf flere kan have relevans for begge case-studier. Appendiks I, Personer omtalt i Shinju-an case-studiet,
giver en kronologisk liste over de navne, der er nævnt i
case-studiet om Shinju-an.102 De kinesiske navne er angivet
i kursiv, og der er hovedsagelig brugt Wade-Giles-transskription. Denne kursivering genfindes i de mange situationer, hvor kinesiske zen-mestre har fået japanske navne.
Yderligere findes der i appendiks I et diagram, der illustrerer mester-discipel-relationerne for te-mestrene forud
for Rikyu, samt de i case-studiet om Shinju-an omtalte temestre efter Rikyu. 103 Dette diagram et lavet for at bibringe
et vist overblik. Det kan dog kun vise hovedforbindelserne
og giver sig ikke ud for at illustrere alle bidrag i den yderst
komplekse situation i te-æstetikkens formative fase, hvori
den æstetisk-idémæssige udvikling var et resultat af dynamikken mellem et meget stort antal enkeltfaktorer.
Appendiks II, Japanske ord og begreber, rummer ud over
de fleste af de japanske ord og begreber, der optræder i
Arbejdets Rum, enkelte termer på kinesisk og sanskrit.
Appendiks III, Historiske epoker, rummer en liste over
kinesiske og japanske dynastier. I lange perioder har det
kinesiske rige dynastisk set fulgt et entydigt mønster. Men
i visse faser har billedet været langt mere komplekst, end
nogen enkelt tidslinje kan illustrere. Den japanske dynastiske udvikling er mere entydig, men selv her er der en
række anledninger til tvivlsspørgsmål.104
Appendiks IV, Kortskitse over Japan, har skitsemæssigt
indtegnet de fleste af de stednavne, der optræder i casestudiet om Shinju-an.
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U DDR I V E L S E N F R A PA R A D I S
Vores kultur fremstår idag i høj grad som en ateistisk kultur. Tro og religion er blevet noget, mange slet ikke forholder sig til eller føler sig fremmedgjort overfor. Troen har
ikke samme stærke placering i dagliglivet og arbejdslivet
som tidligere, den er ikke givet som noget levende og allestedsnærværende. Bortset fra små særlige anledninger er
troen privatiseret. „For det europæiske menneske i dag er
Gud i vid udstrækning kun en realitet, for så vidt man har
brug for en syndebuk,“ skriver Elsebeth Kieler. 105 I takt
med at oplysningstidens idealer vandt bredere genklang,
har kirkens rolle som skaber, opretholder og formidler af
kulturelle værdier været i aftagende - og dens indvirkning
foregår idag mere indirekte, mindre synligt. Ikke desto mindre er vores grundværdier omkring arbejde, etik, arbejdsmoral og social omgang med hinanden stadig i vore dages
sekulariserede samfund dybt rodfæstet i kristne grundværdier.106
Arbejdets betydning i tilværelsen må, ligesom vore friheds-, ligheds- og retfærdighedsidealer, forstås i denne sammenhæng. Selv marxistiske og socialistiske forståelsesuniverser, som i deres selvforståelse er a-religiøse eller
decideret antireligiøse, er tungt ladede med kristne værdier
- de falder ind under en kristen kulturs værdisystem. Samfundsvisioner som disse søger at realisere Gudsrigets ophøjede tilstand på Jorden og fremmaner håbet om det jordiske Paradis, hvor alle yder efter evne og modtager efter
behov. Oplysningstidens menneske blev så fascineret af sin
rationelle fornuft og fatteevne og sin evne til at manipulere
omgivelserne, at det turde placere sin utopi på Jorden og
ikke behøvede nogen Gud til at forstå sin omverden.
Karl Marx (1818-83) skærpede denne frisættelse fra den
religiøse forankring, da han kategoriserede religionen som
opium for folket. „Den religiøse elendighed er på én gang
udtryk for den virkelige elendighed og protest mod den
virkelige elendighed. Religionen er den betrængte skabnings suk, en hjerteløs verdens hjertelag og åndløse tilstandes ånd. Den er folkets opium,“ skrev Marx i 1843.107 I den

for ståelse af samfundet, hvis dynamik han opridsede i
store dialektiske processer, stod den kirkelige institution
på den forkerte side af barrikaderne, som en reaktionær
kraft i samfundet, som måtte bekæmpes for at historien
kunne gå sin (determinerede) gang.
Men denne dialektiske forståelse er langt hen ad vejen
en sekulariseret videnskabeliggørelse af den kristne dualisme. En samfundsforståelse og en samfundsvision som den
marxistiske kunne næppe være opstået i nogen anden kulturel kontekst end den centraleuropæisk kristne, ligesom
man næppe kunne forestille sig marxismen uden det videnskabelige paradigme, som fik form med skikkelser som
Galilei (1564-1642), Descartes (1596-1650) og Newton
(1642-1727). Ikke bare overtog og konkretiserede marxismen i sit værdisystem en lang række kristne værdier. De
marxistiske sandheder blev i den politiske virkelighed
doseret som religiøse læresætninger, og partiapparatet påtog sig rollen som det verdsliges kirke.108 Kampe mellem
stridende marxistiske fraktioner har været ført med en
inkvisitorisk ildhu, som havde mere fælles med religiøs
fanatisme end med tysk Vernunft. For mennesker, der havde vendt religionen ryggen, blev marxismen som en religion. I marxistiske systemer, der aktivt bekæmpede et religiøst liv, synes troen stærkere end dér, hvor man overlod
det til mennesket selv at hengive sig til materialismen. Ligesom kristendommen ikke blot vedrører åndelige anliggender, men virker stærkt ind i det verdslige liv, synes også
videnssystemer, der mener at tage udgangspunkt i rationel
viden at have stærk tendens til at etablere sig som quasireligiøst trossystem. Det ville således også være meningsfuldt at forstå den modernistiske arkitekturopfattelse som
en religion, påpeger arkitekturkritikeren Herbert Muschamp i sin messe over modernismen: „Jeg tror på fremskridtet, amen. Én fremtid, i fremskridt, udelelig.“109
Den form for radikalt spørgende nysgerrighed i tabuiserede zoner, hvormed naturvidenskaben gennembrød
den kristne religions hidtidige forståelse af universet, kan

man også kun vanskeligt forestille sig vokse frem noget
andet sted i klodens mangfoldige kulturlandskab. Blandt
indianere? I det gamle Indien eller Kina? I Centralafrika?
Nej, det måtte ske i dén religiøse forestillingsverden, som
stærkest i sin gudsopfattelse har indbygget den diametrale
modsætning - sondringen mellem det lyse og det mørke,
det gode og det onde, Himmel og Helvede, Gud og Fanden
- og allerede i sin skabelsesmyte har indbygget menneskets
syndefald. Det naturvidenskabelige verdensbillede kunne
kun naturligt opstå i en stærkt dualistisk forestillingsverden
som den kristne kultursfæres. Hos os er det indlysende, at
hvis én forklaring er sand, så er alle andre forklaringer falske og fortjener i sandhedens navn at blive udryddet med
ethvert til rådighed stående middel. Sådan er det ikke i
Østen, eller sådan er det ikke nødvendigvis i Østen. Men i
den kristne kultursfære har vi dyrket modsætningen som
forståelsesmatrice.Vi lærer således i lige så høj grad om det
gode og det rigtige gennem det, som er ondt og forkert. Vi
definerer det, vi må gøre, gennem det, som er forbudt. Det
gode så at sige forudsætter sin modsætning. En ideologi
profilerer sig ved sine fjendebilleder. Cølibatet kan - alene
ved bevidstheden om det, man afholder sig fra - ophobe
voldsomme ladninger af seksuelle drifter. Forsagelsen betinger det forsagede. Gennem den måde, vi søger det lyse,
nærer vi det mørkes eksistens. Således er kristendom og
materialisme - som Krist og Antikrist110 - dybt forbundne.
Dette dualistiske drama har under stadig uddybelse udfoldet sig i den vestlige verdens kultur- og åndsliv gennem
tiderne. Robert Hand har i den forbindelse sagt, at han ser
den kristne epokes store udfordring i integrationen og
syntesen af polariteten mellem Krist og Antikrist - symboliseret ved de to fisk i den kristne epokes stjernebillede,
fiskene.111 Han forbinder den lodret opadstræbende fisk
med transcendensen af det materielle, mens den vandrette
fisk symboliserer udfoldelsen indenfor det materielle. De
to fisk har hver en snor i munden, som er bundet sammen
med en knude. Den ene fisks retning og bevægelse vil så-
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ledes hele tiden blive forstyrret af og forstyrre den anden
fisk. I fiskenes tidsalder griber disse to universer således
hele tiden ind i hinanden og må uafvendeligt forholde sig
til hinanden.112 Marxismen bliver trossystem - kristendommen får yderst verdslige implikationer. Man kan mod slutningen af dette årtusinde med stor rette opleve verden
som udspændt mellem den lodrette og den vandrette fisk,
mellem åndens og materiens rige.
Indtil for nylig lærte vi alle som børn vores Fadervor og
bad hver morgen og aften med foldede hænder: „Giv os i
dag vort daglige Brød.“113 Dette lille udsagn åbner for kristendommens helliggørelse af arbejdet og forener den
føde, vi sætter på bordet, og de opgaver, der fylder vores
tilværelse, i ét og samme billede. Det opfordrer til en daglig refleksion over det daglige brød som gave. „Jeg er Livets Brød,“ siger Jesus i synagogen i Kapernaum.114 „Giv os
i dag vort daglige Brød“ er samtidig en kort bøn om at kunne gøre vort arbejde i Jesu navn - brødet, Kristi legeme - en
bøn om at kunne modtage vort livsindhold, vor livsnæring,
gennem vore daglige arbejdsopgaver. Det arbejde, der fylder os, opfylder os og løftes i den rette ånd, er løn i sig selv
- er det daglige brød. Med dette lille udsagn forpligtiger vi
os til at gøre arbejdet (såvel som livet i sin helhed) til det
daglige brød - for os selv og vor næste, for vore arbejdskolleger, over- og underordnede. Selvom det kristne Paradis
ligger efter jordelivet, er kristendommen på ingen måde
indifferent overfor livet.Tværtimod søger den gennem hver
enkelt at realisere „som i Himmelen saaledes også paa Jorden.“115 Villy Sørensen påpeger i et interview, at selvom
den kristne teologi som regel ser bort fra det, så talte Jesus
„om et gudsrige her på jorden og ikke et himmerige, som
skulle realiseres i himlen efter døden.“116
At gøre vort daglige brød til vores livsfylde er en stor og
uhåndgribelig udfordring for vores arbejdssituation. Som
den lodrette fisk overfor den vandrette fisk er dette ikke
befordret af det moderne arbejdsrum, der primært er defineret i den vandrette fisk, men heller ikke forhindret. Som
Gandhi påpegede, er der nok til alles behov, men ikke nok
til alles begær - der er nok til alles livsfylde. Kunne vi nå
dertil, hvor arbejdet var løn i sig selv, ville fordelingsspørgsmålet vise sig noget enklere at håndtere.
M.C. Escher (1898-1972): Rund begrænsning IV (Himmel og Helvede), træsnit (1960)
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Måske er antagonismen mellem kristendom og marxisme
ikke uoverstigelig. Johannes Witt-Hansen skriver, at Friedrich Engels (1820-95) betragtede de tidlige kristne samfund som den socialisme, som overhovedet kunne opstå på
den tid.117 „Som Engels udtrykkeligt påpeger,“ skriver WittHansen: „var kristendommen ligesom den moderne arbejderbevægelse en bevægelse af undertrykte: ‘Den optrådte
til en begyndelse som religion for slaver og frigivne, for de
fattige og retsløse, for de folkeslag, som Rom havde underkuet og splittet. Begge, kristendom såvel som arbejdersocialisme, forkynder en forestående forløsning fra trældom og usselhed; kristendommen henlægger denne forløsning til himlen, i et hinsidigt liv efter døden; socialismen
henlægger den til denne verden, søger forløsning i en omformning af samfundet.’“118
„En religion, som har underkastet sig det romerske rige,
og som har behersket den største del af den civiliserede
menneskehed i hele 1800 år får man ikke bugt med, hvis
man simpelthen erklærer den for vrøvl sammenflikket af
bedragere,“ skriver Engels i en kommentar til Hegels Philosophie der Religion. Han demonstrerer således en lidt
mere nuanceret opfattelse af kristendommen end opiumsteorien, selvom han efterfølgende præciserer, at det interessante er, „hvorfor de romerske masser foretrak dette nonsens frem for alle andre religioner.“119
Udviklingen fra Kristi levetid, hvor romerne forfulgte de
kristne „uromagere,“ frem til det punkt, hvor kristendommen i år 313 blev tilladt og kejser Theodosius den Store
(347-95) på kirkemødet i Konstantinopel i år 381 udråbte
kristendommen som statsreligion i Romerriget, indebar
radikale ændringer i både kristendommen og Romerriget.
Det var ikke kun arbejdsbegrebet, der blev præget af den
kristne kultur - kristendommen repræsenterede en repolarisering af relationerne mellem menneske, samfund, Gud
og omgivelser, som greb fundamentalt ind i så godt som
alle kulturlivets facetter.
Elaine Pagels viser, hvorledes også de traditionelle mønstre i kønsroller og seksuelle forhold fik form i løbet af de
første fire århundreder e. Kr., hvor den tidlige kristendom
i fortsættelse af jødedommen udviklede sig til det romerske riges religion. Augustin (354-430) betragtede den sek-

suelle lyst som beviset på og straffen for arvesynden, skriver Pagels. Den kristne kirke institutionaliserede det monogame ægteskab og en skyldfølelse omkring seksualiteten selv indenfor ægteskabet var den forbeholdt forplantningen. 120 Augustin „fik mange af disse holdninger fra beretningen om Adam og Eva: at seksuel lyst er syndigt, at
børn fødes med arvesynden, og at Adams synd fordærvede
selve naturen.“121
Cølibatet som ideal vandt efterhånden stærkt fodfæste i
kristendommen - og ikke kun i klosterlivet, det synes også
at have vakt stærk genklang udenfor klostrenes mure. Det
vakte således voldsom kirkelig modstand, blandt andet fra
Augustin, da den romerske munk Jovinian, der selv levede
i cølibat, søgte at vise, at kristne, der levede i cølibat, ikke
ud fra skrifterne var mere hellige end andre. Jovinian blev
ekskommunikeret - forvist fra kirken for kætteri.122 „Enhver, som ser på en gift kvinde for at efterstræbe hende,
han har allerede i sit hjerte brudt hendes ægteskab,“123 sagde Jesus og fastholdt gennemgående, at synden ikke kun
var den gennemførte handling, men omfattede den blotte
tanke eller fantasi derom. Kvinder måtte møde tilslørede i
kirken, fordrede Paulus, der med sin insisteren på afholdenhedens mulighed indenfor ægteskabets rammer, skilsmissens umulighed og prostitutionens forkastelighed synes
at være gået endnu videre end Jesus.124
Jesus gav heller ikke den, der var tynget af jordisk gods
mange chancer: „En kamel kommer lettere igennem et
nåleøje end en rig mand ind i Guds Rige.“125 Al klyngen sig
til den vandrette fisks lyksaligheder havde meget kort perspektiv. „I kan ikke tjene både Gud og Mammon,“ fastslog
han og fortsatte: „I skal ikke være bekymrede for, hvordan
I skal få mad i livet eller tøj på kroppen..... Se på fuglene!
De sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade..... Lær af,
hvordan blomsterne gror på marken - de arbejder ikke, og
de spinder ikke, men jeg siger jer, end ikke Salomon i al sin
herlighed var klædt som en af dem.“ 126
Hvor de første kristne fællesskaber tog konsekvensen af
Jesu radikale bud og brød op fra det eksisterende, så var
dén kristne kirke, som gik ind i rollen som statsreligion,
modificeret og tilpasset sin nye rolle. Gav man „kejseren
hvad kejserens er, og Gud hvad Guds er,“127 viste det sig,

med teologisk vægtning af mere moderate udsagn, at gå
nogenlunde at tjene både Gud og Mammon. 128 Middelalderens Europa var båret af en symbiotisk vekselvirkning
mellem det kirkelige og det verdslige.
Læser man Bibelen med naturvidenskabelige briller, er
der ikke meget at komme efter - Bibelen er måske en god
fortælling, og man kan diskutere dens historiske autenticitet, men den demonstrerer for naturvidenskabsmanden
først og fremmest fortidens uvidenhed. Omvendt hæver
Bibelen sig, tilegnet som sindbillede eller myte, over sin tid
og iklædning. Den behandler eksistentielle spørgsmål, der
stadig er levende blandt moderne mennesker og har præget vores tilværelse gennem århundreder. Generationer har
spejlet deres hverdag og arbejdsliv deri og opbygget en
stærkt fortættet forestilling derom - den kristne kultur. De bibelske fortællinger rækker gennem deres almene symboler
og billeddannelser langt ud over deres egen enkelhed og
formår med få ord at udtrykke sig om komplekse forhold
i livet, som lange lærde afhandlinger må give op overfor.
Et andet spor i vores kulturelle rodnet leder tilbage til
den græske kultur. Her huserede det græske gudeparnas på
Olympen, og modsat den kristne treenigheds gennemlyste
ophøjethed og uomtvistelige godhed stillede de græske
guder et vidt spekter af karaktertræk til skue. Jalousi, begær, misundelse, stridslyst, rænker, mord og brand prægede
gudernes dagligdag. De var i deres adfærds manglende
ophøjethed ganske menneskelige, og skyggesiderne var
endnu ikke fortrængt og fortættet i det djævelske skyggebillede, som kristendommen genererede. Jean Shinoda
Bolen har i to bøger, De indre Guder og De indre Gudinder, spejlet de græske guder i en nutidig jungiansk psykologi. Hun forankrer heri dynamikken i vores psyke og personlighed i urkulturelle arketyper. Stadig idag kan det gamle Grækenlands mytologiske univers skabe klarhed omkring moderne menneskeliv.129 Ser vi ud over tidens og
stedets iklædning, har de grundlæggende konflikter og karaktertræk blandt mennesker en forbløffende konstans.
Myten lader det arketypiske stå frem med en friskhed og
klarhed, som vi har svært ved at uddrage alene af nutidens
komplekse tilværelse.
Samme oplevelse af det universelle, i hvad der gennem
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tiderne har rørt mennesket, står stærkt frem også i en bog
som I Ching. Forvandlingernes bog, hvis historie går mere
end 3.000 år tilbage. Sammensætningen af og kommentarerne til den nuværende form tilskrives ofte Kungfutse
(557-479 f.Kr.), men grundelementerne går endnu længere
tilbage.130 Idealerne, forhåbningerne og kendetegnene for
menneskets stræben og færden har - til trods for den fuldstændig anderledes kulturelle kontekst - en slående lighed
med det, vi møder i det tyvende århundredes Danmark. For
afvigelserne, de små og større fejltrin og afveje, gælder det
ligeså.
Vi kommer let til at glemme, at selvom vores samfunds
teknologisk-organisatoriske indretning har udviklet sig
voldsomt i forhold til Kungfutse og Det gamle Testamente
og idag udvikler sig hurtigere end nogensinde, så udvikler
vi os som mennesker ikke nødvendigvis i samme takt.
Simple living, high thinking - hed det tværtimod blandt
60ernes blomsterbørn. Måske virker den mængde ting,
som en moderne tilværelse indebærer, og de store mængder viden, vi nødvendigvis må tilegne os for at opretholde
og videreføre det moderne samfund, af ledende fra opmærksomheden på de situationer i livet, hvorigennem humanismen og det spirituelle klarsyn næres og videreføres.
Mit ærinde med ovenstående er ikke nogen klyngen sig
til det konstante i en foranderlig og usikker tid.Tværtimod
ser jeg gennem århundrederne en stadig omend uendelig
langsom udvikling, hvori vi inkarnerer stadig kraftigere, så
vi efterhånden fuldstændig identificerer os med vores ego
og vores konkrete kropslige fremtræden.131 Dette afspejler
sig i religionernes form gennem tiderne. Den oprindelige
indiske hinduisme henvendte sig til et menneske af en
anden substans og selvidentifikation end kristendommen
og islam, hvis leveregler i takt med et mere definitivt inkarneret menneske blev mere definitive. Også den enkelte
religion ændrer gradvist gennem tid sin fremtrædelsesform.
Således er gudsbegrebet i Det nye Testamente og Det gamle Testamente ikke ganske det samme. Hvor den gammeltestamentlige Jahve skaber, opretholder og udsletter - og
indimellem næsten fortryder, at han har skabt mennesket
- så er det en nådens og kærlighedens Gud, vi møder i Det
nye Testamente. Tilsvarende udvikler den religiøse institu-

tion til stadighed sin fremtrædelsesform.Af case-studiet om
Shinju-an vil det fremgå, hvordan zen-buddhismen og konfucianismen tilsvarende gennem tid får andre fremtrædelsesformer - en udvikling, som også her synes at modsvare
en stærkere identifikation med den jordiske eksistens.
Denne udvikling leder til det moderne menneske, hvis
selvforståelse er udspændt i den vandrette fisk. Det moderne menneske identificerer sig stadig stærkere med sin
krop og sin bevidsthed og har omvendt afskåret sig fra
kollektive bevidsthedstilstande og sit væsens åndelighed.
Det er måske et mere ensomt menneske, som i sin friskærelse måtte gå planken ud, blive ateist, forlade familien,
ægteskabet og naturen - stå nøgen tilbage med sit jeg og
sine materielle besiddelsers horisontale udstrækning - for
at fatte, hvad der var tabt. Uddrivelsen fra Paradis er i den
forstand en proces, som stadig (og stadig stærkere) udfolder sig i hvert nyt barn, der vokser op.132
Lad tilsvarende for et øjeblik skabelsesberetningen være
ikke blot noget, der tog syv dage for meget længe siden og
som forskerne idag har en meget bedre forklaring på.133
Lad skabelsen være en stadig proces, som vi - gennem lydhør deltagelse i livet - kan gøre os til medskabere af; en
medskaben, der kunne fylde alle arbejdsrum. Lad for et
øjeblik den mystiske realitet, som gennem tiderne har båret det kristne menneske, være udsigtspunktet. Herfra er
alterbordets vin og brød ikke blot symbol på Jesu blod og
Jesu legeme, det er Jesu blod og Jesu legeme. Vi møder ham
konkret gennem nadveren, ligesom vi, når vi fejrer julen,
ikke fejrer en snart 2000 år gammel begivenhed, men dette
at Jesus er født påny og er levende iblandt os. Heri ligger
kristendommens store mystik. Jul, påske, pinse og advent
lejrer os ind i en cyklisk tid, som forbinder os med evigheden. 134 Landbrugets cykliske rytmer - at pløje, så og høste;
og at fodre, røgte og slagte - gav en tilsvarende forankring.
Selvom det moderne menneske har sine ritualer og regelmæssigt tilbagevendende fikspunkter, det være sig olympiade, folketingsvalg, fodboldmesterskaber, melodigrandprix, første maj i Fælledparken, tirsdag aften i bridgeklubben, julehandel og vinterudsalg, sommerferie og vinterferie
osv., så føjer disse størrelser sig ikke sammen til noget
hele. Det moderne menneske har en stærkt svækket cykM.C. Escher: Befrielse, litografi (1955)
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lisk forankring i universet og har på mange måder gjort sig
selv til centrum i sit univers - et univers, som vi forstår til
forskel fra det omgivende. Heri ligger en kilde til fremmedgørelse, forvirrethed og forladthed - og en vigtig forudsætning for, at vores kultur er nået så langt ud i økologisk og
mental ubalance, som tilfældet er.
„I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden,“ indledes skabelsesberetningen i Det gamle Testamente: „Og
Jorden var øde og tom, og der var Mørke over Verdensdybet. Men Guds Aand svævede over Vandene. Og Gud
sagde:‘Der blive Lys!’ Og der blev Lys. Og Gud saa, at Lyset
var godt, og Gud satte Skel mellem Lyset og Mørket, og
Gud kaldte Lyset Dag, og Mørket kaldte han Nat. Og det
blev Aften, og det blev Morgen, første Dag.“135
„Før Begyndelsen var Intet,“ hedder det i Anna Sophie
Seidelins genfortælling af skabelsesberetningen.136 Alle
skabelsesberetningens enkelte led er differentieringer ud
af dette alt forudgående, altomfattende Intet. Skabelsesberetningen kan således læses som beretningen om dualismens fødsel, som en proces af stadig materialisering, udfoldelse og uddifferentiering - ud af et oprindeligt udifferentieret kontinuum opstod lys og mørke, nat og dag, for oven
og for neden, kontinent og ocean, en livets mangfoldighed,
mand og kvinde.
På andendagen skabte Gud en hvælving over vandet og
kaldte den Himmel. På tredjedagen lod Gud vandene skille
over havene, og af oceanerne dukkede kontinenterne frem.
Han gjorde jorden frugtbar. Urt og busk, træer og frugt, kim
og frø fandt næring ved Jorden, Lyset og Vandet. På fjerdedagen gav Gud os, gennem sin indordning af himmellysene, sol, måne og stjerner, tiden. Vi fik således af Gud en
cyklisk tid, hvor mønstre af hurtig og langsom genkomst
skabte rytme, puls og tidslig ordning af alle forhold i vores
liv. Vi fik årstider og højtider som stadig genkommende
mødesteder for mennesker med hinanden og universet. På
femtedagen skabte Gud fiskenes vrimmel, og havenes dyb
befolkedes. Han skabte fuglene, som f lyver under Himlen,
det øverste dyb befolkedes. Og således havde hver dag
sine uddifferentieringer af et oprindeligt Intet.
På sjettedagen skabte Gud dyrene på land, kvæg, krybdyr og vilde dyr. Og Gud så at det var godt. Men han havde
Første Mosebogs skabelsesberetning kan læses som én lang dualistisk udfoldelse af et i udgangspunktet udelt kontinuum. Sriyantraet fortæller tilsvarende i sit symbolsprog om universets skabelse

