




Ellers handler det om Jorden,
om Ordet og om den Anden.  

Der er jo heldigvis fuglene.�
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DET INDENI/ 
DET UDENPÅ 
De kommer ind over havet i
det grå, disede vinterlys. Et
øjeblik synes det som fylder
de rummet om mig helt – så
tager de retning mod bak-
kerne i nord, mens den syn-
gende lyd af vingernes rap-
pe hug i luften bliver hæn-
gende i mine øren. Et spil
har foldet sig ud og uanset
hvor velkendt det er, når det
mig med fremmedhedens
styrke. Orgelstykker af Bach
kan give mig oplevelser af
den samme art, elskoven
kan det, legesygen i koglens
dobbeltsnoede skelmønster
også, og menneskestemmen,
når den frit gør brug af ån-
dedrættet og kraniets masse
og huler. Dramaet må ligge
i at jeg aldrig vænner mig til
det, selv om der er tale om
en genoplevelse i vid for-
stand, nemlig et møde med
liv og det levendes udtryk.
Det burde vel egentlig være
trivielt. Vanligt. Nøglen til
en forståelse må være at det
er noget vanligt, man ikke
kan vænne sig til. 
Note: Epifani er i min over-
sættelse det mirakel, midt i
den jordiske vrimmel, midt i
det-der-er, at blive stillet
over for et noget-andet 
– en forbindelse sluttes til 
det-mere-der-er. Hvad der
giver epifane oplevelser
deres vægt og overbevisende
kraft er deres virkelighed. De
er virkelighed, pivåben. Man
løftes ud over og er midt i.
Ifølge leksikonet (Gyldendal,
1982) er epifani det gud-
dommeliges åbenbaring i
verden.
Note: Ad en rute med man-
ge brud og tilsyneladende
frithængende sidespring får
vi fortalt om altings forbun-
dethed. Læs om urhestens,
den lille 5-årige hoppes
forvandlinger, dens død og
senere skikkelser. Grib den
store fortælling, den største
af alle, i den lille historie,
læs de første par sider og du
er med. Sprødt (syret) er det. 
Peter Adolphsen: Machine,
Samleren, 2006.
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Klyngen af småhuse, et levende hegn, iskiosken med de sprag-
lede flag og bag den, diget med popler og en blomstrende eng –
alt det er spor som mennesket har sat. Ikke desto mindre rummer
det derude også et liv der bare er og ’altid’ har været. Omme i
mosen forlader guldsmedelarven det lave vand og krydser min
sti, en svært armeret dræber går på land, et gråt, pansret dynddyr
er på vej til sit hamskifte og til livet som blåt skinnende og
seksvinget flyver. Jeg følger dyret med øjnene og tager det til mig
i et