37

Arbejdets Rum
ingen at dele sin glæde med. Derfor skabte han mennesket.
„I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem,“ står der om skabelsesberetningens sjette dag:
„Og Gud velsignede dem: ‘Bliv frugtbare og talrige, opfyld
jorden og gør jer til herre over den, hersk over havets fisk,
himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!’ Gud
sagde: ‘Nu giver jeg jer alle planter med frø på hele jorden
og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have
til føde.Til alle jordens vilde dyr og himlens fugle, ja til alt
levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.’ Og det skete. Gud så alt, hvad han havde
skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften og det
blev morgen, den sjette dag.“137
„Således blev himmel og jord i al deres mangfoldighed
fuldendt. På den syvende dag havde Gud fuldført sit ar-

bejde. På den syvende dag hvilede han efter det arbejde,
han havde gjort. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter sit skaberværk.
Sådan er himlens og jordens skabelseshistorie.“138
Første Mosebog rummer to skabelsesberetninger, der
følger umiddelbart efter hinanden. Hvor den første udfolder verdens skabelse i syv dage, beskriver den anden og
sandsynligvis ældste skabelsesberetning, hvordan mennesket oprindeligt var placeret i Edens have i paradisiske
rammer med alt til livets ophold og intet at bekymre sig
om. 139 Kun advarede Gud: „Du må spise af alle træerne i
haven med undtagelse af træet til kundskab om godt og
ondt.“ 140 Herefter skabte Gud [igen] kvæget, de vilde dyr
og fuglene. Han førte dyrene til mennesket for at se, hvad
det ville kalde dem, og dét, som mennesket kaldte de le-
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vende væsener, blev deres navn. I den anden og ældste
skabelsesberetning skabte Gud først herefter kvinden Eva
af Adams ribben og gav dem til hinanden. „Manden og
kvinden var nøgne, men de skammede sig ikke for hinanden.“141
Slangen i Paradiset lokkede imidlertid Eva - hvis hun
spiste af kundskabens træ, ville hun ikke dø, men blive som
Gud og kende godt og ondt. Eva spiste af den forbudne
frugt og lokkede Adam til det samme. De paradisiske tilstande var tabt. Syndefaldet var en realitet, mennesket
kendte sin nøgenhed, sin lidenhed, sin væren. Gud drev
mennesket ud af Paradis og straffede kvinden med et plagsomt og pinefuldt svangerskab og ved at sætte manden
som hersker over kvinden. Til Adam sagde han: „Fordi du
lyttede til din kone og spiste af det træ, jeg forbød dig at

Vincent van Gogh: Kartoffelspiserne, oliemaleri (1885)
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spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld. Med
møje skal du skaffe dig føden, så længe du lever. Torn og
tidsel skal jorden lade spire frem til dig. Du skal leve af
markens planter, i dit ansigts sved skal du spise dit brød,
indtil du vender tilbage til jorden. Ja, jord er du, og til jord
skal du blive.“142
Af kundskabens frugter fødtes den dualistiske bevidsthed i mennesket, skelneevnen, menneskets evne til at se
sig selv og sin næste udefra og sine handlinger i forhold til
sig selv. Her trådte vi første gang udenfor handlinger hævet over godt og ondt. Her så vi for første gang os selv udefra, med bevidstheden om tilværelsens smerte, angst, lidelse og fortvivlelse. Her trådte vi første gang ud af Paradis.
Her blev grunden lagt til det vesterlandske menneske.
Modsætningerne tårnede sig op, mellem tanke og hand-

ling, følelse og forstand, liv og død. Med uddrivelsen blev
mennesket dødeligt, døden blev et grundvilkår for livet.143
Evnen til at vælge og til at skelne mellem ondt og godt gav
os en alarmerende mulighed for at gøre det forkerte. Med
dette dualistiske menneske - på én gang lænket til og skilt
fra sit arbejde - var den paradisiske tilstand tabt.
I skabelsesberetninger fra andre kulturer i området genfinder man mange af temaerne i Det gamle Testamente.
Men netop syndefaldet og uddrivelsen fra Paradis synes
særegen for Det gamle Testamente.144 Heller ikke østpå, i
den kinesiske og japanske tradition, genfindes noget tilsvarende skisma mellem Gud og menneske. Med syndefaldet blev det onde og det syndige en tidlig realitet - som
entydigt kunne tillægges mennesket. Hvor det onde i en
tilsvarende babylonsk skabelsesmyte stammede fra gu-

derne, så stammer det onde i den kristne skabelsesmyte
„ikke fra Gud, [og] altså heller ikke fra den natur, han har
skabt og udstyret os med, men fra mennesket, som har fået
skænket en frihed, det kan misbruge.“145 „Mennesket, som
før syndefaldet i kærlighed var optaget af den Anden, bliver
i syndefaldet sig selv bevidst på en ny måde, der skaber
kaos og skyldfølelse i dets sind,“ skriver Elsebet Kieler: „En
borgerkrig er brudt ud i mennesket selv. Dets kræfter rejser sig mod hinanden og kræver hver sit. Selvhævdelsen
raser i dets indre og gør det hovmodigt og skamfuldt på
samme tid, fordi der ingen dækning er for dets prætentioner.“146 At Gud var det ubetinget gode, og at det onde måtte henføres til mennesket selv, er i mine øjne ikke den eneste mulige læsning af skabelsesberetningen. Måske ligger
heri en fejlagtig tillid til sandhedsværdien i slangens ud-
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sagn, „at når I spiser ... så bliver I som Gud.“ 147 Men forståelsen af Gud som det ubetinget Gode repræsenterer et
kunstgreb med umådelige implikationer for den kristne
kulturs udfoldelse. 148
Med uddrivelsen blev arbejdets slid og møje en realitet
for mennesket. I Paradis var vi fri for arbejde - omend vi
sandsynligvis arbejdede dagen lang! I Paradis udspandt de
daglige aktiviteter sig i, hvad buddhisten karakteriserer
som ikke-arbejde. Med syndefaldet fik vi bevidstheden om
arbejdet, forventningerne til arbejdets resultater og arbejdets værdi i omgangen med medmennesket (arbejdet som
bytteobjekt og handelsvare). Af syndefaldet fødes arbejdet
som forbandelse - som noget, man kan slippe for eller
slippe let om ved.
Adam og Eva fik først Kain, siden Abel. Kain dyrkede jorden, Abel røgtede fårene. Kain stræbte gennem sit arbejde,
Abel hvilede i sit arbejde, priste Gud gennem sit arbejde,
arbejdede vel i virkeligheden ikke, men var i en paradisisk
tilstand af væren - ét med sin Gud. Da Kain og Abel ofrede
til Gud, modtog Gud Abels offer, men afviste Kains. Måske
havde Kain også bagtanker med dette. Gud fordrev Kain
fra jorden, den ville ikke mere give ham sin grøde. Kain
drog østpå, og Kains søn Henok (Eunuk) grundlagde den
første by. Af Kains slægtled opstod de første smede og
musikere.
I Morti Vizkis radiohørespil, Kendte folks børn, oplever
vi Kain og Abel nærmere det 20ende århundredes virkelighed. Langt hen ad vejen lader Vizki heri lytteren solidarisere sig med Kain overfor den utålelige Abel, hvis stadige
selvransagelser går Kain på nerverne. Abel er skildret i
Kains øjne som en frelst, selvretfærdig og forkælet lillebror,
der siger de rigtigste ting på de forkerteste tidspunkter og
Fætter Højben-agtigt næppe formår at gøre noget forkert mens Vizki giver Kains misundelse og tilskyndelse til at
handle med bagtanke og egne mål for øje forklaring og
naturlighed. Vi er ikke for intet i jantelovens hjemland.149
Paradis har med tiden fået en dobbelt betydning: På én
gang et sindbillede på den tilstand i en fjern fortid, hvor alt
var såre godt - en tilstand hvori vi hvilede, før udviklingen
drev mennesket bort fra sin oprindelige natur. Samtidig er
det noget snublende nært - en tilstand, som vi hvert øjeblik

kan træde ind i, hvis vi er lydhøre overfor vores natur, renfærdige af hjerte og ikke lader os lede af kainske bagtanker,
ambitioner, præstationer og besiddertrang.
Uddrivelsen fra Paradis er et centralt mytologisk billede
- vi længes allesammen tilbage til arbejdet som velsignelse,
som opfyldelsen af vores og næstens behov. Med Guds
modtagelse af Abels offer - og dermed Guds accept af den
måde, hvorpå Abel forvaltede naturen og røgtede sine får
- er vi fortrøstningsfuldt fortalt, at der også efter at vi har
smagt af frugterne fra Kundskabens Træ eksisterer en vej til
det paradisiske arbejde. Den er åben for alle og går gennem lydhørhed og abelsk konsekvens.
I Thomas-evangeliet peger Jesus på vejen til Himmerige
som vejen ud af den dualisme, som tilværelsen let spinder
os ind i. „Jesus så nogle små, som fik bryst. Han sagde til
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sine disciple:‘Disse små, som får bryst, ligner dem, der går
ind i riget.’ De sagde til ham:‘hvis vi er små, vil vi da gå ind
i riget?’ Jesus sagde til dem: ‘Når I anser det, som er to, for
ét, og I anser det indvendige for lige med det udvendige, og
det udvendige for lige med det indvendige, og det øvre for
lige med det nedre, og når I anser det mandlige og det
kvindelige for at være ét, så at det mandlige ikke skal være
mandligt, og det kvindelige ikke kvindeligt, når I anser et
øje for et øje, og en hånd for en hånd, og en fod for en fod,
et billede for et billede, da skal I gå ind i [riget].’“150 Denne
søgen ud over dualismen i den menneskelige færden og
fattemåde har stærke paralleller til eksistentielle arbejdsrum i taoismen og buddhismen, som vi vil møde i case-studiet om Shinju-an.
Jean-Jacques Rousseau (1712-78) skriver i L’origine de
l’inégalité, Ulighedens oprindelse, at: „den første som satte
et hegn op omkring et stykke jord, som besluttede sig for
at sige ‘Dette er mit,’ og som fandt folk enfoldige nok til at
tro ham, var den virkelige grundlægger af det borgerlige
samfund. For hvor mange forbrydelser, krige og mord, fra
hvor mange rædsler og ulykker kunne ikke den have frelst
menneskeheden, som havde trukket hegnspælene op, kastet grøfterne til og råbt til de andre:‘Hør ikke på den svindler. Det er ude med os, hvis vi først glemmer at markens
grøde tilhører os alle og at marken selv ikke tilhører nogen.’ “151 Rousseau betragtede mennesket som oprindeligt
godt og som beregnet for af forblive i en prækulturel lykketilstand. Den kulturelle udvikling, som billedligt startede, da
Adam og Eva spiste af frugterne af Kundskabens Træ, ser
Rousseau akkompagneret af et sædeligt forfald. „... alle senere fremskridt [har] tilsyneladende været lige så mange
skridt henimod individets fuldkommengørelse, men i virkeligheden [også] henimod artens forfald ... Fra det øjeblik
det blev betragtet som en fordel, at den ene skaffede sig
udstyr nok til to, forsvandt ligheden, ejendom blev indført,
arbejdet blev uundgåeligt, og vældige skove blev til smilende enge, som mennesket måtte vande i sit ansigts sved,
og hvor slaveri og elendighed voksede op om kap med afgrøderne.“152 For hvert skridt fremad bevægede mennesket
sig længere og længere bort fra Paradiset.
Slægtled efter slægtled bredte menneskene sig ud over
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jorden. Menneskets færden på jorden blev stadig mere
kainsk og mindre abelsk - og bevægede sig stadig længere
bort fra dets paradisiske oprindelse. „Da Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville
og planlagde, kun var ondt, fortrød Herren, at han havde
skabt menneskene på jorden og følte sig krænket.“153 Kun
Noa, en efterkommer af Adam og Evas tredje søn Set, lod
Gud overleve. Noa byggede en ark, samlede sin nærmeste
familie og to af hver af alle dyrene, så alle livets slægter
kunne leve videre, trods syndflodens rasen. Efter syndfloden lovede herren, at han aldrig mere ville udrydde alt
levende, som han da havde gjort. Som tegn satte han regnbuen på himlen.
Menneskenes stræben og opfindsomhed, når det gælder
at udvide grænserne for deres formåen, synes siden tidernes morgen at have været ubændig. På et tidspunkt nåede
menneskene til Sinear mod øst. „De sagde til hinanden:
‘Kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde!’ De
brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. Så sagde de:‘Lad
os bygge en by med et tårn, som når helt op til himlen; lad
os skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt over
hele jorden.’ “154 Men ikke alle anstrengelser for at nå Gud
er lige velsete. Gud lod menneskene, der hidtil havde haft
samme sprog, tale i tusinde forskellige tungemål, så arbejdet med Babelstårnet ikke kunne fuldbyrdes. Vejen til Gud
går ikke gennem at blive så stor som Gud. Vejen må bygge
på troen og Guds nåde - ikke på store bygningsværker i
Guds navn.
Gud sender os sin søn for at vise os en konkret kærlighed, han sender os det dyrebareste, han har. Men vi evner
- med vores forestillinger om, hvad der er stort og kongeligt - knapt at modtage. I en klyngen sig til de positioner, vi
har, søger vi at bagtale det menneske, som går kærlighedens enkle, men radikale vej. Den, som helbreder og åbner
øjne, forråder, fornægter og korsfæster vi.
„Mennesket er i begyndelsen udgået fra den åndelige
verden; lidt efter lidt er det så steget ned i den fysisk-sanselige verden. Men det, vi oprindeligt besad, det, der har
levet i os, det er forsvundet, ligesom de livskim, der ikke
har nået deres mål,“ siger Rudolf Steiner (1861-1925) i et
foredrag til medlemmer af Teosofisk Samfund i København

i 1912. Men under den menneskelige kulturs ydre udvikling, hvor den åndelige forbundethed gik tabt, udviklede
Kristusimpulsen sig oventil. Med Golgatha-mysteriet træder Kristusimpulsen ind i verden. „Det er befrugtningen
ovenfra af det, der er gået til grunde,“ siger Steiner og
karakteriserer dette som den største begivenhed i Jordens
udviklingshistorie.155 Med Kristus fuldbyrdes kristendommens mystiske kerne.
Jesus fastholder til stadighed åndens klarhed overfor formens tomhed. Klarhed og hjerte i tanke og handling lå
ikke blot i den rette forms efterlevelse og måtte ikke forveksles med den rette form, så Jesus havde ikke meget
godt at sige om formens vogtere, farisæerne og de skriftkloge. Adspurgt af sine disciple, om omskærelse gavner eller ej, svarede han: „Gavnede den, ville deres skaber avle

dem omskårne fra deres moder. Men den sande omskærelse i ånd gavner fuldt ud.“156 Formen på dén kirkelige institution, som voksede op i og strukturerede middelalderens europæiske kulturer, har meget lille direkte legitimation i Bibelen og i Jesu liv. De tidlige kristne samfund
var deres kristendom gennem deres tro, deres færden gennem livet, deres handlinger i lyset af Jesus. Gudstjenesten
var en permanent tilstand og ikke et ugentligt ritual. Templet var kroppen, medmennesket og fællesskabet.Alt indgik
i vidnesbyrdet om Jesu liv og levned. I de tidlige fællesskaber, som opstod i den østlige del af Middelhavsregionen
i årene efter Jesu korsfæstelse, var forventningen om Jesu
snarlige genkomst nær værende. Disse samfund praktiserede i livet, hvad man siden søgte at fastholde indenfor klosterets beskyttende mure.

Jesus giver blinde synet tilbage, italiensk fresko fra det 13. århundrede
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Med Jesus fik kristendommen en konkret dimension, et
bud til mennesket om at møde Gud i sin måde at møde sin
næste på. „Den, som kender alt, men mangler sig selv,
mangler alt,“157 sagde Jesus. Gennem sine gerninger og
sine lignelser om livet gav han videre - i livet. Han nedskrev
ikke selv en stavelse. Før st årtier efter hans himmelfart
blev evangelierne nedskrevet - og dermed hans lignelser.
Nogle af disse henter billeder fra arbejdslivet og relaterer
direkte til forskellige attituder til arbejde, men gennemgående er arbejde ikke noget adskilt fra livet i sin helhed.
I lignelsen om talenterne giver en herre sine tjenere
hver et antal talenter. Den, der virkelig udviklede sine talenter, får ros af herren, mens den, der blot gravede dem
ned, og ikke lod sine talenter blive fællesskabet til glæde,
fik ris.158 Herren er ikke en hvilkensomhelst herre og lønnen ikke blot dinarer og talenter. Den kristne kultur rummer en udtalt opmærksomhed på de særlige talenter, vi
hver især har fået i dåbsgave: Vi rummer alle i kimform
noget unikt, som vi må lade komme til udtryk, forfine og
dele med næsten.
I lignelsen om daglejerne bliver nogle daglejere ved daggry kaldt ud at arbejde i vinmarkerne. I tredje time kaldes
flere ud: „Gå ud i min vinmark, jeg skal give jer, hvad der
er retfærdigt.“ Ved middagstid, om eftermiddagen og selv
i den tolvte time blev flere kaldt ud. Ved dagens slutning
blev arbejderne kaldt frem, de sidste først. Dem, som var
kaldt i vingården i tolvte time, fik en dinar, dernæst fik dem,
der havde arbejdet siden om eftermiddagen en dinar og så
videre. Til sidst blev dem, som havde arbejdet hele dagen
kaldt frem og fik også en dinar - hvilket man havde aftalt
ved dagens begyndelse. De blev sure derved, da de følte, at
de havde fortjent mere. Men herren fastholdt, at han havde
givet dem den dinar, de havde aftalt om morgenen.159 „Vi
er alle lige for Vorherre,“ hedder det i en talemåde. Med
Jesus blev mennesket lige overfor Gud og lighedstanken
sået i den vestlige kultur.
Jesus fortalte også om bonden, der var fortvivlet over
sin rekordhøst, og som kun så én udvej: at bygge en større
lade.At dele ud af sin rigdom er svært for det jordiske menneske. Men arbejdets frugter er ikke blot forbeholdt én
selv. De må bringes videre i livet - og deles også med dem,
Italiensk fresko fra 1421, hvor Kristus er korsfæstet på Kundskabens Træ, malet af Giovanni de Modena i Cappella dei Dieci,
S. Petronio i Bologna, se note 188
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der ikke har høstet så rigeligt. Den stadige opmærksomhed
på, at også næsten har til livets opretholdelse, er et tilbagevendende imperativ i Jesu lignelser. Og selvom vi ikke efterlever det i fuldt omfang, så har den kristne kultursfæres
sociale fordring og ansvarlighed overfor medmennesket
sin rod heri. „Har I penge,“ sagde Jesus: „så lån ikke ud
mod renter, men giv dem til den, fra hvem I ikke vil få dem
igen!“160 „Yde efter evne og nyde efter behov,“ hedder det
i en af den vandrette fisks store utopier. Æblet falder ikke
så langt fra stammen.
Arbejdet var i middelalderens klostersamfund genstand
for en yderst bevidst kultivering, og selvom arbejdsbegrebet i en kristen kultur på ingen måde begrænser sig til
det arbejde, som udspiller sig i de kirkelige institutioner, så
giver klostersamfundenes bevidste håndtering af arbejdsrummet nogle vigtige indikationer for arbejdets indplacering i en kristen kultursfære. Klosterets indretning kan ses
som en bestræbelse på at etablere en situation, hvor det
ydre og det indre arbejdsrum i fuld samklang understøtter
et liv overgivet til Gud. I forordet til bogen Monasteries of
Western Europe tager Wolfgang Braunfels udgangspunkt i
ordensreglerne, der - selvom de ikke eksplicit beskriver
klosterets indretning - „foreskriver en bestemt levevis og
tilbedelsesmåde, som klosterets arkitektoniske organisation i alle kunstnerisk levende perioder må modsvare.“161
Hvert kloster „repræsenterede en enhed, gennem hvilken
livet i forhold til ordensreglerne var først muliggjort, siden
rationaliseret og til sidst symboliseret.At klostrene selv var
kunstværker kom til dels af troen på, at jordisk lykke og al
himmelsk velsignelse kun kunne blomstre i en ordnet verden, bygget på principperne fra Guds Rige.“ 162 Selvom
store dele af den kunst, vi forbinder med middelalderen,
kan tilbageføres til kirken og klostrene, så blev klostrene
som artistisk objekt aldrig mål i sig selv, men forblev den
rituelt-symbolske ramme for et liv i stadig tilbedelse.Tilsvarende blev det arbejde, som klosterlivet indebar, aldrig mål
i sig selv. Klosterets arbejds- og bønsliv - det ydre og det
indre arbejde - var fundamentalt uadskillelige.
Det kristne klostervæsen tog sin begyndelse i Ægypten
i 300-tallet, da mennesker i Ægypten forlod byernes og
landsbyernes fællesskaber for at leve et afsondret munke-

liv befriet for det verdslige livs bekymringer og gøremål monacos er græsk for eneboer. Man forsagede det sanselige liv, ægteskabet, børn og et liv i luksus og kunne derved
fuldt ud hengive sig til Gud og leve i stadig bøn og refleksion over troens spørgsmål. Disse mennesker organiserede sig hurtigt i bofællesskaber, der var afsondrede i forhold til omverdenen - claustrum er latin for aflukke - og
derfor kunne støtte op omkring det tilbagetrukne liv i
fromhed og religiøs meditation.163 Dragningen mod et vita
contemplato, et kontemplativt liv indenfor klosterets beskyttede rammer, greb hastigt om sig. Omkring 350 e.Kr.
nedskrev Basilios den Store (ca. 330-79) de ordensregler,
som stadig er gældende for Østkirken og i de følgende år
kom klostervæsenet til massiv udfoldelse i hele den kristne
kultursfære.
Imellem det 5. og 18. århundrede har der alene i Vesteuropa eksisteret omkring 40.000 klostre, 164 og op igennem middelalderen har de haft en helt central betydning
for samfunds-, kultur- og åndslivets udvikling. Alene arbejdet med mangfoldiggørelse af bøger var i tiden før Gutenberg (ca. 1399-1468) en omfattende opgave, der i høj grad
blev varetaget i klostrene. I en tid, hvor informationsspredningen var langsom og besværlig, betød det store netværk
af klostre, hvorimellem munke og nonner regelmæssigt
rejste rundt, en stadig udveksling og udbredelse af viden.
De bragte viden om håndværk, dyrkningsmetoder og lægeplanter rundt i de fjerneste afkroge. For eksempel var det
munkeordenerne, der introducerede de brændte teglsten
og det murede hus i Danmark. Det kristne budskab var
måske nok bærebølgen, men den kristne institution var
kulturbærer i bred forstand, og klostrene var middelalderens videnscentre. Med deres hospitals- og skoledrift og
hele tilstedeværelse var de synonym med den sociale og
humanistiske dimension i den tids samfund.
Gennem tiderne er der omkring skikkelser som Benedikt af Nursia (ca. 480-543), Bernhard af Clairvaux (10901153) og Frans af Assisi (1182-1226) opstået en række forskellige klosterordener. Nogle var ganske introverte, bygget
op omkring refleksion og bønsliv, andre var meget synlige
og tog direkte del i samfundet. De enkelte klosterordener
havde hver sin vægtning af bønsliv, studier, ydmyghed,

missionsarbejde, gudstjeneste, læge-, omsorgs- og plejearbejde. Deres rolle og opgaver i forhold til det omgivende
samfund har gennem århundrederne ændret sig i takt med
det omgivende samfunds ændringer, men de tre munkeløfter har været gennemgående: at leve i fattigdom, at leve
i kyskhed og at leve i lydighed.
Helt tilbage fra uddrivelsen i Det gamle Testamente havde det manuelle arbejde straffens karakter - som en uomgængelig, tyngende omstændighed ved jordelivet. I det antikke Grækenland havde håndens arbejde ligeledes en inferiør status overfor åndens arbejde - det lod man slaverne
om. Det praktiske arbejde som noget, vi kunne lære af og
udvikle os ved, er kun gradvist blevet stillet i et mere positivt lys. Og dette er måske først for alvor sket efter at det
moderne menneske opdagede sin evne til at gribe ind i
verden.
Allerede Augustin (354-430) lagde vægt på, at man havde
manuelt arbejde i klostrene - for at undgå fristelser, for at
være til gavn for klosteret og de fattige, og fordi det manuelle arbejde var en støtte for et liv i fromhed.165 Med Benedikt af Nursia (ca. 480-543) blev arbejdets rolle i klosterlivet præciseret: Ora et labora lød det: bed og arbejd - arbejde, bønsliv og gudstjeneste var ét. Benediktinerordenen
stiftes i 529 af Benedikt af Nursia. Benedikt vendte sig
imod kirkens verdsliggørelse, og imod dens forankring i og
støtten sig til den ydre pomp og pragt. I Regula, forskrifter
for klosterlivet, definerede han et indre arbejdsrum båret
af ora et labora, og et stort antal klostre voksede hurtigt
efter frem som ramme om en simpel og arbejdsom tilværelse i uophørlig bøn og tilbedelse. Arbejdet, også det
manuelle var hævet op til ære og værdighed. 166
Enheden af håndens og åndens arbejde i et vita contemplato udtrykte Gregor som: „Du skal hvile i dit arbejde og
arbejde i din hvile.“167 Gregor, der senere blev kendt som
Gregor den Store (540-609), var i 590 den første munk,
som blev pave. Han opstillede tre trin af meditation. Første
trin indebærer, at mennesket kontemplativt samler sig sammen om sig selv eller „til sig selv.“ Andet trin indebærer,
„at sindet eller opmærksomheden skal se sig, som om alting er samlet indad.“168 På dette stadie åbnes mod omverden i dens psykiske billede - i dens symbolske aspekt.
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„Det tredje trin,“ skriver Haaning: „er udtryk for, at sjælen
nu når ud over sig selv, og det vil også sige den skabte fysiske verden, og når at skue den usynlige skaber, og dette
er samtidig ensbetydende med, at sjælen underlægger sig
denne.“169 Denne introverte tendens på Gregors tid, påpeger Haaning, er noget relativt nyt i Vestens åndshistorie.
Benediktinerordenen fik i de følgende århundreder stor
udbredelse i Europa - for eksempel var Ansgar, som bragte
kristendommen til Danmark, benediktinermunk, og middelalderens civilisering af de nordiske lande ville være
utænkelig uden de store munkeordeners indsats. Klostervæsenet voksede sig stort, rigt, og indflydelsesrigt. Men den
stærke deltagelse i det verdslige samfund ledte klostervæsenet på afveje. Det praktiske arbejde købte man sig fra,
og de store ophobninger af rigdom gjorde det i længden

Cisterciensermunke på vej hjem fra markarbejde
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svært at fastholde åndens klarhed. Åndeligt set var klostervæsenet omkring år 900 præget af sløseri og forfald.170
Dette førte til en reaktion.Ved et kloster i Cluny i Nordfrankrig søgte man at gøre op med dette forfald og vende
tilbage til Benedikts oprindelige Regula. Dette greb om sig,
og Cluny blev de næste par århundreder centrum for en
reformation af klostervæsenet, som midt i 1.000-tallet omfattede mere end 1.000 klostre. Det var ikke fra starten en
egen bevægelse, men med navn efter Cluny blev bevægelsen efterhånden kendt som clunyacenserordenen. Den
omfattede ved ordenens kulmination i 1200-tallet over
1.200 klostre. Disse klostre var gennem exemption frisat i
forhold til de lokale magthavere. Med en placering direkte under paven i Rom var man et skridt nærmere realiseringen af gudsstaten på jord.171 Cluny selv voksede sig til alle

tiders største kristne kloster. Basilika-kirken i Cluny var sin
tids største kirkebygning, og alene gæstefløjen anslås at
have kunne rumme 2.000 overnattende.172 Hvor klostrene
i Nordeuropa måtte lukke efter reformationen i 1500-tallet,
så blev clunyacenserordenen nedlagt efter den franske revolution. Som symbol på „det middelalderlige mørke“ blev
Cluny revet ned og materialerne brugt til bedre formål.173
Clunyacenserne var dog i deres fortolkning af Regulas
forskrifter om opus dei ganske bogstavtro, så det formaliseret rituelle, der (ifølge Bartholdy) aldrig havde ligget i
Benedikts Regula, blev stærkt betonet og udvidet, samtidig
med at det manuelle arbejde blev uværdigt for en munk.
Reaktionen mod clunyacenserordenens formalisering kom
da også med cistercienserordenen, der bragte det praktiske
arbejde tilbage.174
Cistercienserordenen nåede også til Danmark, hvor man
oprettede klostre som Øm, Vitskøl og Løgum i dengang
endnu ukultiverede egne. Århundreder før Hedeselskabet
beredte cistercienserklostrene således øde områder for
menneskelig trivsel og omformede - i en omfattende kultivering af den vilde natur - ørken og vildmark til muligheden for jordelivets Paradis.175 Man ville tilbage til ånden
i Benedikts oprindelige Regula.
„Først er de sande munke, når de lever af deres hænders
arbejde,“ skrev Benedikt i Regula, § 43.176 Regula regulerede klosterlivets dagligdag ned til mindste detalje. § 48
indledes med ordene: „Lediggang er sjælens fjende; derfor
skal brødrene til visse tider optages af håndens arbejde og den øvrige tid skal de anvende på studium af de himmelske ting.“177
Arbejdet i cistercienserklosteret var også båret af opus
dei, som må oversættes med gudstjeneste, Guds værk, Guds
gerning eller: at arbejde i Gud. Opus dei var hjertet i klosterlivet, skriver Olga Bartholdy, og kortjenesten under de
gudstjenester og tidebønner, der fyldte store dele af cisterciensermunkens dag, stod helt centralt i opus dei. 178
Dagen i cistercienserklosteret starter klokken 2, hvor
klokken lyder første gang. Munkene sover i deres hvide
uldkutter og er øjeblikket efter på vej i procession til kirken til matuin, den første af dagens otte tidebønner. Matuin skal være afsluttet inden solopgang, hvor der afholdes
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laudes. Dernæst er der gennem dagen prim, terts, sekst og
non i dagens første, tredje, sjette og niende time samt
vesper ved aftenstid. Den sidste tidebøn, completorium,
markerer dagens afslutning. Efter laudes samles man i
refektoriet til „stille messe,“ hvor abbeden læser et kapitel
fra Regula, og man nævner ordenens afdøde og beder for
dem og deres pårørende. I refektoriet har man derefter
syndsbekendelse, hvor overtrædelser af klosterregelen kan
behandles. Herefter er der lidt tid til arbejde inden terts,
der går direkte over i dagens højmesse. 179
Således var en stor del af cisterciensermunkenes dag
bundet i kirkelige handlinger. Indimellem blev der tid til
lettere havearbejde, afskrifter af hellige skrifter osv. Men
størstedelen af det grovere manuelle arbejde i marker og
værksteder blev forestået af lægbrødrene, kaldet barbati,

de skæggede, eller conversi, de omvendte. De levede i en
egen fløj af klosteret og deltog kun i en begrænset del af
dagens kirkelige handlinger - og ikke i korarbejdet. Det var
uforeneligt med Benedikts Regula at have fæstebønder og
eje landsbyer, men man havde yderligere tilknyttet en
gruppe af familiares, mennesker, der havde skænket, hvad
de ejede til klosteret. De fik ikke egentlig løn, men de fik til
livets opretholdelse og klosteret tog sig af disse mennesker
gennem hele livet.180 Cistercienserklosterene begyndte
som en lille enhed, hvor 12 munke og en abbed (som Jesus
og de tolv apostle) rykkede ud fra moderklosteret for at
starte et nyt sted fra bunden. Men herfra voksede cistercienserklostrene sig hurtigt til store enheder, hvis aktiviteter
prægede en hel egn.
Det kristne arbejdsbegreb, som blev praktiseret i klostrene

var således ikke isoleret i klostrene, men dybt integreret i
middelalderens samfund. Efter cistercienserne, der holdt
til på landet, kom i det tolvte århundrede tiggerordenerne
til. De holdt til i de voksende byer, hvor de med deres sociale og lægelige arbejde var meget tydelige - og de havde
dermed endnu større kontaktflade. Arbejdets moral og etik
var i samfundet som sådan præget af kristne værdier - ofte
uden det blev opfattet som værende eksplicit kristent.
Opfattelsen af arbejdet som en forbandelse er langt mere udbredt end opfattelsen af arbejdet som en velsignelse,
skriver Anfinn Stigen - udtryk som „arbejdet adler“ stammer fra nyere tid, fra det 18. og 19. århundrede. 181 For
Hegel (1770-1830) var arbejdet en ære, skriver Stigen. „Det
er menneskets ret, ja pligt, gennem sin virksomhed at
underlægge sig naturen.“ Denne nye indstilling til arbejde

Akvarel fra før 1790 af klosteret i Cluny, grundlagt i 910, hvor clunyacenserordenen udgik fra i det 11. århundrede. Ordenen blev nedlagt efter den franske revolution og Cluny blev nedrevet
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forbinder Hegel med reformationen: „Frihed fra arbejdet
blev fra nu af ikke længere anset som noget helligt. Man
anså det som højere for mennesket at prøve at opnå uafhængighed fra sin afhængighedstilstand gennem virksomhed og forstand og flid.“182 Hvor mennesket i Det gamle
Testamentes skabelsesberetning fik jorden i forvaltning,
som noget man måtte forvalte med indsigt og nænsomhed,183 blev menneskets forhold til naturen med en skikkelse som Hegel til en kamp på liv og død: „Jeg eller naturen må gå til grunde. Skal den ene bestå, må den anden falde.“184 Set i denne afhandlings perspektiv synes denne forståelse af mennesket i kamp mod sine ydre omgivelser
samtidig at have været en betvingelse af menneskets egen
indre natur og dermed en voldsom uddybelse af modsætningen mellem kultur og natur, krop og bevidsthed, indre
og ydre arbejdsrum.
For en skikkelse som Adam Smith (1723-90) er det først
og fremmest arbejdsindsatsen og ikke naturens rigelighed,
som forsyner mennesket med det, som det behøver, påpeger Anfinn Stigen: I indledningen til Smiths hovedværk,
An inquiry of the Nature and Causes of the Wealth of
Nations (1776), glemmer han at indregne naturen i en
nations rigdom. 185
I et af det jordiske paradis’ kampskrifter, Det Kommunistiske Manifest (1848), hedder det: „Undertvingelse af
naturkræfterne, maskineri, anvendelse af kemien i industri
og landbrug, dampskibsfart, jernbaner, telegrafi, opdyrkning af hele verdensdele, floder gjort sejlbare, hele befolkninger stampet frem af jorden - hvilket andet århundrede
anede at der hvilede sådanne produktionskræfter i det
samfundsmæssige skød.“186
Det fremgår ikke direkte af det danske sprog, men industrisamfundet er - som det fremgår af det engelske industrious, flittig, arbejdsom - ordret oversat, det flittige samfund, arbejdsmyrernes samfund. Arbejdsnarkomani er en
forudsætning for kapitalismen. Mange af de tekniske forudsætninger fandtes forud - det var i højere grad et spørgsmål
om udviklingen i det protestantiske menneskes arbejdsrum, fastslår Frederik Dessau i radioudsendelsen Dyret i
junglen: „Arbejdet som en indre tvang - som opium - er en
form for stofmisbrug, som var ukendt før kapitalismen.“187
Uddrivelsesmotiv i kalkmaleri fra Tågerup kirke (ca. 1490),
og (n.) Vincent van Gogh: Gravende mand, oliemaleri (1882)
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Delacroix: Friheden på barrikaderne, oliemaleri (1830), og
(n.) Jules Adler (1865-1952): Kvindelige arbejdere, oliemaleri

DE N M E N N E S K E L I G E U D F OR DR I NG
Aktivitet har altid fyldt menneskets tilværelse. Siden syndefaldet har arbejdet præget vores selvforståelse. Arbejdet er
en fundamental størrelse i vores selvopfattelse. Vi har svært
ved at leve uden arbejde - svært ved at fastholde selvrespekten - det ligger dybt i vore kulturelle gener. Men vores
basale behov for en meningsfuld arbejdssituation er i det
nuværende samfund truet af automatisering, specialisering
og fremmedgørelse og opfyldes måske ringere end nogensinde før i historien - både for den arbejdsløse og for dén,
der har arbejde - både fordi det ydre arbejdsrum er under
hastig forandring og fordi det indre arbejdsrums fordringer
og forventninger til det gode arbejde forskyder sig. Sanseligheden, værdigheden, fællesskabet og den spirituelle
dimension er mere eller mindre borte. Telefoner og knapper, tastatur og skærmterminaler, uigennemsigtige produktionsmønstre og fortravlet omgang med mennesker er de
gængse substitutter. Endeløse kvantiteter erstatter og overdøver kvalitet. Service og pleje varegøres eller rationaliseres bort.190
Det moderne arbejdsrums organisering er fremmed for
vores psykiske arbejdsrum - for det rum, i hvilket vi gennem vort arbejde forløses til eget og fælles bedste.Virksomhedsledere taler med lys i øjnene om nye systemer, dynamik og forandringskadencer. Men visse stør relser i den
menneskelige psyke flytter sig kun særdeles langsomt og
ikke nødvendigvis i takt med ethvert nyt påhit. Mange
mønstre i vores arbejdskultur har rødder tilbage i landbokulturen og i tider med levende kristendom. Derfor må
et stærkt dynamisk samfund hele tiden reevaluere dets seneste fremtrædelsesformer i forhold til disse givne næstenkonstanter i vores kulturarv. Deraf følger også det betydningsfulde i at spejle moderne arbejdsforhold i kulturhistoriske betragtninger over arbejdets natur.
Ligesom hver kultursfære har sine karakteristiske arbejds- og aktivitetsmønstre, udgør det enkelte menneskes
arbejdsattitude en vigtig komponent i vores selvforståelse
og selvudvikling. Der ligger således en vital opgave i at til-

vejebringe psykiske arbejdsrum i fremtidens arbejdsmiljøer, som byder sine deltagere optimale muligheder for at
udvikle sig til fuldt udfoldede individer. Dette indebærer
arbejdsrum, som gennem arbejdet giver os anledning til at
udforske, udvikle og udfolde vores natur og kreative potentiale. Flere og f lere af nutidens arbejdssituationer lægger
op til et sådant levende engagement, og stort set alle arbejdssituationer muliggør det. Arbejdet skal være løn i sig
selv, en fuldt integreret del af vort bevidsthedsliv og udviklingsmulighed - ikke 8-9 timers daglige huller i livet.
Selv ikke den højeste betaling retfærdiggør fortsættelsen
af historisk betingede arbejdsmiljøer, der tvinger os til at
udføre arbejde, som vi ikke kan stå inde for eller som fastholder de arbejdende som veldresserede arbejdsdyr i stækkede, uværdige livsrum. Lad vore maskiner, robotter og
computerprogrammer om at udføre det kedsommelige og
det nedslidende arbejde. Det arbejde, vi byder hinanden,
må vi tilbyde på en måde, så hver enkelt ser en udfordring
deri.
Umiddelbart kan ovenstående fremstå fordringsfuldt.
Men i en situation, hvor en række under søgelser fra de
senere år samstemmende siger: hellere mere fritid og bedre livskvalitet end mere i løn, er det fuldt så reelle fordringer at stille til arbejdssituationen som lige løn, lige betingelser osv. Stadig bliver arbejdsmiljøforhold næsten per
rygmarvsrefleks omregnet til enkeltstående kvantificerbare udgifter, som virksomhederne og arbejdsmarkedets
parter véd, hvordan de skal håndtere i overenskomstforhandlinger osv., men lige under overfladen ulmer et positivt sammenhængende kvalitativt forventningssæt om det
udviklende arbejdsrum, som kan åbne op for de kolossale
ressourcer, der ligger i frisættelsen af vort samlede kreative
potentiale.
Vi mennesker repræsenterer tilsammen et storladent
spekter af egenskaber, som det er muligt at samarbejde i
en uendelighed af kombinationer. Men det forudsætter en
opmærksomhed derpå, hvis man skal kunne høste frug-

terne af dette potentiale - og skabe de betingelser, hvorunder det kan vokse naturligt frem.
I et moderne samfund afløser psyko-sociale lidelser i stadig højere grad konkrete medicinske sygdomsbilleder.
Derfor må retten til arbejde omdefineres som retten til et
meningsfyldt arbejde. Med andre ord retten til dét arbejde,
som bringer det bedste frem i hver enkelt - til egen og fælles bedste. Var det muligt i vor nuværende situation med
strukturel arbejdsrigelighed og vaklende bæredygtighed
ligefrem at vende problemet på hovedet og sige: „Alt arbejde er frivilligt. Ingen har lov til at udføre et arbejde, som
han eller hun ikke er motiveret for!“ Ingen skulle til gengæld kunne frasige sig noget arbejde uden at gøre sig selv
og den pågældende arbejdsmæssige sammenhæng klart
hvorfor - med det mål til stadighed at forfine hver enkelt
arbejdssituations kvaliteter.
Et sådant udgangspunkt ville lynhurtigt afdække, hvilke
værdisystemer vore arbejdssituationer er omgærdet med,
og uhyre præcist afsløre, hvilke arbejdssituationer, der ikke
bibringer deres udøvere tilfredshed eller oplevelse af meningsfuldhed. Fremfor blot at udkommandere den næste
person i rækken til at bestride det samme job - hvilket man
systematisk gør med de arbejdsløse i de mindst eftertragtede jobs - skulle vi udfordres til at reorganisere den pågældende arbejdsopgave dertil, hvor et menneske igen
kunne se det som sin opgave, som sit arbejde. Alle ville
vinde derved.
En sådan reorganisering lader sig ikke gennemføre på en
studs: det strider mod en mængde vaneforestillinger, mod
hævdvundne magtpositioner og mod økonomiske strukturer. Men som tankeeksperiment kan det skitserede scenario - med arbejdets frivillighed og forbudet mod at gøre
arbejde mod egen overbevisning - rejse en række centrale
spørgsmål om vort arbejdsliv: Spørgsmål om arbejdets
plads og betydning i vort liv. Om borgerløn og fordelingspolitik. Spørgsmål om retten til frugterne af eget arbejde
og om ansvarligheden overfor fællesskabet og ansvaret
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overfor naturen - ikke mindst menneskenaturen.
Alt for mange arbejdspladser har store dele af deres
energi bundet i banale konflikter om betydningsfuldt ingenting. Det er livskunst at vende sådanne situationer fra
forkrampede feedback-mønstre til positive synergifelter,
hvor hver enkelt i arbejdsfællesskabet føler sig værdigt og
betydningsfuldt placeret - ikke et spørgsmål om store investeringer. 191 Til forskel fra mange traditionelle arbejdsmiljøspørgsmål, hvis manglende løsning ofte falder tilbage
på den dermed forbundne økonomiske udgift, har arbejdet
med at forbedre det menneskelige klima stort set kun plusser. Alt ville fungere bedre - mere arbejdsglæde, færre sygedage, færre fejl, mindre spild, bedre produkter, bedre sikkerhed, bedre arbejdsklima og samarbejdsevne, bedre koncentrationsevne, øget fleksibilitet og produktivitet samt
bedre kunderelationer. Men det fordrer en fælles vilje til at
slippe udlevede og forældede arbejdsmønstre. Minussiden
er således ikke primært af økonomisk art, men en række
uhåndgribelige, irrationelle faktorer af kategorien: tab af
hævdvundne positioner. Identifikationen med form og
position på alle niveauer af det bestående udgør en stor
inerti. Selv langt nede i hierarkierne kan magtpositionerne
være svære at slippe. Realisationen vil fordre opmærksomhed, ærlighed og selvrefleksion. Omvendt vil arbejdslivet
åbne sig som menneskeligt vedkommende og udbytterigt.
Vejen frem mod fuldbyrdede arbejdsmiljøer fordrer en
målrettet inddragelse af arbejdets psykologiske og eksistentielle dimension.
Der er således på alle niveauer brug for indsigt i og
åbenhed omkring, hvad vi egentlig gør ved os selv og hinanden i arbejdslivets mange dagligsituationer, og hvilke
muligheder vi gennem vore egne dispositioner byder vore
medarbejdere. Måske er det, der er allermest brug for, at de
iagttagelser derom, der dagligt gøres, og de indsigter og
erfaringer, der allerede findes, gives bedre muligheder for
at komme åbent frem. Mange sådanne iagttagelser forbliver
idag ofte tavse i den enkelte, eller deles i den lille gruppe
af ligesindede - og det måske endda på en måde, der er
med til at forstærke uhensigtmæssige mønstre. Det er på
en lang række af sådanne områder, at vi som arkitekter må
gøre os klart, at vi med den arkitektoniske ramme for en

dagens arbejdsopgave og teknologi forholder sig anderledes komplekst til omverdenen, ligesom morgendagens arbejdstid gør det til den omgivende tid. Vi tager arbejdet
med hjem - uden for virksomhedens ramme. Mobiltelefonen og PC’en følger med overalt, i sommerhus eller på
farten. Den kreative arbejdsopgave behøver netop, at vi forlader den og vender tilbage på en særlig måde. Vi sover
måske ligefrem på det, som det så viseligt hedder. Gennem
pausen og stand by-situationen aktiveres andre dele af
bevidstheden, som af rationelle bestræbelser i processen
holdes ude - og vi får måske det glimt af en indsigt, som
efterfølgende lader tingene gå op i en højere enhed. Omvendt tager vi efterhånden idealerne om vort samlede liv
med ind i arbejdet og søger også i arbejdstiden at leve livet, vort eget liv, og forfølge dets mål.
I visse områder i det sydlige Indien dekorerer indiske
kvinder stadig hver morgen før solopgang gaden foran
husdøren med sirlige mønstre i farvet sand. En lille rituel
gestus overfor en gryende dags ventende aktiviteter. Hver
dag udviskes de rituelle mønstre af travle fødder, blot for
virksomhed er med til at definere et betingelsessæt for
virksomhedskulturens udfoldelse.
Selv de mest optimale arkitektoniske rammer kan ikke
udrette mirakler for en primitiv, forhærdet virksomhedskultur, og selv de bedste intentioner om et udviklende arbejdsmiljø kan møde næsten uoverkommelig modstand
under ikke-korresponderende betingelser, herunder samfundets formale betingelsessæt, men i allerhøjeste grad
også i den arkitektoniske ramme. Et udviklende og menneskeværdigt arbejdsrum forudsætter et synergisk felt imellem virksomheden som organisme og arkitekturen som
betingende form. Dette kan kun forløses gennem åbne
tilblivelsesprocesser, hvorigennem arkitekturen og virksomheden som organisme så at sige befrugter hinanden og
skaber en syntese på et højere niveau. Den levende form
er i høj grad en proceskunst.192
Arbejdet har længe - for at tækkes industrialiseringens
maskineri - været en størrelse, der præcist udspandt sig på
et givet sted fra tidspunkt a til tidspunkt b, i et på forhånd
nøje aftalt antal tidsenheder per dag, måned og år. MorgenI det sydlige Indien tegnes hver morgen kolam-mønstre i
hvidt pulver foran indgangsdøren, se note 193
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næste morgen at genskabes.193 Dette er kvindearbejde arketypisk kvindearbejde.
I den østlige tradition findes en udtalt bevidsthed om
arbejdets natur - om hvad der er maskulint, og hvad der er
feminint arbejde. Det maskuline arbejde karakteriserer i
høj grad vores moderne arbejdsmarkeds arbejdsværdier:
det er resultatbetonet, impulsgivende, selvbevidst, opfatter
sin proces lineært fra idé til mål og har typisk et aktivt skabende element og blivende resultat. Heroverfor står den
feminine arbejdssfære, hvor gentagelsens mystik, det repetitive, det cykliske, det responderende og afspejlende er
vigtige størrelser. Denne skelnen er udtrykkeligt ikke en
opdeling i arbejde for kvinder og arbejde for mænd.Tværtimod præciserer den to fundamentalt væsensforskellige
arbejdstilstande, som alle, kvinder som mænd, må mestre
for at forblive hele mennesker. Det arketypisk maskuline
arbejde præsterer, skaber i verden, søger at friskære sig fra
og vriste sig ud af cykliske mønstre af opståen og henfald.
Det maskuline arbejdes resultater er vores manifeste kulturarv, det fremragende, monumenterne, de ypperste præ-

stationer. Men uden den korrigerende modpol fra det arketypisk kvindelige i stadigt og ligeværdigt modspil står vi
tilbage med åbne psykologiske, sociale og økologiske sår.
I Østen har det repetitive arbejde, som vi vil møde det i
case-studiet om Shinju-an,194 en central og betydningsfuld
plads - formuleret og kultiveret i for eksempel taoismen og
zen-buddhismen. I vores egen kultursfære genfinder vi tilsvarende religiøst definerede arbejdsrum i en række munkeordner som benediktinernes, clunyacensernes og cisterciensernes sammensmeltning af arbejds- og bønslivet som det kom til udtryk i ora et labora og opus dei.
Måske kunne også fremtidens danske arbejdspladser
have glæde af at kultivere det repetitive, stereotype arbejde. Ikke 40 timer om ugen, ikke skemalagt, ikke som straf
for de mindst uddannede, men som et tilbud til alle om i
løbet af en fortravlet arbejdsdag at have små reflekterende
stunder med frankering, kaffebrygning, ajourføring af lister
og lignende „tomgangsarbejde.“ Selv den travleste leder
kunne have udbytte heraf. Både faggrænser, selvanseelse og
ansættelsesstrukturer stiller hindringer i vejen for sådanne
arbejdsmønstre, men dette har man løst i virksomheden
Oticon, som bliver behandlet senere i dette kapitel.
Livet er fyldt med cyklisk tilbagevenden. Hver gang opvasken er kommet i bund, står der kort efter et nyt bjerg og
venter. Måske af samme grund er vort samfund med dets
maskuline slagside bedre i stand til at bygge husene end til
at vedligeholde dem - bedre til helt at skifte ud og starte
forfra, end til løbende at genskabe, understøtte, nære og
pleje. Måske derfor er det lettere at skaffe midler til nye
kulturpaladser end til deres driftbudgetter. Den opdragelse,
vi giver hinanden, værdsætter både kontant og i overført
betydning det maskuline arbejde langt højere end det feminine.195 Trods det feminine arbejdes centrale betydning
som kulturens bindevæv, er det oftest ubetalt, upåagtet eller ligefrem nedvurderet - uden manifest blivende resultater at sole sig i. Derfor opfinder vi billedligt talt hellere
en opvaskemaskine, end vi går ind i genopdagelsen af det
arketypisk feminine arbejdes eksistentielle værdier.
I mit eget lille køkken er opvasken den sværeste af mange opgaver - svær at indlæse andre motiver i, svær at kalde
noget vigtigt. Og endda véd jeg fra gentagne erfaringer, at

megen inspiration og mange gennembrud i arbejdsspørgsmål fra mit „rigtige“ arbejde kom, netop fordi jeg brød op
fra det og tog opvasken. Opvasken fungerer som problemknuser. Her er mange menneskelige anliggender afklaret,
her er mange tankestrukturer i Arbejdets Rum faldet på
plads. Jeg føler mig således overbevist om, at både samfundet, miljøet og det enkelte menneske har gavn af løbende
at udføre arbejdsopgaver i hele spektret.
Den feminine arketype bliver i vort samfund undertrykt
og sublimeret med samme styrke af kvinder som mænd. Vi
lærer det i vuggen: Deri ligger patriarkatets uafviselighed
og næsten uafrystelige styrke. Kvindekampen forstået som
en genværdisætning af det arketypisk feminine værdikompleks er i lyset heraf en proces, der må løftes af alle mennesker.
Suzanne Brøgger har i et interview sagt, at kvindernes
krav til arbejdsmarkedet slet ikke er kommet til syne endnu. Det, der indtil nu har været den feministiske kamps
mål, har i virkeligheden været ønsket om at få lov til at
konkurrere på de traditionelle mandevilkår.196 De arketypisk feminine arbejdsbegreber er så at sige blevet hjemme.
Det, der har været kaldt kvindefag, har måske flere træk af
det gentagne, det cykliske og det repetitive - som i maskulint perspektiv let bliver det kedelige - men de defineres
stadig mere maskuliniseret. Akkorden, antallet, hastigheden
i præstationen og betalingen for resultatet sættes i alle
situationer over selve det at udføre opgaven fuldt tilstedeværende. Suzanne Brøggers bud på det kvindeliges bidrag
til produktionslivet er retten til at arbejde langsomt: „Jeg
synes, at man må have ret til at have et tempo, hvor man
har sin krop med, sin underbevidsthed, sine drømme, sådan at man virkelig lever i en livsfylde hele tiden.“197 Med
genopdagelsen af den cykliske dimension kan vi åbne op
til arbejdets kvalitative og eksistentielle dimensioner - til
arbejdets alkymi.198
Tidligere var kaldet en almindelig størrelse i vores kultur. Men også det moderne menneske behøver en eksistentiel dimension i sit arbejde.199 Vi har brug for en arbejdssituation, der ikke konstant nedbryder eller underkender vores egen indre pagt med universet eller vores opfattelse af betydning i det, vi gør. Vi har brug for igennem
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vort arbejde at være forankret i vores omgivelser og i os
selv. Er denne følelse af forankring ikke til stede, visner vi
i vort arbejde, laver halvdårligt arbejde, bliver ligegyldige
overfor vort arbejde og begynder måske at gøre livet surt
for kollegerne. Bliver vores personlige arbejdsattitude ikke
givet rum - men undertrykkes i os selv, af os selv eller af
omgivelsernes manglende lydhørhed - skaber vi måske
ubevidst en række situationer, der gennem konfrontation
stiller situationen tilstrækkeligt på spidsen til at sætte os fri.
Unge mennesker, der starter på „rigtigt“ arbejde for første gang, møder ofte dette problem. De nytilkomne arbejdsadepter møder med en uformet, men levende fornemmelse af, hvad arbejdet vil bringe dem, men de konfronteres hurtigt med de gamle garvedes hårdhed - ikke
mindst overfor sig selv. De gamle har gradvist helt mistet
følingen med deres retning, eller de har skjult den bag en
række ydre kategorier som forsørgerpligt, pligt overfor
firmaet og respekt for den kontante aflønning for arbejdet.
Jo mere den underliggende forankring er tabt eller undertrykt af systemet, jo hårdere må den nytilkommne trynes.
Heri ligger en vigtig komponent i dynamikken bag arbejdspladsernes underkendelsesritualer.200 Den blotte tilstedeværelse af en anden arbejdsattitude, den være sig nok så diskret, stilfærdig og umanifest, bliver en trussel - et farligt
spejlbillede af fortrængte lag - og må nedgøres, knægtes og
knækkes, nogle gange med næsten sadistiske undertoner.
Det maskinelt reproducerbare arbejde vil i de kommende år i stadig højere grad blive maskinelt erstattet. I takt
med at maskinernes, elektronikkens og informationsteknologiens potentiale udnyttes mere og mere vil arbejdsopgaverne blive udviklingsopgaver, der forudsætter bevidstheden om og brugen af hele vort kreative og menneskelige
potentiale. Den form for udviklingsarbejde, hvor stadig
tilbagevendende elementer bearbejdes og vendes på atter
nye måder i en næsten alkymistisk proces, har meget til
fælles med det kunstneriske arbejde.
Idag har mange i deres daglige liv og arbejde langt fra
optimale betingelser for at udvikle og bruge deres særlige
kreativitet og er ubevidste og uskolede overfor dette kreative potentiale. Kultiveringen af den kreative dimension i
det enkelte menneske vil derfor i de kommende år stå i

centrum indenfor arbejde, skole og opdragelse. De opvækstbetingelser, vi som forældre, skole og samfund yder,
må være lydhøre overfor det enkelte menneskes indre tilskyndelse og give det udfoldelsesrum. Fra at have bygget
på den ydre situation, på hierarkiets regler og forventningspres, vil vores formkraft blive internaliseret og struktureret
i samklang med vores egne indre lovmæssigheder. Disciplin vil i fremtidens arbejdsrum være selvdisciplin og evnen til struktureret leg.
Dette kræver åbenhed og vilje til et helt nyt psykisk
arbejdsklima, hvor ledelse og medarbejdere forstår, at den
måde, hvorpå et arbejde organiseres, samtidig definerer et
betingelsessæt for hver enkelt medarbejders psykiske arbejdsrum. Fremtidens arbejdsrum må som en naturlig del
af et højtudviklet samfund yde hver enkelt optimal mulighed for at arbejde med sig selv. Klarhed i det indre arbejdsrum vil medføre klarhed i forholdet til det omgivende. I
åbningen til arbejdets alkymistiske dimension ligger således en vigtig forudsætning for udviklingen af et bæredygtigt samfund.
Med Oticon har vi i Danmark et eksempel på en virksomhed, der er gået markant og visionært ind i arbejdsrummets natur. Oticon har ikke arbejdstider, der skal overholdes, men arbejdsopgaver, der skal udføres optimalt.
„Sæt dig hvor du vil, lav hvad du vil, tag dig en fridag når
du har brug for det! Vi har ingen grænser, men kun voksne,
ansvarlige mennesker,“ siger Oticons direktør, Lars Kolind:
„Du kan være her lige så længe, du har lyst, eller lige så
kort, du vil, bare du præsterer noget.“ 201 Sten Davidsen,
projektleder for den omstrukturering, der havde startskud
med f lytningen af Oticons udviklingsafdeling til nye rammer i august 1991,202 karakteriserer Oticon som en antropocentrisk virksomhed - en virksomhed, hvor mennesket
snarere end organisationen er i centrum.203
Under mottoet cogitate incognita, tænk det utænkelige,
har direktør Lars Kolind med Oticons udviklingsafdeling
turdet gøre det til sin opgave at skabe en arbejdsplads, der
er så spændende og vedkommende, at folk ikke er til at
holde borte. Oticon er opbygget på overbevisningen om, at
virksomheden med sine ca. 130 ansatte rummer et kreativt
potentiale, som er i stand til at løse samtlige firmaets opga-

ver optimalt, når det gives de rette udfoldelsesmuligheder.
På Oticon har Lars Kolind manifesteret sig som et holdningsmenneske helt ned til de mindste detaljer. Han er ved
at koge over, når han ser en plastickop. „Jeg kæmper for
tiden en ret indædt kamp med dele af virksomheden om at
blive miljøbevidst,“ siger han til Børsens Nyhedsmagasin:
„Jeg vil ikke høre om styropor-emballage, når vi kan bruge
æggebakker.“204 Kolind er erklæret kristen, og har med sin
håndtering af Oticon søgt at realisere, hvad han betegner
som et kristent livssyn.205
Oticon bygger på tillid. Tillid til det selvberoende, selvorganiserende, ansvarlige menneske. Oticon har taget avanceret informationsteknologi i brug for at skabe levende og
frodige rammer for arbejdets udførelse. Oticon var aldrig
blevet til Oticon på vanlig ekstrapolerende snusfornuft.
Det hører med til historien, at Oticon også økonomisk er
en bragende succes.
På Oticon er de traditionelle faggrænser brudt op, og
hver enkelt medarbejder både kan og bør have mange forskellige funktioner. Selv for den travleste og mest spe-

Lars Kolind: Der er ingen, der kan modstå tillid. Weekendavisen 27.01.-02.02. 1995
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cialiserede er det i Oticon naturligt at lave almindelig korrespondance, rydde op i filer, frankere osv. Ingen er født
leder, det traditionelle hierarki er brudt ned. De enkelte
udviklingsprojekter føder så at sige sin egen beslutningsog arbejdsstruktur, og virksomhedens samlede kreative
potentiale er inviteret i spil på hidtil uset vis.
„Oticons proces udspringer af en overskudssituation
med stigende markedsandele gennem en årrække, hvor det
alene året inden var lykkedes gennem konventionelle rationaliseringsmetoder at få et 10% bedre resultat,“ fortæller Sten Davidsen, projektleder i Oticon, i en samtale om
baggrunden for Oticon:206 „Men den slags effektiviseringsprocesser har deres naturlige grænser og begrænsede perspektiv. På et tidspunkt vil selv store anstrengelser kun give små resultater, hvorimod de negative implikationer øger
ganske voldsomt. Med en målsætning om at blive ledende
på verdensmarkedet207 inden udgangen af dette årti måtte
vi tage skeen i den anden hånd. Vi måtte definere en radikalt anderledes arbejdsmåde og derudfra skabe et nyt sted.
Vi opdagede i vores gamle institution en masse barrierer
og strukturelle bindinger, der hang sammen med fundamentale forhold i vores virksomheds arbejdsmønstre. Visionen udviklede sig herfra: at lave en virksomhed, hvor alle
i Oticons hovedkvarter hver dag ydede en toppræstation,
hvor det innovative var i top, hvor det økonomisk effektive
var i top, hvor forandringskadencen var i top og vores
samlede indsats var i stand til nøje at følge markedets udvikling.
Udgangspunktet - potentialet i denne proces - er medarbejdernes kreativitet. Vi redefinerede hele arbejdssituationen. De fleste af vore medarbejdere har flere uddannelser, mange interesse- og kompetencefelter, vi har alle forskelligartede evner. Vi måtte skabe en arbejdsform, hvor
dette reelt kom til udtryk og alle havde adgang til at gøre
netop deres indsatser. Vi kunne gennem at skabe gode arbejdsforhold stimulere firmaets dynamik og konkurrenceevne.
Målet og udgangspunktet for tigerspringet måtte være at
understøtte samarbejdet og fremme den løbende dialog.
Den traditionelle hierarkiske struktur med stive arbejdsgange og fikserede beslutningsprocesser ville ikke fungere

i forhold til vore forventninger. Vi måtte lave en udpræget
flad struktur. „Spaghettiorganisationen“ har en dagbladsjournalist kaldt den situation, hvor alt er filtret ind i hinanden: En tilstand, hvor kommunikation og beslutninger sker
hurtigst muligt, hvor man indimellem rører rundt i gryden
og således løbende ubesværet tilpasser sig ændrede markedsforhold. Alle kræfter virker sammen med stor smidighed i atter nye konstellationer.
Alle afdelinger blev følgelig nedlagt. Kun ganske enkelte
funktioner som reception, bogføring og værksted blev
opretholdt som faste funktioner. Ellers er alle opfordret til
at indgå i mange og forskelligartede arbejdsfunktioner. Alle
arbejdsopgaver i firmaet bliver løbende annonceret på en
elektronisk jobbørs, hvor man kan skrive sig ind. Det er
også herigennem, de enkelte arbejdsteams dannes til virksomhedens udviklingsopgaver. Som forudsætning for Oticon-forsøgets etablering blev udviklingsafdelingen forsynet
med et af de mest avancerede computersystemer, der findes i Danmark, med 160 avancerede arbejdsstationer forbundet i netværk. 208
Kommunikation i form af den direkte dialog er vigtig og
står helt centralt i et firma som Oticon. Den må i høj grad
gå forud for den skrevne kommunikation. Det øger beslutningskadencen, stimulerer innovationsprocessen og
giver procesresultater, som langt overgår en traditionel
mødestrukturs. Fejlkorrektioner fungerer ligeledes langt
bedre og hurtigere. Ugentlige projektgruppemøder omkring borde med kaffe og wienerbrød, hvor der mellemliggende arbejdes individuelt i cellekontorer, er i forhold til
Oticons behov helt utilstrækkelige. Struktureringen i forhold til arbejdsopgave og arbejdsfase foregår organisk
flydende med stor fleksibilitet, hvor dem, der arbejder sammen, sidder sammen. De små løbende beslutninger i dagligdagen behøver ikke at opsamles og formaliseres.
For reelt at opnå dette, var papiret det næste problem, vi
måtte håndtere. Papir binder den enkelte til det klassiske
kontor og modvirker den fleksible medarbejder. Her er
den elektroniske post uomgængelig. Al post scannes ind,
hvorefter langt den største del kan makuleres. Alle har
således adgang til relevant post samtidig, ingen er bundet
til deres sted, og kan således gruppere sig frit i forhold til

den øjeblikkelige arbejdssituation.“
Har I haft tryghedsproblemer i overgangen fra det
traditionelle enkeltmandskontor til en dynamisk storrumsstruktur, hvor medarbejderne på radikalt anden
vis er involveret i hele arbejdspladsen?
„Det har blandt arkitekter ligget som en generel antagelse, at man arbejdede bedst i hjemlige rammer, med tryghed, egne billeder på væggene, i stabilt miljø, isoleret, så
man kunne arbejde i ro og fred - dette koncept har arkitekterne rendyrket i årtier. Vi er i Oticon uenige heri, vi tror
ikke det fremmer kreativiteten. Her er valgt radikalt anderledes, og vi har gode erfaringer med det.“
Kunne man ikke forestille sig, at der på langt sigt ville
være brug for at fremme de elementer og faser i den
kreative proces, som udspringer af ensomhed eller indadvendthed - af den enkeltes kreativitet? Står vi ikke
overfor en slags antitese?
„Der er selvfølgelig tale om en pendulbevægelse fra et
ekstrema til et andet, men udviklingen vil gå langt videre
end idag, før den vender - der er blot taget hul på en særdeles dynamisk proces til sikring af den stadige markedstilpasning. Oticon vil tage sig helt anderledes ud om fem år.“
Har der på nuværende tidspunkt tegnet sig nye mønstre i arbejdsformerne - er den stadige nybrydning og
fleksibilitet i arbejdssituationen en realitet, eller udkrystalliserer der sig efter en tid med de nye muligheder
blot andre faste former?
„Vi har indtil nu ikke kunnet iagttage nogen stivnen i
form eller bestemte mønstre. Det har været en fortsat fastholden af det foranderlige som en grundtilstand. Alle indgår jo løbende i to-tre arbejdssituationer samtidigt, hvilket
sikrer en stadig dynamisk proces.“
Erfaringerne fra Oticon synes at afkræfte potentialet
i fjernarbejdet og den dekoncentrerede arbejdsplads,
hvor al kommunikation går via elektronik og arbejdsstedet mere eller mindre opløses, hvor vi kunne sidde i
vores sommerhus - ja spredt over hele kloden - og udføre
vort arbejde via netværksforbundne computere.
„I andre typer opgaver af mere administrativ karakter,
ville der måske være mere belæg for distant work, men
her, hvor der hele tiden er brug for dialog og markedstil-
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pasning, har det ingen relevans. Vi har anskaffet EDB netop for at give tid til den direkte dialog.
Vi har to gennemgående temaer. Det ene er en lille
magtdistance: direktøren har ikke eget kontor, hans sekretær sidder et andet sted i huset, han skriver selv sine breve.
I forhold til vores tyske, franske eller italienske selskaber
ville dette være utænkeligt. Det andet gennemgående tema
er en meget lav struktureringsgrad for opgaveløsninger.
Den udspringer af hver enkelt arbejdsopgave og udvikles
af de til hver enkelt opgave tilknyttede medarbejdere.
Dette kræver og befordrer hver enkelt medarbejders kreativitet og ansvarlighed. Virksomheden bygger på, at vi har
dybt ansvarlige medarbejdere.“
I har således formået at etablere en situation, hvor
hver enkelt medarbejders evner, værdighed og ansvarlighed omkring hans eller hendes arbejdssituation går i en
art positiv samklang med virksomhedens samlede målsætning?
„Ja, der er jo en række generelle forudsætninger. Vi har
konsekvent taget udgangspunkt i, at det er voksne mennesker, der ved og kan tage vare på, hvad der i den givne situation er vigtigt. Hvis mål og midler i virksomheden fremstår klart nok, så ved hver enkelt også, hvad der i situationen er vigtigt at give sig til.“
Hvis vi for et øjeblik drager en parallel til Japan: Der
arbejder man typisk i kontorlandskaber og har en formaliseret jobrotation med „forfremmelser“ hvert andet
år, så man gradvist bliver fortrolig med alle aspekter af
firmaets aktiviteter. Man skaber herved en situation, der
er meget „spaghetti“-agtig, men med et i forhold til
dansk mentalitet meget lille individuelt identifikationsrum. Her har I omvendt givet hver enkelt medarbejder
fri til at definere sit arbejdsrum.
„Ja, det er jo sådan, det fungerer udenfor, man træffer
sine valg selv. Vi tror på, at mennesker fungerer bedst som
hele mennesker - så må vi også skabe en virksomhed, der
behandler mennesker som hele mennesker. Det er med til
at skabe samhørighed.
Vi skifter jo ikke plads hver dag.Vi sidder sammen for at
løse opgaver sammen - måske tre måneder i samme projektgruppe, hvorefter det kan vise sig passende at omro-
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kere.209 Det er så let at gøre på grund af den måde, vi har
indrettet os på. Vi har hver blot vores Rullemarie, en lille
vogn med nogle få personlige ejendele og ringbind, som
kan rulles ind under bordene. Der er ingen skuffer og reoler, der gradvist bugner og binder hver enkelt medarbejder
til sit sted af en lang række rationelle og irrationelle grunde.
En gang, hvor vores direktør tog 14 dage til New York,
satte en medarbejder sig dagen efter på den ledige plads.
Alle var spændte på situationen, da han kom hjem. Men
vores direktør konstaterede blot, at en anden var i gang,
hvor han sidst havde siddet, og rullede sin Rullemarie til et
andet sted. Efter den tid faldt omrokeringerne i firmaet let
og naturligt. Vores struktur giver gradvist en langt større
kontaktflade og forståelse for hvem, der er god til hvad og
hvorfor.“
Det kan ikke have været uden problemer at overlade
ansvarligheden til medarbejderne - lederrollen må på
Oticons nye præmisser blive en markant anden?
„Ja, i begyndelsen faldt det lidt svært overhovedet at forstå betydningen af eller funktionen i det at være leder. Vores rolle er i dag i høj grad at være konsulenter og inspiratorer.“
Jeg vil til slut gerne tale om arkitektarbejdet, om arkitekturen og tilblivelsesprocessen: Er der noget I ville have
gjort anderledes, hvis...
„Ja, det vil der jo altid være, men mest ude i de små detaljer. Jeg kan generelt sige, at vi fra arkitektside nok ikke
mødte den forståelse, vi havde ventet. Det er en fordom, at
arkitekter er kreative mennesker. Jeg tror, de havde vanskeligheder med at forstå, hvad det var vi ville. Det var den
store vedholdenhed fra direktør- og direktionsside, der
gjorde, at det kunne lade sig gøre. Men det krævede, at vi
blev ved og ved og ved. Man kan ikke sige, at konceptet
blev videreudviklet af arkitekterne.“
Men I er så heller ikke fra Oticons side gået ud at spørge inden: hvilken arkitekt kan gå ind i vores særlige behov? - hvilket arkitektfirma kan så at sige resonere på
det, vi vil?
„Nej, det foregik nok lidt for tilfældigt. Vi endte med en
god konstellation, med ét firma til det praktiske, og et an-

det firma til det mere kreative.210 Generelt om arkitekturens rolle synes jeg, at vores motto passer fint: Cogitate
incognita, tænk det utænkelige, som det står indgraveret i
søjlen nede i receptionen. Ligeledes med glasrøret, som du
ser derovre. Det visualiserer det papirløse kontor og symboliserer hele vores koncept.
Materialevalget er vigtigt. For eksempel understreger
brugen af glasbyggestenene i de få skillevægge, vi har, at
det er en transparent organisation. Det har selvfølgelig
også betydning for dagslysforsyningen i så dybt et hus som
dette, men det fungerer godt, bedre end almindeligt glas,
der uomgængeligt ville medføre gardiner, før eller siden.
Det var også vigtigt, at vi fik lavet en rigtig god trappe, der
sammenkæder vores tre etager - vigtigt at elevatoren kun
bliver brugt under omrokeringer. Vigtigt, at alt i indretningen bærer og stimulerer den fortsatte kommunikation.
Det er vigtigt at tænke og forstå arkitekturen indefra og
ud.“
Har du nogle gode råd til andre, der står overfor overvejelser i retning af, hvad I har gjort?
„Det er som udgangspunkt vigtigt først at afklare, hvordan man som organisation vil fungere, og dernæst at afklare, hvilke strukturer, der understøtter dette. Virkeligheden er jo ofte en anden med mere bundne faktorer.“
Vi talte tidligere om pendulbevægelsen - vil du fortælle
lidt om, hvor du tror, pendulet er på vej ud?
„Vi er på vej ud til en situation, hvor de produkter, vi
arbejder med nu er væsentligt mere vidensintensive. I en
ny generation høreapparater, som dem vi arbejder med nu,
er det ikke nok med dygtige ingeniører. Det kræver ergonomisk viden, viden om undervisning, om salgssituationen og
om markedet. Det er i det hele taget en helt anden problemstilling, der står forude: Et krav om at gøre tingene
systemmæssigt frem for projektmæssigt.211
Pendulet svinger måske tilbage igen, men jeg tror aldrig,
at vi kommer tilbage til enkeltmandskontoret. Faktisk har
vi nu fire studieceller, hvis der opstår behov for en beskyttet arbejdssituation, men det er ufatteligt sjældent, de bliver brugt.“212
Udefra set har Oticon indrettet sig med respekt for den
gamle bryggerihal. 213 Der er ikke mange antydninger af

Den menneskelige udfordring
den moderne virksomhed, som ligger bagved. Men allerede receptionens gæstebog er en computerskærm med tastatur, og når man først er inde, er man ikke i tvivl om, at
her foregår noget meget nutidigt.
En stor spindeltrappe, der forbinder de tre etager, er blevet et centralt og indbydende møbel i det, man i Oticon
kalder „et design for dialog.“214 Et godt mødested, indlysende i forhold til ønsket om den optimale kontaktflade,
den løbende dialog og ønsket om at synliggøre mennesker
i deres bevægelse rundt i huset. Op gennem trappens midte er spændt en lysskulptur af lavvoltsarmaturer, hvor refleksionsskærmene er udformet som stiliserede fugle - en
god idé, der dog svækkes af den kraftige grundbelysning.
Materiale- og farvevalget har gennemgående et lidt køligt
præg, hvilket understreges af glasblokkene, der går igen i
mange situationer - blandt andet i de få aflukkede møderum, man har. Værkstederne, der delvist er holdt udenfor
forsøgene, er apteret med de samme materialer for også ad
denne vej at illustrere Oticons flade pyramidestruktur.
I virkeliggørelsen af Oticons vision om den multif leksible arbejdsplads står delenes bevægelighed selvfølgelig
helt centralt. Alle møbler må hurtigt og enkelt kunne flyttes og grupperes i nye kombinationer. De fleste borde stod,
da jeg besøgte Oticon, lidt koket på skrå, uden klarhed og
ro, uden at man umiddelbart kunne aflæse det indlysende
heri. Hævet over enhver tvivl var det arbejdspraktiske
fremfor æstetiske parametre, som gjorde udslaget. Te- og
kaffebuffeter til dagligdagens uformelle småmøder var stuvet ind mellem de faste kerner på etagernes midte, men
disse sorte knækkede vinkler er iscenesættelsesattituder
og formopvisninger uden genklang i Oticon. Resultatet var
en underlig rodebutik, hvor møbleringen stort set kun forholdt sig til bygningens arkitektur som hindring. Man kunne forestille sig, at der til virkeliggørelsen af Oticons arbejdsrum hørte nogle helt anderledes møbler, som kunne
indgå i et stort antal kombinationer uden at være i strid
med deres sted eller deres eget væsen.
Oticons oversættelse af lighed med enshed - alle har ens
borde og stole - virker som en forsimplet løsning, der ikke
harmonerer med Oticons produkter eller formulerede
menneskesyn.215 En af Oticons udviklingssucceser er net-

op „bag øret“-høreapparatet MultiFocus, hvis særkende er,
at det præcist justerer sig ind i forhold til både individets
ørekarakteristika og det givne akustiske rums karakteristika.
Oticons bygningsmæssige ramme har fra sin tid som
bryggerihal kraftige facetterede søjler til at bære den tunge
last. Søjlerne er blevet marmoreret med en violet tone i en
næsten vellykket version af den ædle malekunst, måske for
at de ikke skulle være kedelige. Søjlerne har mange steder
fået en særlig dekorativ belysning, der på underlig vis svækker søjlernes visuelle bærekraft. Tilsvarende er lysarmaturer indlagt som loftbjælker, så lyssætningen slås med og
opløser rummets struktur.
Rumbelysningen er lavet efter alle kunstens regler, med
uplights, downlights, indbygget lys og wallwash lys - altsammen til ære for computerskærmene og fleksibiliteten.
Der er tilstræbt et jævnt og rigeligt lys overalt, så man frit
kan flytte rundt på arealet.216 Belysningen er i Oticons tilfælde løst som et kvantificeret problemsæt, så mange lux
pr. m² og så få refleksionsproblemer i computerskærmene

som muligt. Der skal meget lys til, hvis man vil undgå individuelle bordlamper, og lyset i Oticons arbejdsarealer er
endt som en karakterløs pink noise-agtig lysgrød, der lider
af mangel på intimitet og af misfarvninger fra de mange
forskellige lyskilder. Øjet levnes ikke en chance for at korrigere for lyskildernes forskellige farvetemperaturer, så rødlige, rødblå, grønne og grønblå skygger f lagrer hen over
vægfladerne. Man har ingen reflekser i skærmene, men er
det prisen værd?
Med lyset kan man artikulere og modellere rum - med
lyset kan man definere immaterielle rum i rummet. Havde
man således ikke valgt fra starten at totaloplyse det hele,
men havde inddraget lyssætningen som centralt element i
den fleksible møblering, kunne man have artikuleret rum
i rummet helt uden besværlige skillevægge.
I det oprindelige oplæg figurerede „de tusinde birketræer“ placeret i baljer på hjul, så rumdannelsen til stadighed kunne modsvare de skiftende behov.217 Men i den endelige udformning er der ingen mobile birketræer, ingen
følelse af at arbejde i en lysning i skoven, ingen lette
skærmvægge - kun nogle få stuebirke i hvide selvvandende
potter, hvor de ikke står i vejen. Ellers er det overladt til
computerskærmene med deres uregerlige kabelspaghetti
at definere rum i rummet. Computerskærme baseret på
billedrør er ikke nogen skønhedsåbenbaring. Derfor stilles
de ofte, hvor man kan komme af sted med det, i et hjørne,
eller op ad en væg. Men i et åbent kotorlandskab som
Oticons bliver billedet præget af disse næsten forklædte
billedrør, hvis gestik afvisende rækker tunge ud i lokalet,
flyder over med kabler, porte, stik og bøsninger - og eksponerer et fundamentalt problem ved den elektroniske arbejdsplads: at den største opmærksomhed hidtil har været
brugt på at udvikle programmel. De helt flade LCD-skærme
er stadig så dyre, at man ikke bare køber 160 af dem. Men
de er langt sundere for det menneske, der dagligt arbejder
ved dem, og Oticon ville blive et andet sted, hvis skærmen
kun var noget, man tog frem, når man havde brug for den.
Den Oticon-vision, som tager så markant stilling til sine
mennesker, sin arbejdsform og sin kulturelle forankring er
således ikke i sin indretning og arkitektoniske udformning
blevet noget organisk hele. En række enkeltfaktorer er løst

MultiFocus er en ny generation høreapparater, som tilpasser
sig både den hørende og det øjeblikkelige akustiske rum
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næsten bogstavtro overfor konceptet, men indretningen
relaterer kun på et overfladisk plan Oticons samlede vision. Hvor Sten Davidsen indledende karakteriserede Oticon som antropocentrisk, er den konkrete løsning snarere
teknocentrisk.
Ovenstående noget kritiske læsning af Oticons arkitektmæssige ramme er ikke gjort for at bebrejde nogen noget.
Et så radikalt nyt koncept som Oticons vil fordre et regulært udviklingsarbejde, hvor erfaringerne fra etablerede
situationer som den i Oticon får lov at virke tilbage på nye
forsøg. Der behøves radikal nytænkning af rådgivningsprocessen for at skabe rammer, der reelt modsvarer et virksomhedskoncept som Oticons - måske en proces, der i sig
selv havde spaghetti-organisationens karakter. Det vil forudsætte en stærk systemisk forståelse af, hvordan virksomhedens indre dynamik understøttes af dens formverden.
Det vil fordre tillid til, at der af situationen overhovedet
kan udvikles en formverden, og det vil fordre tid til at udvikle et responderende designkoncept - mere tid, end man
gav sig med Oticon-projektet. Da Sten Davidsen trekvart år
før udflytningen blev ansat til at lede arbejdet med etableringen af de nye forhold, var konceptet for udfytningen
endnu kun nogle få løse A4-sider, og de fysiske rammer var
endnu ikke fundet. 218
Oticon-visionens arbejdsrum fortjente en løsning, hvor
teknik, lys og møblering i højere grad korresponderede
med konceptet. Hvad den arkitektoniske ramme angår,
mangler vi stadig at tænke det utænkelige.
Men Oticon har taget nogle reelle skridt i retningen af at
åbne sit arbejdsrum for det menneske, der går på arbejde
- skridt, der er spændende, også fordi de ikke blot automatisk kan overføres til andre lande, men er udformet i forhold til en række særlige danske arbejdsidealer. Man har direkte satset på at gøre det danske særpræg til en styrke.219
Men spørgsmålet står tilbage, om der i en virksomhed
som Oticon - der stort set må basere sig på eksportmarkedet og til stadighed er hvirvlet i markedsmekanismernes
globale matadorspil - bliver plads til en Suzanne Brøgger,
der beder om „ret til at have et tempo, hvor man har sin
krop med, sin underbevidsthed, sine drømme, sådan at
man virkelig lever i en livsfylde hele tiden.“220
L.S. Lowry (1887-1976): Landscape in Wigan, oliemaleri (1925)
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Med den fare for overforenkling, som ligger i at kategorisere en størrelse, der vedkommer stort set alle mennesker
her på Jorden, har jeg i det følgende søgt at uddifferentiere
tre arketypiske arbejdsattituder, A, B og C.221 Disse tre lever
side om side, men forstår eller accepterer kun dårligt hinanden. Det er mit indtryk, at langt de fleste umiddelbart
ville kunne placere sig i én af de tre kategorier som den
vigtigste. I den udstrækning, vi oplever vores arbejdssituation tilhøre flere kategorier på én gang, vil det ofte indicere en indre konflikt. Bliver vi direkte placeret i arbejdssituationer med forventningssæt fra en kategori, vi ikke
harmonerer med, oplever vi os dybt fejlplacerede og frustrerede. De tre arbejdsattituder kan karakteriseres sådan:
A: Arbejdet er for A-mennesket en pligt, nødvendiggjort af
eksterne forventningssæt og forsørgerpligt. Arbejdets mål
er penge til livets opretholdelse, f lest mulige på kortest
mulig tid og med den mindst mulige indsats. Arbejde og
fritid er nøje adskilt. Livet leves fritiden. Modus A er i kraft
af den kulturelle prægning en relativt stabil tilstand.
B: Arbejdet er for B-mennesket en tilstand af selvudfoldelse
og jeg-udtryk. Her bliver den skarpe opdeling imellem arbejde og fritid en absurditet. Lønnen ligger i glæden ved
selve præstationen og omgivelsernes anerkendelse af denne. Modus B er en dynamisk-ustabil tilstand.
C: Arbejdet er for C-mennesket som et kald, nødvendiggjort
af eksistentielle motiver af intern dynamik. Det skabendes
kilde ligger udenfor, og C repræsenterer i forhold til B en
ego-transcendens. C lader det skabendes kræfter fokusere
og udtrykke igennem sig. Hævet over resultatet bliver vejen målet. Modus C repræsenterer en dybt økologisk arbejdsform.
A-mennesket er samfundets slidere, de har udført store
dele af det arbejde, vort moderne samfunds rigdom bygger

på. Den tidlige arbejderklassesolidaritet havde i sin idealisme en kollektiv inklination imod C, men måtte først acceptere, siden cementere A-mennesket som institution. A-menneskets lønmodtagerbevidsthed har ekkoer af feudalsamfundet, og ansvaret er solidt placeret hos arbejdsgiveren. A
er således i stand til at acceptere sig selv gøre noget, fordi
han eller hun har fået besked på det og får sine penge for
det, selv hvor samvittigheden taler imod. Ellers ville en
anden (med A-mentalitet) jo blot blive sat i stedet.
A-mennesket er gennem et massivt kulturelt tryk fastholdt i sin opfattelse af arbejdet som et nødvendigt onde,
hvor fritiden og pausen er livsrummet, og arbejdet forudsætningen herfor. I dagens situation er A-mennesket påført
et værdisæt, hvor behovsindustrien er dynamikken og Akollektivet det konserverende. Modus A er fremmedgørelsens fremmeste tilhørssted. Men trods sine livsfornægtende betingelser går A-mennesket gennem verden med en
forbandet evne til tilfredshed.
B-mennesket tænker ikke så meget på lønnen, belønningen ligger allerede for en stor del i at kunne udtrykke sig
selv igennem arbejdet. Løn har det med at komme under
alle omstændigheder. Af lige så stor betydning som af lønningen er omverdenens opmærksomhed på og anerkendelse af B-menneskets udtryk igennem sit arbejde. Arbejdspræstationen er en nødvendighed for selvforståelsen. I
modus B er arbejdet sjovt, spændende og udfordrende.
Lære- og arbejdsproces bliver en og samme sag. Legen er
en del af arbejdet (i A-menneskets øjne en alt for stor del,
de skulle slet ikke have lov til at té sig sådan og så ovenikøbet få penge for det).
B-mennesket er samfundets dynamik og forandringspotentiale. Fra B-menneskene flyder en stadig strøm af
ideer. B-menneskene ligner umiddelbart samfundets forkælede sommerfugle, der flyver fra blomst til blomst i solskinnet og til stadighed suger sød nektar. Men i modus B
findes ingen ro og forløsning, intet blivende sted. Den stadige drift mod selv-udtrykket driver uophørligt B-men-

nesket videre, udstyret med en guddommelig utilfredshed.
C-mennesket har et kald. Det har vi måske alle, men Cmennesket kender sit kald. C-mennesket bruger måske
ikke lige netop ordet kald, men er fortrolig med sit kald og
véd, at han eller hun gennem sin livssituation er præcist
forankret det rette sted i universet. Det kan være en højt
estimeret placering, men det vil lige så ofte være en ydmyg
position. I C er lønnen arbejdet, betalingen i form af penge
en abstraktion, en for overlevelse i dette samfund nødvendig abstraktion.Tidligere var dette at være kaldet til noget
en udbredt størrelse i vores kultur. Igennem kaldet opnås
en psykisk ro i arbejdets bevidsthedsrum, som mange moderne mennesker har mistet og søger.
C-mennesket rummer en eksistentiel dimension i sit liv,
som afklares og fastholdes gennem intuition og stadig refleksion. Det giver ingen mening at sige, at A-mennesket
ikke har eksistentielle værdier; men disse er typisk ureflekterede, henslumrende og af ikke-bevidst karakter. Hvor Amennesket således demonstrerer eksistentiel indifferens,
drives B-mennesket af eksistentiel tvivl, mens C-mennesket
hviler rodfæstet i eksistentiel vished.
Mytologisk set opstår A-mennesket med uddrivelsen af
Paradis. Syndefaldet indebærer en dualistisk skelneevne
mellem jeg og arbejde - en smertelig opmærksomhed på
arbejdet, som tenderer mod at gøre arbejdet til en forbandelse. C-menneskets arbejdsattitude ligger før syndefaldet og har direkte anknytning til paradisiske tilstande.
Taoisten og zen-buddhisten ville sige, at i modus C bliver
arbejdet ikke-arbejde. Hvor også B-menneskets bevidsthedsform og opfattelse af sin omverden må karakteriseres
som dualistisk, med en fundamental opdeling i jeg/omverden, mig/mit skaberværk, kan C-mennesket karakteriseres
ved en synkronistisk bevidsthedsform, som indebærer en
åbning mod det ubevidste. C må derfor betragte det „rationelle“ som et smerteligt indskrænket perspektiv - som
værende dybt irrationelt.
Albert Dams skilderi, Gartner fra romanen Syv Skilde-
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rier, 222 følger en gartner gennem en lang række livs- og
arbejdssituationer. Set i ABC-perspektiv kan man læse fortællingen som en stadig bestræbelse på, gennem A- og Bsituationer, at nå frem til barndommens tabte C. De følgende citater er alle fra fortællingen Gartner:
„Der var en veloplært og dygtig ung gartner,“ 223 indleder
Albert Dam fortællingen. Et tilsyneladende velafrettet, veldisciplineret A-menneske. „Folk syntes godt om den unge
mand der kunde sit fag, var klædt på i fritiden og satte respekt om sig ved sin redelige færd. De roste ham meget,
selv var han ikke tilfreds.“224 Han havde som barn sneget
sig ind i faderens bagbutik og set „sin fader række varer
over disken som andre havde lavet, når han blev voksen
vilde han række folk det han selv havde frembragt. Han
puttede sig dengang mellem kasserne og gemte sig bag
sækkene og hørte faderens tonefald der bøjede sig efter
folk på den anden side af disken, når han blev stor, vilde
han bringe sine egne meninger frem på begge sider af disken.“225 Ud af sådanne oplevelser, uden nogen støtte udefra, fremstår af indre tilskyndelse en klar fornemmelse af
hans mål og retning i tilværelsen. Men uddannelse, opdragelse og hele samfundets organisation tvinger ham ind
under A-betingelserne. Mens han for omverdenen fremstår
som en ung og lovende, dygtig gartner, der måtte prise sig
lykkelig for sit livs lod, oplever han sig selv som afsporet
og utilfredsstillet.
Senere bliver han igen, gennem mødet med kærligheden,
mindet om sit livs retning. „Han var løftet op over sig
selv,“226 og bliver, således mindet om sin tabte natur, kaldet
ud i sit livs strøm. „Han var født alene for at gå sådan med
hende og hendes øjnes glans var hans eget syn, hendes
lyse hår fyldte ham med en fremtid og byens travlhed legede i flimrende bevægelse, aftenens morskab gled uænset
forbi.“227 Hånd i hånd strejfede de over markerne, og sad
på skeldigerne, „og hvor skulde han ellers være, deres
hænder lå sammen og de simple markblomsters skære
farver sitrede som de forlegne træk om hendes pigemund.
I sin iver samlede han markblomsterne og ordnede dem til
skønsomme buketter, han bandt agrenes kornaks imellem
for at give dem blød duven, uden hensyn til normal arbejdstid strejfede han vidt om og fandt de sjældne vækster
Leonardo da Vinci (1452-1519): studie af menneskets proportioner ifølge Vitruvius, som indskriveligt i både cirkel og kvadrat.
De var begge optaget af harmonien mellem menneskekroppens struktur og universets „mest perfekte“ geometriske former
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med mange nye farver.“228 Gartneren er, vækket af kærligheden, igen på sporet. Han arbejder af kærlighed, i kærlighed, med kærlighed, og er nærmere sin C-modus end nogensinde.
„Folk tog glade imod hans ny buketter og roste ham
meget fordi han viste dem skønheden i de vilde markblomster som ellers ikke var regnet. Efterhånden fandt de dog at
hans buketter dryssede slemt i stuerne, var uanselige og
flygtige, visnede hurtigt, og de vendte sig fra dem.“229 Måske lod gartneren sig aflede fra sin kærligheds retning af
den megen ros og opmærksomhed. Overfor samfundets
massive prægning og manglende lydhørhed overfor hvad
han bevæger sig imod, formår han ikke at fastholde den
gennem kærligheden genfundne vej. Han resignerer og giver sig for en tid ind under A-menneskets enkle betingelser,
„de otte timers arbejdsdag om vinteren og de ni om sommeren, han gjorde sin pligt og krævede sin ret, han holdt
nøje regnskab med de halve timer fra eller til forår og efterår, han tog pligtskyldigt sin aftenvagt ved fyret og sin helligdagsvagt for blomstersalget, og han var ikke tilfreds.“230
Kærligheden bar frugt. „Hun lå i sin vugge hjælpeløs og
krævende og han vidste næppe hvordan hun var kommet.“231 Beskytter- og forsørgerfornemmelserne åbner igen
hans øjne, „og hendes mor fik ny kostelig værdi, han måtte
lave blomster med samme fylde.“ 232 Gartnerens liv er igen
samlende, hans arbejde finder igen næring i sit livs retning.
„Med damp, hed som hans bevægelse over vuggens under,
fik han sine latyrus til straks at springe ud med farver så
skære som vuggens smil.“233
Gartneren kultiverer og fremelsker, han skaber spænding
i sit fag. Han afsøger stadig nye udfordringer og udtryksmuligheder og finder sig pludselig i en situation, hvor der
bliver reageret på hans kreationer. Hans kultiveringstrang
tugter naturen og dens umiddelbare udtryk, hvorved hans
arbejdsattitude rykker imod B-menneskets. Således mister
han igen den klarhed og renfærdighed, der var vækket af
barnet i vuggen. Selv kærligheden, der i en periode havde
mindet ham om hans C-modus, synes nu - stivnet til institutionel form - at holde ham fast. Forsørgelses- og familieforpligtigelsens ydre perspektiv bliver en del af kaldets fornægtelse.

„Lydig overfor sit væsens indre lov“ vender gartneren sig
dog igen fra at søge sit udtryk gennem stadigt mere kunstfærdigt drevne kulturblomster imod det enkle og uprætentiøse, imod planternes egen natur. „Dag efter dag og år
efter år uden nogen afslutning og han havde ikke glemt sin
blanke ungdoms aparte buketter, når purløgene blev for
gamle var de kønne blomster, når artiskokkerne brød igennem, var blomsterkronen dominerende.“234
„Da han som barn strejfede om over bymarken, kom han
undertiden til en lille kratbevokset kløft, han kunne sidde
stille i den stille kløft, krattet havde blade og grene af
forvredet form, røde, sorte og hvide mærkelige bær, at spise
af de bær vilde være helligbrøde og de mystiske grene og
blade måtte ikke røres, engang vilde han avle frugter og
bær af samme hemmelighedsfulde værdi.“235 C-dr iften i
gartneren ligger som en fortsat understrøm, som stadigt
stærkere dukker op og ikke lader sig rationalisere bort.
Den lader sig ikke stille tilfreds med hans ellers udefra set
ubestridte succes som gartner.
„Hans vogne og statens baner bugnede af hans produkter og mættede mange, gennem stæder, byer og landsbyer
ud til de mest afsides bosteder flød strømmen af hans varer, og folk tog mod hans afgrøder med lige stor appetit.
Hans land roste ham meget fordi han så stærkt hjalp til at
højne levestandarden, og han følte sin tilfredshed med at
nogle af hans evner blev taget i udstrakt brug. Efterhånden
sank folks appetit efter de rigelige fødemidler, der var
grænser for, hvad de kunne fortære og der var andre til at
levere masseproduktion af gængse varer. Selv var han hellerikke tilfreds, hans virke var ikke det særlige han skyldte
efter livets særlige gaver til ham, det hastede, han havde
begrænset tid tilbage og den gik med ydre ting, det han
rummede og længtes efter blev ikke taget i brug.“236
Gartneren drives videre, videre, videre. Alle naturkræfterne lades ind i hans nye immaterielle væksthus, frit i regn
og blæst. Hans indre og ydre arbejde er tættere forbundet
end nogensinde før. „Han medtog et begrænset antal frø
og planter og sit livs ubegrænsede indtryk, solen og snevejret i hans barndomsøjne, sin barndoms henførelse og sin
manddoms målbevidste arbejdstrang. ..... I dette indelukke
af tilfældighedernes løse slyng og hans egen faste skæbne

gik han oprejst og lod luftstrømme så sine frø i render og
kamme efter mulighedernes krav, han lod elektriske strømme sætte sine planter i grøfter og på terrasser efter omstændighedernes magt.“237
Det skabendes kraft ligger ud over ham og fokuseres
gennem ham, i øjeblikket. „Han indfangede markernes
udstrakte åndedrag og havets stædige bølgerullen, bækkes
og søers bløde rislen, og han passede afgrøderne med
landsbyens tunge redelighed, byens varme og vid. Af den
frit indelukkede jord drog hans fortættede erfaring dunkle
kræfter til underfundigt kryderi af hans frugter.“ 238 Han
inddrog fuldt ud naturens skaberkraft og fremelskede afgrøder med særlige egenskaber. „Hans sind dulmedes, hans
dulgte kræfter var nådigt taget i brug og hans organismes
strømme randt frit som da han lå i sin moders bug og livets
kilder gled frit ind og ud af krop og sind.“239
Men gartneren drives videre endnu. Mod sit livs slutning
når han endelig frem til, eller rettere sagt igennem til, sin
barndoms dalsænkning: et lille stykke endnu ukultiveret
landskab imellem de dyrkede marker. Her lader han sine
sidste frø så med tilfældighedens orden. „Kravlende på
hænder og knæ gravede han med sine forsætter efter kendte og igen glemte spor, han rev med sine ønsker over skjulte og igen frilagte stier, de stubbe han ikke magtede, lod
han stå til at støtte sine krav om han tilsidst skulde nå at
give udtryk for sit eget inderste.“240
„Blomster af uvirkelighed og sandhed voksede til, frugter modnedes med tropisk kraft og kryderi, eller blot med
en morgens henåndede friskhed eller en aftens dulmende
kølighed. Hans produkter nåede folk som en pågående kalden af en sluknende vilje og de kunde tage mod hans gaver eller lade dem ligge som deres sind var opladt til eller
lukket for livets lavkomik og højstemte alvor.“ Sluttelig, uforstyrret af kundens og publikums forventninger, ude over
egne ønsker om at tilføje det fuldkomne noget, når han
dertil, hvor hans virke bliver det særlige han skyldte efter
livets særlige gaver til ham. „Hans blomster havde en døendes åndeløse ømhed som en endelig afsked, hans frugter
smagte som indtrængende hviskende tanker.“241 „Han døde i den endelige tilfredshed slidt op til sidste rest og hans
brugte krop lå hen som et insekts tomme hylster.“242
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Det enkelte menneske vil i løbet af livet kunne opleve at
skifte kategori. Som i Albert Dams fortælling modsvarer udviklingen fra A over B til C naturligt personlige udviklingsprocesser. Opdagelsen af dette, at kunne udtrykke sig selv
gennem sit arbejde, bliver for A-mennesket en uimodståelig drift videre og krumtappen i vedkendelsen af A-situationens fængsel. Fordybet indsigt i kreativitetens udspring
bliver for B-mennesket redskabet til udfrielsen fra den
stadige søgen efter nye udtryk. Hvor disse skift typisk vil
ske i spring udløst af en særlig situation, oplevelse eller
glimtvis intuition, vil forandringen i den konkrete arbejdssituation kunne strække sig over en rum tid og være af en
stressfremkaldende karakter. Ofte ligger der arbejdsmæssig
fejlplacering bag udbrud af alvorlige sygdomme. Muligheden for helbredelse kan afhænge af vilje og evne til en
attitudemæssig reorientering.
Skiftene den anden vej, fra C til B, fra B til A og fra C til
A forekommer omvendt at være svære at forene med en
naturlig menneskelig udvikling, hvorfor de ofte vil have
tvangens karakter og afstedkomme en voldsom underliggende utilfredshed. Albert Dam antyder med sine Syv skilderier, at der på flere niveauer er tale om en cyklisk bevægelse, fra C til C.243 I løbet af opvæksten bliver alle C-inklinationer presset ud af barnet til fordel for et anderledes
rationelt, jeg-centreret og styrbart værdisystem. Dette finder systematisk sted i en kultur, hvis største kultiske fest bortset fra landskampe og den slags - hver jul lovsynger
menneskebarnet og fejrer mysteriet om dets genfødelse på
ny, afsyngende salmer med strofer som at blive barn påny.
Når det lille barn legende går på opdagelse i omverdenen, rækker det også af egen tilskyndelse ud efter selvudtrykket - og smager selv på frugterne af Kundskabens
Træ på godt og ondt. Kunne der i C-B-A-B-C-bevægelsen
ligge et billede på en meningsfuld livsdynamik? Kunne vi
blive bedre til at yde hinanden erkendelsesmæssige muligheder gennem arbejdet? Langt de fleste af vore arbejdsopgaver ville umiddelbart kunne løses i både A-, B- og Cmodus. Kunne samfundet og virksomhederne indse fordelen i at udvikle psykiske arbejdsrum, der tilbyder det
enkelte menneske muligheden for frit at bevæge sig mellem A, B og C?
Arbejdet har en central placering i det japanske zen-tempels
hverdag. Øverst th. bliver grushaven ved Ryoan-ji revet
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Arbejdets ABC
De opvækstbetingelser, vi som forældre, skole og samfund
yder, kunne være mere lydhøre overfor det enkelte barns
indre tilskyndelse. Som en naturlig del af et højtudviklet
samfund kunne vi fordre, at hver enkelt arbejdssituation
yder den enkelte optimale muligheder for at arbejde med
sig selv. Men dette forudsætter en åbenhed overfor og vilje
til at etablere et psykisk arbejdsklima, der bygger på en
solid forståelse af, at den måde, hvorpå et arbejde organiseres, samtidig definerer et betingelssæt for udfoldelsen af
hver enkelt medarbejders bevidsthedsmæssige arbejdsrum.
Vi vil da kunne erfare en række gennemgående mønstre i
de enkelte medarbejderes eksistentielle konstitutioner,
men disse vil uvilkårligt være rodfæstet i og farvet af den
enkeltes individualitet, biografi og særlige talenter.
Vi ser idag unge mennesker i konflikt ved deres første
møde med arbejdsmarkedet. „De vil ikke bestille noget,“
klager de garvede, der uden overhovedet at tænke over
hvorfor, som det selvfølgeligste har defineret de rigide Abetingelser for arbejdets udførelse. „Det skal være meningsfuldt,“ replicerer den unge, der på forunderlig vis har
en rest af sin livskraft og pejling af sin retning og vision om
livet intakt. „De er forkælede unger og vil kun spille guitar,“ vrisser de garvede, der selv har levet med A-holdets
systematiske underkendelsesritualer, og derfor føler sig
berettigede til at sende bolden videre til næste generation
- arbejde må gerne gøre lidt ondt, særlig i psyken.
A-holdets gruppeidentifikation tåler ikke det særlige eller det afvigende manifesteret i egne rækker, og slår ned
heroverfor med hård hånd. A-holdet har stærke konserverende kræfter i sig. Der skal ikke rokkes ved hævdvundne principper, herunder A’s ret til begrænset ansvarlighed.
Går noget galt, er det systemets fejl. A har bare gjort, hvad
der blev sagt. A-menneskets samvittighed har måttet rumme at skulle lave krudt og kugler, slå ihjel og deltage i
psykologiske og økologiske småforbrydelser - og har følgelig været nødsaget til at opbygge tykke lag af selvretfærdig
beskyttelse imod egen indre etik.
Stærke kræfter virker sammen om at præge og cementere A-arbejdsrummet. Gennem tiderne synes alle kræfter
i samfundet som rygmarvsreaktion at have nedkæmpet alle
tendenser til B- og C-afvigelser: kirke og domstol, stats-

administration og militær, regering og fagforening, arbejdsgiver, skole og familie. Kunstnerne måtte dog glorificere
magten, malerne skabe magtens ikoner, arkitekterne stå for
magtens iscenesættelse, ligesom dansere og musikere måtte divertere magtens egne. Munke og nonner fik lov til at
gå i kloster, hvor de på tilsvarende ufarlig vis udførte meget nyttigt arbejde. Men ligesom slave- og feudalsamfundets
stabilitet byggede på magten over A-mennesket, bygges
samfundets stabilitet idag på en måske mere diskret, men
mindst lige så massiv styring af arbejdskraften. Stillet overfor B- og C-attituder føler samfundets magtpositioner sig
truet. Dog er iværksætteren, foretagsomhedens „bevis“ for,
at enhver er sin egen lykkes smed, en undtagelse, hvor
samfundet inden for snævert definerede økonomisk rammer accepterer og tilskynder til et vist mål af B-udfoldelse.
Men set i lyset af de seneste årtiers udvikling er B-menneskets øvrige potentiale i opstigen og A-menneskets potentiale for nedadgående. I takt med mekanisering, automatisering og den hastige informationsteknologiske udvikling fremstår en lang række arbejdssituationer med behov
for rendyrkede B-træk. Samfundet er derfor, omend stadig
famlende, i færd med at etablere sin stabilitet også gennem
kontrol af B-mennesket. Hvor modus A i det før-sekulariserede samfund havde en åbning mod C, forskubber samfundets prægning af A-holdet sig således i disse år i retning
af B-mennesket - i „naturlig“ forlængelse af den informationsteknologiske udvikling.
Historisk set må B-mennesket formodes at være det yngste. Det personlige selvudtryks fremkomst hænger sammen med nybrud i den vestlige verdens kulturelle klima
efter renæssancen. Kunsten og det kunstneriske udtryk
rækker således længere tilbage i tiden end den individuelle
kunstner. Mange vil idag umiddelbart forbinde kunstnerisk
skabelse med modus B. Men ikke enhver selvudfoldelse er
kunst. Omvendt synes en stor del af hvad der almindeligvis regnes for kunst at være skabt i en tilstand med genklang i modus C.
Meget af det arbejde, der udføres i hjemmene og haverne, havde tidligere C-karakter. Moderne værdinormer
synes at fortabe dette perspektiv. Bonden er blevet bedriftsbestyrer, landsbysnedkeren er kommet på vindues-

fabrik. Det indre landskabs meditative karakter er nedbrudt af akkordens ydre målestok. Havearbejdet er fra en
indre dialog og nødvendighed blevet en præstation på
villavejen - et objekt for selvudtrykket. Moderne kvindebevidsthed har taget kvælertag på den klassisk husmoderlige
selvforståelse og trukket en nøgtern A-definition ned over
rollen som hjemmegående (m/k). I A-modus fremstår han
eller hun ulønnet, ufri og usynlig - med grundlæggende
utilfredsstillede livs- og ansættelsesvilkår. Dette syndefald
vil kun uddybes ved sin yderste konsekvens: den lønnede
husholdning. Sine mål ufortalt indebærer denne udvikling
et stort kulturelt tab. Opretholdelsen og videreførelsen af
essentielle kulturelle værdier hviler tungt på aktiviteter i Cmodus.
Nu bringer TV-kokken med sin legende og improviserende attitude B-menneskets frigørende impuls til forløsning af A-slaven hjemme ved komfuret. Moderne livsforståelse forbruger sådanne punktvise selvrealiseringer, der
i sit indsnævrede perspektiv rummer en latent uforløsthed.
For én ting er som kokkene på TV at „lege“ med maden og
måltidet. Det virkeligt svære ligger i at rydde af og vaske op
i B-modus.
Det moderne menneskes voksende ego oplever sig
fængslet under de snærende A-betingelser. Følgelig bliver
det en stadig større overvindelse at tjene og betjene. Det
indre arbejdsrums konflikter genererer en voldsom psykologisk støj: modvillighed, ugidelighed, ligegyldighed og
gøren ting mod bedre vidende. Kan man ikke undslippe
kan man i det mindste gennem den lille modstands chikane præge situationen negativt. Alt for mange mennesker
vantrives i deres job: buschaufføren, kassedamen, lægen,
ekspedienten på skattekontoret, sygeplejersken, juristen,
håndværkeren eller arkitekten. Vi støder ind i fænomenet
næsten hver dag. Stillet overfor A-menneskets voksende
selvudtrykstrang er det traditionelle A-arbejdsrum i fundamental krise.
Jobs i pleje- og servicesektoren, som det moderne samfund definerer rigidt i A-betingelser, ville fungere langt
bedre, hvis arbejdet blev redefineret med åbenhed overfor
mennesker med B- og C-arbejdsattituder. De formår, som
situationen er idag, bedre end A-mennesket at møde det
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andet menneske. Sådan ville værdigheden kunne genskabes omkring en lang række idag rent ud sagt forfærdelige arbejdssituationer. Plejehjem ville igen kunne pleje,
hospitaler kunne igen sætte mennesket i centrum og vores
servicesektor kunne igen blive til alles glæde. Både B- og Cmennesker er i stand til og indstillede på at yde et stort arbejde af høj kvalitet. De formår at tilpasse sig komplekse
arbejdssituationer med høj effektivitet, de evner at involvere sig som mennesker, men de vantrives i A-betingelsernes systematiske underkendelsesritualer.
Selv samfundets arbejdsløse fastholdes i et præcist Agreb. Den arbejdsløse må iklæde sig et meget præcist
norm- og værdisæt som fuldtidsarbejdssøgende, hjælpeløs
arbejdsløs. Hele hjælpe- og støttesystemet er bygget op
som en cementering af et yderst snævert og konventionelt
arbejdsbegreb. Set i ABC-perspektiv kunne arbejdsløshedssituationen for det enkelte menneske indebære en oplagt
evalueringssituation. Men kun få synes at kunne mobilisere
kræfterne til radikale skridt videre i (arbejds-)livet. Dét
store frisættende potentiale, der kunne ligge i, at en kultur
har råd til at holde en anselig del af den voksne befolkning
arbejdsfri, forbliver i den nuværende håndtering af situationen et næsten uoverstigeligt problem for både samfundet og den arbejdsløse.
I den økologiske udfordrings perspektiv er arbejdets
problem ganske enkelt det, at der arbejdes for meget med
det forkerte. Dette kunne karakteriseres som en strukturel
arbejdsrigelighed. For meget af det arbejde, der rent faktisk
udføres, vrister mennesket ud af sin indfoldethed i naturen.
Både A-mennesket og B-mennesket har et uafklaret forhold
imellem deres behov og begær. De må til stadighed smage
på frugterne af Kundskabens Træ og afprøve nyt uden
tanke for konsekvenserne. I det moderne samfund lader de
sig derfor påføre en lang række ressourcekrævende behovssubstitutter. I hele situationens uklarhed forbliver selv
det eksponentielt accelererende forbrug fundamentalt set
utilfredsstillende - en næsten-behovsopfyldelse, der kun
kan dulmes med yderligere forbrug. Kun C-mennesket hviler i sin cykliske arbejdssituation og repræsenterer på
denne måde en dybt økologisk bevidsthedsform og arbejdsmåde.
Moderne helligdom ved foden af japanernes hellige bjerg, Fuji-san
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Hensigten med det følgende har ikke været at oplægge
noget diametralt Øst-Vest billede. Et sådant finder kun sin
bekræftelse på et ydre, overfladisk plan. Underliggende
synes det at være samme dynamik og bestræbelse, der bevæger mennesket i Øst og i Vest - samme eksistentielle
spørgsmål - blot i særdeles forskelligartede kulturelle iklædninger.
Når jeg har givet en ABC-læsning af det japanske arbejdsrum sin egen plads i denne sammenhæng, har det tre grunde. For det første etablerer det et forbindende perspektiv
for de japanske case-studier og præciserer dermed denne
afhandlings grundlæggende spørgsmål om forholdet mellem det ydre og det indre arbejdsrum. For det andet ligger
der i læsningen af det sublimerede jeg-udtr yks dynamik en
nøgle til forståelse af, hvordan en kulturs arkitektursymboler gennem tiderne har fungeret som kropsliggørelse og
fokus af disse sublimerede egoer - og stadig i et samfund
som det japanske kan opretholde sin kraft og betydning.
For det tredje tror jeg, at en sådan læsning kan være med
til at klargøre, hvor vi kan og hvor vi ikke skal søge inspiration fra japanske arbejdsforhold.
Under indtryk af det økonomiske mirakel i Japan har
mange virksomheder i Vesten flirtet med japansk inspirerede managementsystemer. Men yderst lidt om overhovedet noget fra disse store virksomheder kan overføres
direkte. Stillede man et menneske med typisk dansk opvækst under det typiske japanske A-arbejdsvilkår, ville det
måske i en periode kunne glæde sig ved forandringen. Men
snart ville livsrummets indsnævrethed, dets mangel på personligt møde og individuelt udtryksrum drive ham eller
hende mod psykisk sammenbrud. Spørgsmålet er dernæst
tilsvarende, hvor længe japaneren lader sig stille tilfreds
dermed?
Under vore dialoger om det eksistentielle arbejde karakteriserede Günter Nitschke konsekvent den japanske Amodus som hypnosen:244 Denne japanske hypnose er en
på én gang voldsom og sublim prægning, hvori alle kultur-

livets størrelser indvirker. Efter mange års bestræbelser på
gennem undervisning ved japanske universiteter at bidrage til at frisætte sine studerende og gennem studiesituationen give dem en chance for at komme i berøring med
B- og C-elementer i deres liv, havde Nitschke resigneret og
havde næsten givet op. Hypnosen var for stærk - for ubrydelig. Den kulturelle prægning fastholder alle disse mennesker i tilbageholdt livsudfoldelse - langt fra at leve, endsige
realisere eller forløse deres liv. Japan er en myretue af flittige arbejdsmyrer, der refleksagtigt pertentligt udfører deres arbejde yderst korrekt mange timer om dagen, mange
dage om ugen, mange uger om året, mange år i træk - og betegner sig lykkelige derved, hvis nogen spørger. Det er det
letteste, når ikke der er noget valg. Livet er arbejde, valget
står mellem „ja“ og „ja ja.“ Man har ikke noget valg og tager heller ikke noget valg - i hvertfald indtil for nylig.
Den japanske hypnose er måske særlig stærk i Japan,
men den har sine parallelformer i alle samfund. Den særlige, ganske raffinerede, senlutheranske version, som udspiller sig i en dansk virkelighed, er blot vanskeligere at se
netop fra en dansk virkeligheds udsigtspunkt. Således er
den interkulturelle dialog en gave til menneskeheden. Den
formår at relativere størrelser, der er for tæt på til i egen
kontekst at kunne fremstå i forståelsens perspektiv.
Men hvad skal der blive af alle medlemmerne af den
store myretue i næste årtusinde eller bare næste årti i et
land, der er tryllebundet af robotten og synes at sætte en
ære i at sætte robotter til at udføre alt, hvad der overhovedet er muligt. Selvom alle scenarier for fremtiden må pege
på nødvendigheden af det modsatte, er det japanske opdragelses- og uddannelsessystem stadig gearet til at lave
gode robotter ud af også sine små japanere. Det producerer velafrettede workaholics og ikke de voksne, reflekterende mennesker, som kan give det stadig mere komplekse maskineri dét nødvendige, kreative modspil, som
vores fremtids livsrum afhænger af. „Vi arbejder hårdt,
men vi ved ikke, hvad vi arbejder for,“ siger den moderne

japanske forfatter Hitoshi Kato og karakteriserer meningsløsheden som hverdagens følgesvend.245 Der synes, målt
med nordeuropæisk skala, at være forbløffende ringe diskussion om eller korrektion af udviklingen. Ingen synes at
have eller søge overblik, ingen stiller unødige spørgsmål,
alle yder omhyggeligt og tillidsfuldt deres lille bidrag til, at
hjulene kører optimalt. Fortsættelse, vækst og udvikling af
noget højere end én selv, noget udenfor én selv - jo mere
jo bedre - forbliver underforståede og helt ureflekterede
mål. Demokratiet, der i sin vestlige tradition systematiserer
og raffinerer uenigheden gennem sin dialektiske diskurs,
fungerer slet ikke tilsvarende med japanere i rollerne. Men
spørgsmålene om, hvad man som menneske og samfund
overhovedet vil med alle disse møjsommeligt oparbejdede
bjerge af yen, har stadig kun spæde ansatser. Dette er dog
alt for vigtige spørgsmål at overlade til behovsindustriens
spekulation i japanerens „tilfredsstillelse.“
Europas udvikling frem til et højindustrialiseret informationssamfund strakte sig over flere århundreder. Renæssancetidens nybrud i hele forståelsen af menneskets plads
i universet foregreb den industrielle revolution, og selvom
Europa anno 1998 er et fuldstændig andet end 1600-tallets
Europa, er hele denne transformation forløbet med en vis
resonans i den kulturelle grundtone. Den tilsvarende proces har i Japan været stærkt komprimeret og har først accelereret for alvor efter 2. verdenskrig. Med genåbningen af
Japan i 1868 efter mere end to et halvt århundredes isolation stod med ét en fuldstændig anden virkelighed for
døren, og japanerne rakte naturligt ud efter de appellerende teknologiske frugter uden nødvendigvis at søge eller at behøve at fatte deres kulturelle sammenhæng. Det
samfund, som den teknologiske udvikling befordrer, er i Japan mindre rodfæstet i de kulturelle forudsætninger end i
vores del af verden.
Det moderne Japan er således et babelsk univers, hvor
elementer af vidt forskellig oprindelse eksisterer side om
side uden synderlig integritet. De mange løsdele i tilværel-
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sen sammenspindes forsøgsvis af den japanske bestræbelse på opretholdelsen af wa - en tilstand af harmoni, eller
rettere en tilstand, hvor en harmonisk overflade søges opretholdt - så selv reelt tilstedeværende modsætninger udglattes eller fortrænges og uenighed så vidt muligt ikke manifesteres. Ingen opgave synes for uoverkommelig for wabestræbelserne. Det ligger i disse bestræbelsers responderende natur, at det er det enkelte menneske, der er limen
og det føjelige overfor både gruppen, teknologien og omgivelserne - med en meget lille korrektiv feedback til følge.
I sådanne universer fremstår meget lidt i tilværelsen som
selvberoende, fristillet eller i sig selv betydende. Livet udspinder sig for mange i en slags pligtopfyldende søvngængertilstand med eksistensen på stand by og autopiloten med på arbejde. Målt med danske alen er det japanske
A-menneskes bytteforhold pauvert. Han eller hun har næsten ingen fritid og ofte lang vej til arbejde. Det giver sammen med diminutive boliger dårlige betingelser for familielivets udfoldelse.Tårnhøje basale leve- og boligomkostninger udhuler lønnens realværdi, betalingen til universiteter
og hospitaler tvinger til stor opsparing. Det sociale system
er kun langsomt under opbygning, og familien står stadig
centralt i det sociale sikkerhedsnet, selvom tre-generationsfamilien er under af løsning af kernefamilien. Stadig
regnes det for børnenes ansvar at sørge for forældrene på
deres gamle dage - hvilket med konfucianismens ordenssans først og fremmest vil sige den ældste søns ansvar.
Opretholdelsen af et psykisk afhængighedsforhold for næste generation bliver dermed en vigtig del af aldersforsikringen, og stærke kræfter søger derfor at fastholde det
traditionelle japanske opdragelsesmønster.
Kan man sige, at vores opdragelseskultur i det nordlige
Europa er præget af et massivt, kollektivt faderkompleks246
med præstationspres og tidlig friskærelse af individualiteten, så ligger der til grund for den japanske identitet et
svulmende moderkompleks. Det japanske barn sover ved
mors barm og hænger på mors hofte selv længe efter, at
det selv ville kunne gå. Barnet er aldrig alene, mor er der,
vier sit liv til barnet og undgår således at udleve sit eget,
lidt besværlige, individuelle liv. Forældrene begynder at
titulere hinanden „mor“ og „far“ - og hun slipper hermed
Picnic-udflugt til Tadao Andos Himeji Centre for Childrens Culture (1990), som ligger flot placeret i landskabet, men ikke har
meget at byde på for børn
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Til venstre børnehave i lyseblåt tøj og gule hatte på tempelbesøg i Hagi. Til højre har skolebørn tegnetime ved et buddhistisk tempel i Kyoto. Man har uniformer i børnehaven, uniformer i
folkeskolen, uniformer i gymnasiet, uniformer på arbejdspladsen. Uniformer er en del af den japanske tryghedsbobles vished om, at man er en del af noget
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for at tumle med de besværlige situationer forbundet med
at være mand og kvinde. Moderen vinder mere kærlighed
fra barnet end fra manden, der for det meste går i byen
med kollegerne for at „holde møde“ - og mest er hjemme
fra sit arbejde for at sove og få rent tøj til en ny arbejdsdag.
Det japanske barn bliver således gennem sine første leveårs moderlige univers indvævet i blide mødrende afhængigheds- og tilhørsforhold. Hvor det danske barn tidligt får
egen seng og eget værelse og til stadighed stimuleres til
selv-udtrykket og jeg-præstationen - og belønnes herfor formår den japanske opdragelse at afbøje og afvænne sådanne spirer. Skrifttegnet for kærlighed, suki, er betegnende sammensat af tegnene for mor og for barn.247 Med en
tradition for arrangerede ægteskaber, er kærlighed ikke
først og fremmest en Amor & Psyke eller Mars-Venus relation udspringende af mødet mellem kønnene.
Af en sådan opvækst modelleres en psyke, der for enhver pris søger gruppen og konfliktløsheden. Behovet for
at være ved moderen, at gøre hende glad og leve hendes
sublimerede liv bliver overført på skolen, på tilhørsforholdet til klassen og senere til den berømte loyalitet overfor firmaet. Hvor faderkomplekset stimulerer jeg-præstationen, så fremelsker moderkomplekset lydhørheden, den
loyale medvirken og deltagen, offerviljen og jeg-fornægtelsen. I dette bevidsthedsrum fortrænges selv åbenlyse
konflikter. Kunne man bare arbejde uden betaling derfor,
gjorde man det gerne. Er man nødt til at demonstrere, gør
man det helst på en søndag, så man ikke skader helheden.
Når fagbevægelsen aldrig blev noget kraftfuldt samlingspunkt i den japanske industrialiseringsproces, er det således også fordi klassekampstænkningen modsiger noget
grundlæggende i den japanske identifikation. Referencerammen er gruppen som helhed - ikke jeget i gruppen eller en jeg-præciserende kategori indenfor systemet. I det
japanske hierarki er identifikationen primært lodret og
omfatter derfor hele virksomheden (eller afdelingen) - og
ikke blot lønmodtagerne, smedene, lærlingene eller de
organiserede. Dette medfører på alle niveauer et medansvar, som vi i Vesten udskiller som et ansvar, som vi personligt påtager os eller skyder fra os - opad i systemet.
Trodsalderen kender man tilsyneladende - det er moder-
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skabets sande test. Men hvor puberteten i Vesten er en
yderst synlig, grænsesøgende og turbulent personlig transformationsproces - gennem opvågnen til og afprøven af
nye identiteter - så lykkes det for den japanske opdragelse
at stække puberteten til en på overf laden usynlig proces.248 Bestræbelsen på at opretholde en konflikt- og modsigelsesfri overflade i fællesskabet legitimerer for den enkelte selvudtrykkets sublimering. „Sandheden“ bliver, ligesom det moralsk-etiske kompleks, en mere gummiagtigt
formløs størrelse end under de skarptskårne vestlige bevidsthedsformer - den bliver udtalt kontekstafhængig. Men
hermed være udtrykkeligt ikke sagt, at Vesten er mere moralsk eller etisk.
Japan synes endnu ikke som Nordeuropa at have oplevet det definitive syndefald, der brutalt vristede det enkelte
menneske fra sin næste, sin natur og sin Gud. I Japan findes
der - så vidt jeg er orienteret - mytologisk set ikke noget,
der bare minder om uddrivelsen fra Paradis.249 Dialektisk
tænkning, endsige dualistisk tænkning, har trange kår. Dén
komplementære tænkning, som - afledt af den dynamiske
relation mellem yin og yang - bærer den tidlige kinesiske
filosofi, synes aldrig at have fået samme klarhed i Japan.
„Særkendet ved japansk tænkemåde ligger i dens fuldstændige mangel på komplementære alternativer,“ skriver H.
Yukawa i et essay om den japanske bevidsthed.250 Det er
ikke sikkert, at udsagnet holder vand i alle detaljer, men
også den zen-buddhistiske filosofi, der repræsenterer noget
af det mest skarptskårne i den japanske tænkning, udviser
store anstrengelser for at transcendere den dualistiske
modsætning. Zen-folk bider hellere tungen af sig end at
lade sig fange i et dualistisk udsagn. Japanerens jeg-bevidsthed er da også langt mindre udfoldet på det personlige plan, og selvforståelsen hviler i langt højere grad på
gruppen, familien, arbejdssammenhængen og den formelle
identitet.
Man kunne umiddelbart formode, at sådanne uselviske,
gruppeorienterede mennesker ville opbygge et harmonisk,
musisk samfund, der aktivt advokerede fred og høje humanitære mål i verden. Men tværtimod synes det som om,
hvis vi taler i systemiske termer,251 at jo mere et (samfunds-)
system undertrykker de individuelle udtyksmuligheder, jo

mere lader individet sit behov for selvhævdelse transformere højere op i hierarkiet. Dette sublimerede japanske
ego kommer således til udtryk gennem stolthed over og
vedkenden sig sin familie, sin fødeegn, sin virksomhed, sit
universitet og sin nationalitet. Feudalismen, fascismen og
konfucianismen indbyder på hver deres måde til en sådan
sublimering. Alle tre spiller på den store arkitektur, prisen
for sublimeringen er deltagelsen og delagtiggørelsen i det
store symbol, og arkitekturen har gennem århundrederne
været blandt de vigtigste symboler i alle de store kulturer.
Hitler bød sine tyskere mange strabadser i opbyggelsen
af Det Tredje Rige. Hans vision trængte uimodståeligt ind i
alle kroge af børneværelset, soveværelset og klasseværelset
- han synes instinktivt at have vidst, at folkets sublimerede
kræfter måtte kanaliseres. Hertil behøvede han storladne
arkitektoniske iscenesættelser. Det Tredje Riges „fuldkommenhed“ fandt det perfekte spejlbillede i Albert Speers
(1905-81) manierede klassicistiske arkitektur, som iscenesættelse af de kollektive national-socialistiske orgasmer.
Magt - over andre - har til alle tider søgt mægtige udtryk.
Denne af kulturens magtmønstre påtvungne selvudtrykssublimering er rygraden i alle samfunds kontrol med Amennesket. Men den synes i Edo-periodens (1603-1868) 252
udfoldelse af neokonfucianismen i Japan at have nået det
yderste af, hvad menneskeheden har præsteret i den retning. Edo-kulturen fremviser i alle samfundets forhold samme systematiske indsnøring af det personlige livsrum, her
skal blot nævnes et enkelt karakteristisk eksempel: I de
smalle bygader med husene liggende tæt, skulder ved skulder, var man ikke blot ansvarlig for hele sin egen families
rette adfærd. Man var også ansvarlig for, hvad ens to nabofamilier og tre genbofamilier foretog sig. Afstraffelse for
eventuelle overtrædelser ramte alle familier kollektivt - og
skam-kulturen gjorde sit til, at man ikke kastede familiens
ære i grams. Japan har stadig idag en meget lav kriminalitet,
men prisen har med det vesterlandske menneskes alen været høj: elimineringen af det individuelle råderum.253
Under mine ophold i Japan har jeg ofte reflekteret over
den tanke, at summen af ego-energierne (i systemisk forståelse lig med menneskenes selvopretholdelsesdrift) er
konstant, uanset hvordan disse selv-udtryk fordelte sig mel-
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Mødre og børn til sakura, kirsebærblomstring, i Kyotos botaniske have
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lem det umiddelbart personlige udtryk og det sublimerede
ego-udtryk overført til nationalitets-, familie- og firmaidentitet.254 Jo mere rummet for det personlige udtryk var indskrænket, jo stærkere var den formale selvidentifikation.
Dette forklarer det tilsyneladende paradoksale forhold, at
et land som Danmark, der giver sine børn en ekstremt individuel og præstationsorienteret - faderkompleksorienteret - opdragelse, har kunnet opbygge en konsensus omkring et velfærdssamfund med stor omfordeling og et omfattende - moderligt - socialt sikkerhedsnet, ligesom Danmark ude i verden optræder med harmoniserende kraft og
taler retfærdighedens, miljøets og u-landenes sag. Omvendt
opstår der tilsyneladende af den grundlæggende moderlighed og træning i sublimering af jeg-udtrykket i den japanske opdragelse en hård, Zeus-faderlig samfundsstruktur255

- uden nåde, uden medynk, rummelighed eller tilgivelse
overfor det anderledes - med voldsomt konkurrenceprægede firmaer og uddannelsesinstitutioner og en vis kynisme i de nationale interesser, som det kun næsten lykkes at
pakke ind i smukke motiver og vendinger.
Fred og fordragelighed højere oppe i systemet er således
- hvis denne tankerække føres igennem - afhængig af, at en
eventuel ufred kan komme til udtryk på et så lavt og direkte niveau, at den kan være en kreativ kraft. Først fri af disse
sublimerede energiophobninger fra lavere niveauer kan et
system søge reel harmonisering. Fænomener som Franco,
nationalisme, japansk firmaånd og fransk atomforsvar, for
blot at nævne et par eksempler, kører på samme brændstof
som fundamentalismen: den sublimerede energi.
Arkitekten kan gennem arkitekturen gå ind på og under-

Optræden i Harajuku, Tokyos søndags-rock-eldorado, hvor forbilledernes gestik og koreografi er indøvet til mindste detalje
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støtte denne funktion, at sublimere og kanalisere egokompleksets energier - eller søge at skabe et arkitektonisk
betingelsessæt, der yder mennesket rum til at mødes og
komme til udtryk i umiddelbare, åbne sociale felter. Men få
arkitekter eller bygherrer gør sig dette fuldt ud klart, og
arkitekturens resulterende form er i den henseende mest
resultatet af (næsten) ubevidste processer. Få byggeopgaver bliver direkte præciserede hvad angår magtfuldhed
og symbolværdi. Der antydes i kodificerede vendinger og
kommunikeres måske i lige så høj grad gennem iscenesættelsen af byggemøder og oplevelsen af bygherrens selvopfattelse. Arkitektens opgave er ikke fri kunst. Han (m/k)
responderer definerede felter med stærke udtalte og ikke
mindst uudtalte forventningssæt - fra bygherren, opgaven,
faget og fra samfundet generelt. Det er ikke noget tilfælde,

Shinto-festival i Kanda, en af Tokyos centrale bydele, hvor
store fartøjer bæres rundt i byens gader under stor festivitas
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at danske arkitekter i udlandet gennemgående bygger
langt større og mere imposant end på hjemmefronten. For
eksempel er Johan Otto von Spreckelsens (1929-87) triumfbue i Paris, Arche de la Défense (1989), et overraskende udsagn fra en arkitekt, der igennem en menneskealder
har findyrket en ydmyg respekt for og forfinelse af byggetraditionen i sin undervisning og i sine projekter.256 Det
er mindre overraskende, at Mitterand som præsident og
bygherre var med til at udpege netop dét projekt.
Når vi bygger, projekterer, iværksætter eller blot beundrer arkitektur, reflekterer vi sjældent dybere over denne
arkitekturens afspejling og fiksering af kulturelle (magt-)
relationer. Sådanne arkitekturkvaliteter er svære at begrebsliggøre, de passer dårligt ind i en årsag-virkningslogik
og entydige felter af ondt og godt. Selv noget umiddelbart

håndgribeligt som skala og størrelsesorden har kun indirekte betydning - og beror snarere på artikulationskompleksiteten (det vandalsikrede toilet vs. en arabisk medina).
Moderne byggeprocessers stadig voksende antal specifikke fordringer af byggeteknisk, lovgivningsmæssig og brugspraktisk art, driver både arkitektens, bygherrens, brugerens
og samfundets opmærksomhed bort fra mindre konkrete,
kulturelt betonede fordringer. Sådanne relationer, hvor byggetradition og kulturelle adfærdsmønstre mødes med politiske strukturer som næsten ubevidste understrømme i
opgavens umiddelbart meget konkrete natur, er umiddelbar svære at præcisere. Vi er som formgivere kun næsten
klare over vores medvirken - eller karakteren af vores medvirken. Men et stort udsagn som Menneskehedens Triumfbue forudsætter en fælles bestræbelse på at magte - og en

(sandsynligvis umanifest) konsensus om det store udtryks
berettigelse den i pågældende situation. I kapitlet Shin
Takamatsus Hinaya vil vi se, hvordan en arkitekt som
Takamatsu i samklang med sin opgave og sin kulturelle
kontekst har findyrket det sublimerende arkitekturudtryk.
Efterkrigsgenerationens japanere lagde en kolossal indsats i opbygningen af et nyt Japan uden at stille spørgsmål.
De bar offerrollen med værdighed og stillede ikke spørgsmål ved deres egen situation - netop for samfundets, fremtidens, familiens og særlig børnebørnenes skyld. De voksede op i en tid med en respekt for det gamle, som kan være
svær at genfinde i det moderne Japan. Idag hører man stadig oftere klagesangen over sædernes forfald - mange klassiske dyder og skikke smuldrer, virksomheder fyrer mennesker, som man tidligere ville have holdt hånden over -

I en riskultur som den japanske har fællesskabets værdier nødvendigvis stået centralt. Risdyrkningen har traditionelt været meget arbejdsintensiv og muliggjorde allerede i det før-industrielle samfund en stor befolkningstæthed. Idag er risdyrkningen, som man længe troede ikke kunne moderniseres, gennemmekaniseret og drives stort set af deltidslandmænd
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den ulastelige facade krakelerer. Det gamle Japan har stort
set måttet lade livet for det nye, og de små overlevelsesenklaver fra „det gode gamle Japan“ viser sig stadig sværere og mere bekosteligt at opretholde. Japanere er i det
nye Japan begyndt at stille fordringer til tilværelsen. Den
ældre generation står uforstående overfor, hvordan deres
børn kan være blevet, som de er. Hvorfor fører de ikke blot
tilfredse livet og samfundet videre, som det var? 257 Det
japanske Paradis er således idag ikke, hvad det har været.
Syndefaldsmyte eller ikke, så synes Japan idag via en lang,
tågehyllet vej at være kommet dertil, hvor mange uafvidende har suttet på frugterne af Kundskabens Træ. Skelneevnen, materialismen og smagen for et eget liv træder
gradvist frem i det moderne Japan.
Særlig synes idag mange kvinder at have styrke til at mod-

Skolebørn får en lur på vej hjem fra skole
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sætte sig forventningspresset om at gifte sig og dermed
stifte hjem. For da klapper fælden. Hun må efter første
barn forlade arbejdsmarkedet. Hun må måske stadig passe
mandens forældre og har måske ikke selv valgt sin ægtemand.258 Heroverfor står friheden som ugift forjættende,
omend lidt faretruende - stadig på vej i sit eget liv, tidvist
hævet en håndsbredde eller to over hypnosen. Tidligere
skulle man helst være „afsat“ inden man fyldte 24, men de
store byer synes idag at have masser af unge japanerinder,
der har mere end god tid med at finde den helt rigtige.
Disse ugifte kvinder repræsenterer en kolossal købekraft.
„Enlige kvinder, der f lyder rundt i den kolossale informationsslette, Tokyo, er dem, der mest nyder det urbane
liv,“ skriver arkitekten Toyo Ito (f. 1941).259 Han skabte til
en udstilling i 1985 en Pao, en teltagtig minimal transpa-

rent opholds-gestalt for disse moderne Tokyo-nomader, for
hvem hjemmet var Tokyo, dagligstuen var cafeen, spisestuen var en restaurant, klædeskabet var en butik og haven
var en sportsklub. 260 Dette nye menneske således både
præger det moderne Tokyo og bliver formet deraf. B-menneskets drøm om et eget liv er definitivt vakt, og dens mulige udfoldelse er en rød tråd gennem det moderne Japan.
Den drøm finder idag ofte form i den amerikanske drøm.
Vesten og den vestlige indflydelse er i Japan i høj grad lig
med amerikansk indflydelse. Den europæiske kultur har
indtil for nylig haft for meget af det, man søgte bort fra i sin
egen tradition - for meget kulturelt arvegods. Men drømmen om livet i selvudfoldelse søger næring og kraft i alle
retninger - drømmen om livet som på film. Med den identitetsudviskende japanske opdragelse som ballast er det dog

Manga, tegneserier, laves til alle aldersklasser i Japan, som
ifølge statistikken er et af de mest boglæsende lande i verden.
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sin sag at stå helt på egne ben ret længe ad gangen. Når
drømmen afprøves, sker det derfor typisk i særlige iscenesættelser, der lægger op til flatterende rollespil261 - eller
med hjælp af et eller andet produkt. Faktisk er det kun den
voldsomt kværnende japanske reklameindustri, der for alvor synes at have styr på, hvordan man kommer drømmens
opfyldelse nærmere. Analyserede man de japanske TV-reklamer, som er klippet ind i alle de spændende programmers højdepunkter, ville en meget stor del af disse reklamer kunne ses i dette perspektiv: som krykker for et øjebliks dyrekøbt selvudfoldelse. Måske med undtagelse af
nudelsuppe sælges alt - biler, elektronik, kaffe, oplevelser,
læskedrikke osv. - med vesterlændinge som frembærere.
Denne systematiske spekulation i en fremspirende frihedstrang (A-menneskets B-inklination) rører ved voldsomme

kræfter lige under overf laden i det japanske samfund, og
man undrer sig over, hvor skadelig denne kommercielle
befamling er, hvor vildledende og af ledende den er. Ligger
der et potentiale af reel frisættelse heri? Vil der ud af hele
dette kommercielle inferno træde voksne japanere frem?
„I de senere årtier er det blevet almindeligt, når man taler om Japan, at affærdige idealet om personlig vækst som
et udslag af vestlig etnocentrisme og gå ud fra, at japanere
har deres egen specifikt japanske måde at manifestere sig
på som enkeltindivider,“ skriver Karel van Wolferen i bogen Den Japanske Gåde: „Men der findes kriterier for
personlig udvikling, som ikke er kulturelt bestemte. Ligesom rosenknoppen er forudbestemt til at blive en rose og
tigerungen til at blive en tiger, er det opvoksende menneske bestemt til at blive et modent, velintegreret indi-

vid.“262 Men hypnosen fastholder japaneren som rose i
knop. Udfoldelsen til blomstrende rose forudsætter en målrettet deprogrammering eller en særlig arbejdssituation,
hvor der kan fastholdes et frirum for udfoldelse, som kun
et fåtal idag har adgang til.
Japanerne er ofte, yderst klichéagtigt, blevet beskyldt for
ikke at være kreative, men det japanske sprog har hele tre
ord for kreativitet, konomi, sakui og mitate, hvilket indicerer en vis kulturel optagethed af kreativitetens natur.263
Konomi er valgets eller kombinationens kreativitet, måske
bedst illustreret i japansk kultur gennem te-mesterens bestræbelse på at sammensætte alle de mange elementer i sin
te-ceremoni i sublim harmoni, nøje afvejet i forhold til hinanden og tilpasset gæsten, årstiden og den særlige lejlighed. Mitate er den radikale redefinitions kreativitet, for

Skolebørn på udflugt afleverer lange kæder af foldede papirfugle ved et monument for atombombens ofre i mindeparken i Hiroshima
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ladne iscenesættelser og te-æstetikkens subtile uendelighed i det små, som prægede Momoyama-perioden (15681603), blev af løst af konformitet. Kunstens mål blev reduceret til den omhyggelige videreførelse gennem tilegnelsen af de gamle mestre. Alle tanker, der var værd at tænke,
var tænkt. Alt hvad der kunne skabes, var skabt og fandtes
udfoldet i historien, tålmodigt ventende på at blive tilegnet
af nye generationer. Kunstnerens vej blev en tilegnelsens
vej - en minutiøs tilegnelse af de gamle mestre gennem stadig kopiering. Kunstneren var reduceret til dekoratør kunstværkets opgave var i Edo-perioden at illustrere, befæste og glorificere det jordiske hierarki og at legitimere
dette som den guddommelige hierarkiske orden.
Grænserne til omverdenen blev lukket - det perfekte
behøver (eller tåler) intet udefra. Derfor blev for eksempel
kristendommen, der sammen med mange andre impulser
var kommet med de handelsrejsende til Japan i de forudgående år, med sit menneskesyn en trussel for samfundsordenen, hvorfor kristne fra begyndelsen af 1600-tallet nidkært blev forfulgt.265 Buddhismen derimod blev en del af
Edo-institutionen - en ganske ufarlig del, fristes man til at
sige. Den kendte sin plads, og forstod at være pragmatisk
og lydig på de rette steder. Alle templer blev indordnet et
omfattende hierarkisk system, ligesom alle japanske familier blev knyttet til et bestemt tempel. Den folkebuddhisme, der udfoldede sig, blev en vigtig del af den kulturelle
prægning. Der var tale om en glidende overgang, som kan
være vanskelig at tidsfæste præcist, men fra at buddhismen
handlede om livets store problemer, kom den i høj grad til
at varetage den konfucianske respekt for forfædrene. Denne de-fokusering af buddhismen er fortsat uddybet også
efter Edo-perioden, hvor shinto-religionen fik patent på
varetagelsen af livets rituelle forhold. Idag er det således en
almindelig opfattelse, at buddhistpræstens arbejde er at
afholde begravelser og fremsige sutraer for de døde - og
derved guide sjælene videre.
Arbejdsdelingen er præcis, fortæller Susan Eco Noble,
præst ved det shingon-buddhistiske tempel Daifuku-ji nær
Nara. Hun kunne ikke besøge mennesker fra hendes menighed i præstedragt, hvis de lå på hospitalet. Det ville
være for provokerende og trække døden nærmere - for

eksempel at lade en støvle finde ny anvendelse som røgvender på skorstenen, eller at lade en stump kakkelovnsrør
finde ny værdighed som blomstervase. Sakui er den rene
gnistformede kreativitet, den virkelige nyskabelse. Den
betragtes i Japan som yderst sjælden, og har i lange perioder været uønsket, upassende og fortrængt som mulighed.
Der er for meget sakui, kan man høre - underforstået for
meget personlig tilstedeværelse i et givet udtryk. Stadig
idag frembæres og udfoldes kreativiteten ikke på samme
måde som hos vesterlændingen - den stilles ikke til skue.
Med Tokugawa-regimets etablering i begyndelsen af
1600-tallet slog en neokonfucianisme markant stærkere
igennem i det japanske samfunds ledelse og kom i løbet af
den mere end 250 år lange Edo-periode (1603-1868) til at
sætte et kraftigt præg på alle dele af japansk kultur. Denne
udvikling modsvarede mennesker, der gradvist inkarnerede
stærkere, med en mere definitiv identifikation med deres
kropslige eksistens’ realitet. 264 Parallelt bliver konfucianismen mere sekulariseret. Hvor den storladne vision i den
tidlige konfucianisme var at indordne alle menneskelige
aktiviteter i én samlet form, og således med kejseren som
bindeled til det guddommelige at afspejle Himlens love på
Jorden, behøvede neokonfucianismen ikke sådanne retfærdiggørelser. Magtpyramidens selvforståelse beroede på
dens egne indre relationer. Magt er magt - og uberoende af
noget guddommeligt mandat - jo mere jo højere oppe i det
hierarkisk stærkt differentierede univers. Kejseren blev i
Edo-perioden ikke afsat, men var definitivt reduceret til
pynt ved særlige lejligheder. Neokonfucianismen, som den
udfoldede sig i årene efter år 1600, var en tusindårsdrøm,
et systematisk forsøg på at tæmme al dynamik i samfundet
og føre det ind i en stabil og uforanderlig tilstand. På baggrund af de forudgående næsten halvandet århundredes
næsten konstante borgerkrigsagtige tilstande var der i Japan en vis grobund herfor. Men kulturlivet, der i årene før
1600 udviste stor dynamik og innovation, stivnede under
det neokonfucianske paradigme i sin egen form.
Den klarhed og dybde - den intime, spirituelt forankrede
relation mellem form og indhold - som Muromachi-perioden (1336-1568) dannede klangbund for, klingede ud. Den
mangerettethed og den polarisering mellem magtens storAldrig alene, her søndag eftermiddag i kirsebærblomstringstiden i en fodgængerovergang foran en park
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nær. 266 Dødsangsten er levende alle steder. Og modsat
hvad mange kristne antager om mennesker, der lever med
forestillingen om genfødelse, så synes overbevisningen
herom ikke at gøre døden lettere at leve med. Sjælene fra
de hengangne står jo bogstaveligt på hylden på det lille
hjemmealter og følger med. Med tidvis professionel assistance fra buddhistiske præster får de afdøde deres nøje
tilmålte, gradvist nedtrappende rituelle opmærksomhed i
de første 50 år efter døden.267 Særlige døde kan afstedkomme regelmæssige ceremonier flere hundrede år senere.268
Måske det er et resultat af Meiji-restaureringen i 1868,
hvor shinto fik en meget stærkere placering som den formelle statsreligion, at buddhismen i sit folkelige virke blev
endeligt reduceret til bedemandsforretning. Buddhismen
har ikke altid været dér, den har tidligere forholdt sig direkte til livet og livets spørgsmål.269 I case-studiet om Shinju-an vil vi møde Zen-præsten Ikkyu Sojun (1391-1481)
som en markant eksponent for en levende buddhisme.
Med den kristne Gud som det entydigt gode, holdt op
mod det gennemført onde, ligger der latent en knivskarp
sondring mellem det rigtige og det forkerte i alle livets forhold, som på den ene side rummede kim til den videnskabelige tradition, og på den anden side - i naturlig konsekvens af Ordets sande efterlevelse - frembød en række
mindre fredelige fænomener som korstog, inkvisition og
heksebrænding. I det teologisk-kristne univers ligger således en iboende tendens til eksklusivitet. Her viser den østlige tankegang sig kvalitativt forskellig. Det skaber ingen
uoverstigelig modsætning i buddhistens eller taoistens verdensbillede at skulle rumme eksistensen af andre, sideordnede veje. Han eller hun flyder omvendt ikke blot rundt
imellem alle mulighederne, men definerer sin lokale sandhed, der både omspænder den store guddommelige sandhed og den personlige situation.
Buddhismen nåede til Japan omtrent samtidig med, at
kristendommen nåede Danmark, og buddhismen blev i
Japan samme formative kraft i opbygningen af et større,
mere komplekst samfund, som kristendommen udgjorde i
Danmark. Men hvor kristendommen erklærede Thor og
Odin frontal kamp og i løbet af et par århundreder fuldstændig overtog scenen, så har Japan stadig idag sin shin-

toisme,270 sin før-buddhistiske religion, i behold. Buddhismen har qua sin formløshed smidigt ladet sin essens forme
efter de forskelligste situationer. Den har i sin vandring
gennem Østens kulturer indvirket, samvirket og til stadighed taget form efter den kulturelle kontekst. Synkretismen
er stærk i det østlige univers, tendensen til at indordne og
sammenfatte. I det religiøse og filosofiske univers fremstår
intet præcist afgrænset som i vores vestlige tradition. I Edoregimets neokonfucianske selvforståelse måtte den selvberoende kristendom med dens uføjelighed, ubøjelighed
og manglende uunderdanighed derfor udryddes.271 Synkretismen giver sig også udslag i, at japanerne idag helt uden
problemer er både shintoister og buddhister samtidig. Man
gifter sig helst både shintoistisk og kristent, er dybt indspundet i den konfucianske etik og handler som et yderst
pragmatisk materialistisk folkefærd.
Man kunne i årene forud for Edo-perioden, hvor kulturlivet havde en vis legende dynamik, tale om ansatser til Bmennesket. Dels udløst af mødet med europæisk kultur via
1500-tallets og det tidlige 1600-tals mange portugisiske,
spanske og hollandske handelsrejsende, dels frisat af det
forhold, at Japan forud for Edo-perioden havde oplevet
halvandet hundrede års næsten uafbrudt borgerkrig med
deraf følgende vaklende infrastruktur. B-inklinationen kan
igen spores i moderne tid og synes således, sin indre dynamik til trods, i Japan intimt forbundet med vestlig indflydelse. Hvor B-arbejdsrummet idag stadig kun er realiseret af
yderst få, synes B-drømmens voksende omfang at indvarsle
store fremtidige forandringer i det japanske samfund.
Slet ikke alt i årene forud for Edo-perioden rummede
denne B-inklination. For eksempel lå der i zen-æstetikken
dét erklærede mål via kreativiteten og det kunstneriske udtryk at lade Buddha-naturen komme til udtryk - ikke den
individuelle kunstner.272 Denne attitude er så udtalt Cmenneskets. I den japanske middelalder var alle tilværelsens arbejdssituationer indfældet i en forståelsesramme
som forskellige veje, der i lægmandssituationen spejlede
klostertilværelsens bestræbelse og tilrettelæggelse. Konkret og spirituelt arbejde blev mere eller mindre fuldstændigt samarbejdet i en proces, hvori alle aspekter af
hverdags- og arbejdslivet var inddraget. Man havde en le-

vende tradition for, at arbejdsopgaven, tilrettelagt og udført på rette vis, dannede åndelige veje, hvor det konkrete
og det eksistentielle arbejde smeltede sammen. Denne
bevidsthed om arbejdssituationens potentiale synes i japansk middelalder at have gennemtrængt al aktivitet. Talrige størrelser med suffikset -do - som for eksempel kendo,
kyudo, sado, kodo og shodo, henholdsvis sværdets, buens,
teens, røgelsens og penslens vej - vidner derom.273 Herigennem blev arbejdsmæssige bevidsthedsrum med stærke eksistentielle træk defineret. Med denne filosofisk-spirituelle dimension havde det almindelige arbejdsrum således i den japanske middelalder en stærk C-inklination.274
Denne organisering af et menneskes samlede aktivitet i
en (åndelig) vej har stærkest overlevet til idag indenfor to
områder, dels i forskellige kamp-traditioner og dels i en
række kunstneriske discipliner. Rudimenter af sådanne arbejdsbegreber er stadig fremtrædende i nutidens japanske
A-arbejdsrum, men idag oftest i gold, uforløsende form.
Neokonfucianismen overtog disse „veje“ og videreførte
traditionen for skoling og selvdisciplinering. Men den fokuserede på den ydre form - pligten, disciplineringen og den
ubetingede lydighed overfor sin overordnede - og fortrængte således det frigørende potentiale fra tidligere eksistentielle arbejdsrum.
Bushido, krigerens vej, er et godt eksempel på en sådan
konstruktion. Den konfucianske kriger måtte på sin vej
mod forfinelsen af krigeres æstetik ligeligt kæmpe med
sværdet i krigstid og med penslen i fredstid, ligeligt træne
bogstavets og sværdets kunst. Bushido-traditionen var neokonfucianismens A-gørelse af C-traditionen - den taoistiskzenbuddhistiske vejs bestræbelse på transcendens og sjælelig udfrielse var definitivt afløst af mål i og af denne verden.275 Disse mål var i høj grad systemets opretholdelse, og
krigerens vej følgelig præget af begreber som fuldstændig
loyalitet og blind lydighed. Bushido-systemet blev en praktisk-social konstruktion af central betydning for samfundets stabilitet, hvis ånd har præget Japan og det japanske
arbejdsrum helt frem til idag.
I bogen The Japanese Art of War, der belyser den fremadskridende formalisering af bushido, skriver Thomas Cleary,
at etableringen af bushido-institutionen i tidlig Edo ud-
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gjorde en relativt harmløs kanalisering af overskydende aggression og ambition fra den forudgåede sengoku jidai, de
krigende staters periode (1467-1568). Han konstaterer
videre, at de forskellige krigs-kunster eller kampsportsgrene som aikido, taekwondo, tai chi, karate osv. til dels har
en tilsvarende funktion i det moderne USA.276 Med Meijirestaureringen i 1868 (hvor det feticherede samuraisværd
blev afskaffet ved lov) ser han en dobbelt udvikling. På den
ene side en fornyet interesse i det taoistiske udgangspunkt,
der leder til mere fredelige, ubevæbnede veje, og på den
anden side en mere „spartansk træning udviklet til at gøre
den samlede tilværelse, krop og bevidsthed til et våben.“277
Bushido-myten nåede med kamikaze-piloten sin definitive
karikatur. Med kamikaze, gudernes vind, nærmer vi os det
sted, hvor mennesket manipulativt agerer gud.
Mere generelt rejser det spørgsmålet, hvordan man idag
bruger disse Østens redskaber? De stammer alle oprindeligt fra situationer, hvor de var våben i en indre, eksistentiel
kamp, og slagmarken var én selv. Men brugt i flæng, eklektisk-ekstrovert, uden fornøden selvdisciplin og filosofisk
dybde - udnyttet til virksomhedseffektiviseringer i et simpelt perspektiv, til almindelig adspredelse eller overlevelse i samfundet - står vi tilbage med et stort etisk spørgsmål.
„En af de former for japansk kultur, der virker stærkt
påvirket af bushido-zen og fortjener kritisk vurdering i
samtidens Vesten, er den jigoku- („helvedes-“) form for træning, der anvendes i japansk uddannelse og personaleuddannelse,“ skriver Cleary.278 Den systematiske overskridelse, for ikke at sige nedbrydelse af den personlige grænse og integritet, synes at ligge latent i mange arbejdsrum.
Anvendelsen af korporlig afstraffelse synes stadig i mange
situationer at blive betragtet som en naturlig og nødvendig
del af god opdragelse og ledelse af en arbejdsplads. Der er
tilsyneladende en udbredt accept af, at det er sådan - så
megen skam over at det finder sted, og så lille opbakning
til at sige fra i de konflikt-fortrængende bevidsthedssfærer,
at det forbliver ved en passiv modtagelse af ydmygelsen.279
Af kvinder, der diskuterede børneopdragelse i forbindelse
med, at nogle 13-14-årige drenge var blevet taget i at ryge
udenfor skolen, blev jeg spurgt, om jeg ikke også fandt, at
korporlig afstraffelse var nødvendig for en god opdragelse
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- ikke overdrevet, men regelmæssigt? Jeg kunne kun svare,
at jeg ikke troede, at det under nogen omstændigheder
kunne føre til nogetsomhelst godt og at det iøvrigt dér,
hvor jeg kom fra, var forbudt. Skolen sendte senere brev
hjem med henstilling om, at drengene ikke behøvede at
have deres værelser opvarmet. Det var sundt at læse lektier
på et koldt kammer.280 Der er en hårdhed overfor den, der
træder udenfor, der ligger langt fra dansk pædagogik.
Nu kan det være svært at gradbøje krigens grusomheder.
Men læser man en bog som Bushido-Ridderne, om japanernes adfærd i de japanske krigsfangelejre under 2. verdenskrig, er det svært at lade være. Dyrisk er ikke det rette
ord, ingen dyr evner at være så bevidst bestialske overfor
hinanden. Den i fredstider systematiske udvaskning af noget selvstændigt menneskeligt ståsted synes i krigssituationen at fjerne alle hæmninger for, hvilke nederdrægtigheder,
man kan drives til at påføre sin fjende. Af ovennævnte bogs
bagsidetekst fremgår det, at „i tyske og italienske krigsfangelejre døde 4% af alle fanger, i japanske lejre 27%.“ 281
Vi er langt fra en kristen kulturs aksiom om at gøre mod
sin næste, hvad man ønsker sin næste gøre mod en selv.Vi
er langt fra at elske det andet menneske, som man elsker
sig selv - og måske alligevel ikke. Lige så lidt som man yder
andre livsrum, yder man sig selv livsrum.
Læser man den gamle kinesiske visdomsbog I Ching,
Forvandlingens Bog, fremgår det af kommentaren til hexagram 61, Chung Fu, indre sandhed, at det antikke Kinas
retspraksis hvilede på det princip, at når man skulle bedømme menneskenes fejl, måtte man „trænge ind i deres
indre med forståelse, og derved nå til en kærlig vurdering
af omstændighederne. Dyb forståelse, der forstod at undskylde, gjaldt som højeste retfærdighed.“282 Det ædle menneske viste sin storhed netop ved ikke at straffe.Trods sine
erklærede idealer om at genskabe samfundets orden i billedet af de tidlige kinesiske dynastier,283 så var den neokonfucianisme, som i Edo-periodens Japan fik råderum som
herskende ideologi, tilsyneladende ikke plaget af den slags
etiske overvejelser.
Tokugawa-styret var stærkt centraliseret, men havde
omkring 250 daimyo284 til at varetage styret i de enkelte
len, kaldet han. 285 Hver af disse daimyo måtte etablere en

ekstra residens i Edo (Tokyo), som fra 1603 blev Japans
nye hovedstad. Hvert år måtte alle 250 daimyo vandre
mellem Edo og deres hjemprovins - turen mellem Edo og
det sydlige Kyushu tog op mod to måneder.286 Dette system af dobbelt tjeneste, kaldet sankin kotai, holdt den
regionale magt i stadigt opbrud mellem arbejdet i provinserne med at opretholde ro og orden og at opkræve skat,
og tilværelsen i Edo, hvor man stod til direkte tjeneste for
Tokugawa-shogunatet.287 Konspiratoriske tiltag havde derfor svære kår - også fordi kvinder og børn ikke rejste med,
men gidselagtigt måtte forblive i Edo-residensen.288
Disse daimyo blev til stadighed pålagt store anlægsudgifter, både i provinserne og i de officielle residenser i Edo.
En lang række militære anlæg blev nedlagt, infrastruktur og
vejforbindelser blev udbygget og der forestod en omfattende genopførelse af de tusindvis af templer og klostre, der
i borgerkrigsårene var forfaldet eller brændt af. Alle pengekasser blev systematisk drænet af den til stadighed påtvungne opførelse af repræsentativ arkitektur: prangende
paladser, parker og haveanlæg, overdådige indgangsportaler og modtagelsesfaciliteter - alt nøje modsvarede den hierarkiske indplacering. For at holde trit med disse fordringer - og dermed regne med også fremover at kunne varetage positionen som daimyo i pågældende område - måtte
de enkelte daimyo typisk brandskatte deres områder. Mange opbyggede endog stor økonomisk gæld til handelsklassen, som - selvom den statusmæssigt figurerede lavere
end både bønder og håndværkere - reelt fik stadig voksende betydning. For Tokugawa-shogunatet var byggeopgaver og kodificeringen af deres arkitektoniske udtryk således et stærkt våben i etableringen af landets stabilitet.289
De enkelte lensfyrsters repræsentative anlægsarbejder
var så omfattende, at de umuligt ville kunne afse ressourcer til at etablere oprørsstyrker ude i provinserne. For nok
figurerer Edo-periodens godt to et halvt århundrede som
Japans længste fredstid, men magtens bygninger vrimler
med faldlemme, knirkende terrassebrædder, hemmelige
korridorer, skjulte vagtrum og afskårne tokonoma-stolper,
så en eventuelt indtrængende fjende ikke kunne søge beskyttelse, og taler sit tydelige sprog om en knuget fred. Selv
de storstilede gennemgeometriserede byplaner efter T’ang-
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Gymnasieelever lærer om te-ceremonien ved zen-templet Jiko-in, opført af te-mesteren Katagiri Sekishu (1605-73) som sit retrætested i 1663
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Arbejdets Rum
kinesisk forbillede, som i sin tid hovedstæder som Kyoto
og Nara var blevet opført efter, blev opgivet til fordel for
mere uoverskuelige bystrukturer, der var lettere at forsvare.290 De kosmologiske principper, som geomantikken
indebar, 291 blev om ikke fuldstændig opgivet, så stærkt
suppleret af strategiske og realpolitiske hensyn.
Med hvert nyt dynasti blev der i den symbolladede japanske kultursfære inddraget nye udtryk for at manifestere
sig og legitimere sin eksistensberettigelse. Dette gjaldt også
Momoyama-herskerne, der - ikke mindst på baggrund af
den forudgående Muromachi-periodes (1336-1568) brug af
kraftfuldt-stilfærdige underspillede arkitekturbilleder - bibragte magtens æstetik en frivol grandiositet med en næsten umådeholden brug af farve, dekoration og ornament.
Denne tendens fandt sin fortsættelse i den efterfølgende
Edo-periodes Ming-kinesisk inspirerede udtryk. Men disse
storladne udtryksformer var forbeholdt helt særlige anledninger - som for eksempel Tokugawa-slægtens mausoleer i
Nikko. Et andet karakteristisk træk ved Edo-periodens arkitektoniske udtryk er anvendelsen af højere tagrejsninger.
Samme bygning kunne herved fremtræde mere imposant
og knejsende.
Fra slutningen af 1500-tallet og nogle år ind i Edo-perioden var en ny arkitektur, sukiya-arkitekturen, under udfoldelse. Sukiya-arkitekturen var en naturlig udvikling videre,
hvor erfaringerne fra te-ceremoniens små eksperimentelle
rum fandt anvendelse ved større bygningstyper - først og
fremmest ved ikke-repræsentative boliger.292 Sukiya-arkitekturen søgte at realisere egenskaber som mu-i, uden
rang, og mu-ho, uden regel - egenskaber som i Edo-formalismens hierarkisering af det kunstneriske udtr yk må forstås som værende dybt kontroversielle.293 Sukiya-arkitekturen mistede da også i løbet af 1600-tallet kraft og retning.
Ingen synes i længden menneskeligt set at kunne fastholde
sukiya-arkitekturens vision i Edo-periodens kulturelle klima, hvor alle detaljer i det arkitektoniske udtryk blev gradbøjet for at placere bygningen, dens funktion og ejermand
i det rigide hierarki.
Tokugawa-Japan var gennemgående styret af praktiskrationelle principper. Men efter Tokyos brand i 1657 udstedtes retningslinjer, hvorefter kun huse af særlig rang og
Portal til Shisen-do i den sukiya-stil, som udviklede sig af te-æstetikken. Ishikawa Jozan (1583-1672) byggede i 1641 Shisendo som sit retrætested, se note 307
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betydning måtte være forsynet med tegltag, selvom byprospekter fra tiden forud for den store brand sandsynliggør, at tegl tidligere havde været det almindeligst forekommende (omend ikke altdominerende) tagdækningsmateriale.294 At hierarkiseringen af bygningsudtrykket således var vigtigere end byens brandsikring var i realiteten
samtidig en accept af, at Tokyo, der hurtigt udviklede sig til
verdens største by,295 igen og igen ville blive ramt af omfattende brande. Det neokonfucianske magthierarki var på én
gang mål og middel. Hvert billede, hver park og hver bygning, der skabtes i overensstemmelse med den hierarkisk
kodificerede æstetik var med til at udbygge systemets fundament og greb om samfundet. Alt og alle indordnedes det
stærkt differentierede hierarki, med minutiøst afstukne retningslinjer for passende adfærd. Den arkitektoniske iscenesættelse blev den gennemkultiverede regulator og organisator heraf - som en sublimeringens gesamtkunst.
På den baggrund bliver det moderne Japans ekstreme
modvilje mod at bygge inden for en kontekst mere forståelig. Den umiddelbare læsning af japansk bydannelse fra
dette århundrede er kakafonisk rod - en eklatant manglende evne til at forholde sig til den urbane kontekst eller
skabe bymæssige helheder ud af en bys enkelte bestanddele. Dette strider dog fundamentalt mod den harmoni- og
gruppesøgende personlighedsstrukturs egenskaber, ligesom det strider mod den traditionelle byggeskiks forfinede
balance mellem kollektive strukturelle parametre og individuelle artikulationer. Det synes således i lige så høj grad
at bunde i en dyb uvilje mod moderne indordnen - en
stærk afstandtagen til Edo-periodens total-regulering af alle
livets forhold. Men en sådan afstandtagen formuleres sjældent klart i et univers, der afstår fra at håndtere modsigelsen åbent.296
I det moderne Danmark gøres en forms berettigelse ofte
ensbetydende med dens forståelighed. Dén, der sætter regler, har i Grundtvigs fædreland en kulturel forpligtigelse til
at sætte dem i et forståelsens lys. Sådan er det ikke i det
neokonfucianske bevidsthedsunivers. Dér er en regel en
regel. Man behøver ikke at forstå den for at overholde den.
I Japan er moral og etik - snarere end et generelt kodeks
eller mønster, som man forventes at kunne applikere på
Karamon ved Nikko Toshugu, en shinto-helligdom for Tokugawa-familien. Nikko-helligdommene blev indviet i 1617. Ovenstående karamon, portal i kinesisk stil, stammer dog fra den store udbygning af Nikko i 1636, se note 308
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Selverhvervende ugifte kvinder repræsenterer i dagens Japan en stor købekraft
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Personaleudflugt i gule dragter og hatte til Meiji Jingu, et af den japanske natonalismes vigtige symboler
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livets situationer, efterhånden som de dukker op - en sum
af specifikke reaktioner på specifikke situationer. Kungfutse (557-479 f.Kr.) skrev ikke, at man ikke måtte smide
øldåser på Fuji-san, japanernes hellige bjerg, så ... Dette
giver vanskeligheder i en tidsalder, hvor samfundets ydre
former er under stadig transformation.
Dyrkelsen af det brutale arkitekturudtryk er vidt udbredt
i det moderne Japan og drives ofte til det yderste i et bredt
spekter af udtryk: Fra lovsyngelsen af det mekanisk primitive og vildt utæmmelige i dampmaskinestemplets vedholdende kværnen, over Schwartzenegger-opulent oppumpede bygningsdeles utvetydige sprog, til mere indspændte
kraftopbud i polerede granitter, ulasteligt utilnærmelige
spejlglasfacader og abnorme detaljer i rustfri stål.297 Riichi
Miyake skriver om arkitekten Shin Takamatsu, der vil blive
nærmere belyst i case-studiet om Hinaya, at „architecture
is for him a kind of violence as well as pleasure itself.“298
Måske man kan sige: jo større realmagt, jo mere dyrkelse af
den diskrete kontrols underspillede udtyk. De mere direkte, umiddelbart imposante kraftudtryk synes primært at
bunde i kommerciel opmærksomhedsskabelse. En underspillethedens mester, arkitekten Tadao Ando (f. 1941), siger
i et interview direkte, at arkitektur er voldelig i den udtrækning, den rummer intention. „The expressive act of architecture, that is, the fact that there is intention in architecture, constitutes an act of violence committed against
others,“ siger Ando og understreger, at han ser det som et
positivt træk.299 Hans bygninger står skarpt og utvetydigt i
stedstøbt beton - lydige overfor deres skabers mesterlige
streg, men noget ubøjelige overfor det liv, der efter opførelsen måtte fylde dem.300
I forståelsen af sin egen tradition er den moderne japaner stadig underlagt Edo-periodens neokonfucianisme som
filter og forståelsesapparat. Det frisættende og kreative i de
forudgående perioders kulturstrømninger ses derfor ikke
klart, og disse vitale udtryk sidestilles ureflekteret med
Edo-periodens kultivering af en stereotyp formverden. 301
Den udefra kommende kan bedre end japaneren selv gå
direkte til de vitale steder i det kulturhistoriske forløb, fokusere ind lidt fra siden og beskæftige sig med eksempelvis te-ceremonien i dens formative periode, hvor ideerne

fremstår klart og direkte, og hvor form og indhold stadig
har et levende, gennemlyst forhold til hinanden - fri af teskoledannelsernes gennem årene stadig tykkere lag af konfuciansk fernis.Te-ceremonien har siden 1500-tallet haft en
central placering i japansk kultur. Men dens budskab og
fordring overfor mennesket har ændret karakter - fra at
vægte det intuitive og spontane, det levende og eksistentielle, til det bekvemt gennemritualiserede, moraliserende
og samfundsbevarende.302 Shin’ichi Hisamatsu skriver i sin
bog, Zen and the Fine Arts, at hvor te-ceremonien fra sen
Muromachi til tidlig Edo (ca. 1500 til 1650) også set fra et
globalt kulturelt standpunkt kunne siges at indtage en unik
og original position, så er „det, der idag er kendt som teceremoni, forfaldet til det rene tidsfordriv uden nogen kulturel værdi.“ 303 Japaneren må derfor, for at nå tilbage til sin
levende kulturarv, gøre op med den fortsatte standardindlæring af historien og skrælle sig gennem århundreders lag
af fortolkninger og skoledannelser.
Men retten til forståelsen er systemets - et af neokonfucianismen stadig gennemsyret system. Her blot et enkelt
eksempel fra en artikel, der i forhold til den japanske indsats i 2. verdenskrig rejser spørgsmålene: „Er japanerne
verdensmestre i systematisk historieforfalskning, eller er
de blot ofre for et gigantisk selvbedrag?“ og videre: „hvem
er forfatter til de lærebøger, som omverdenen beskylder for
at være manipulerende, fordi de undertrykker de kompromitterende kendsgerninger?“ Professor Junji Bunno må,
stillet disse spørgsmål, vedkende sig, at han er en af dem,
der skriver disse lærebøger: „Men det er meget svært at
lave dem om! De skal godkendes af undervisningsministeriet. Vi ærer og respekterer jo vore forfædre. Og der er
meget strikse regler, der skal overholdes. Reglerne er sådan, at de nye bøger ikke må være indholdsmæssigt forskellige fra de gamle.“304 Det synes således næsten håbløst at
gå i åben dialog med den neokonfucianske selvforståelse.
Udviklingen i dette århundrede synes generelt at pege
på, at det japanske menneske for at vinde sin frihed må
træde helt ud af sin traditions former. Derfor forsvinder i
disse år også de sidste rester af den traditionelle japanske
by. Den situation, vi kender fra Danmark, hvor man med
glæde bruger gamle huse på nye måder - hvilket er en

forudsætning for den udstrakte vedligeholdelse af vore
gamle bydele - er sjælden i Japan. Her forbindes gamle
huse entydigt med traditionel levevis. Sammenkædningen
af form og adfærd er så definitiv og den kulturelle prægning så stærk, at det japanske menneske, placeret i sin
traditionelle form, føler at måtte give op overfor formens
diktatur - og påtage sig den til formen passende adfærd.305
Hvor A-menneskets manglende eller tilbageholdte selvudtryk som før omtalt bygger på en sublimering, ligger der
forud for C-mennesket en ego-transcendens. Hisamatsu
skriver, at det, der karakteriserer zen-æstetikken er, at den
manifesterer the Formless Self eller the Selfless Self, to
synonymer for en alt gennemtrængende og i alt tilstedeværende Buddha-natur. Han sammenligner zen-æstetikken
med en ekspressionisme, der [via C-mennesket] lader denne Buddha-natur komme til udtryk. 306 Gennem århundrederne er de centrale værker i japansk k ulturhistorie indenfor både billedkunst, havekunst, arkitektur, no-teater osv.
blevet til i bevidsthedsrum af klart C-tilsnit. Dette kunstneriske udtryk blev hermed til som en slags biprodukt af det
eksistentielle arbejde - i et arbejdsrum, der som overordnet
mål havde udfrielsen fra den menneskelige lidelse gennem
den endegyldige transcendens af den dualistiske forblindelse. Der ligger således i Østen en lang tradition for sprogliggørelse og systematisering af det eksistentielle arbejdes
natur.
Dette arbejdsrum kan af den enkelte vælges som en del
af en personlig proces - men det kan ikke kollektivt påføres en arbejdsplads som del af en virksomhedsstrategi,
kun muliggøres. Dels ville det være i modstrid med Cmenneskets indre logik - den ydre påtvingelse vil blot definere et nyt sæt A-værdier. Dels ville dette arbejdsrums
umiddelbare livs- og råderum opleves uhyre snævert for
den, der ikke selv af egen tilskyndelse var trådt ind i det.
Skulle jeg alligevel pege på et område, hvor vi kunne høste
erfaringer af stor værdi for de hjemlige arbejdsforhold,
ligger det netop i denne taoistisk-zen-buddhistiske tradition for det eksistentielle arbejdsrum - og ikke i de store
japanske virksomheders management-systemer, med deres
både for japanere og nordboer helt uanstændige og utidssvarende psykiske arbejdsrum.
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Noter, indledende kapitler

Butiksfacade i Roppongi, Tokyo. I bobleøkonomiens virkelighed bliver arkitekturen let reduceret til bærer af kommercielle signaler

78

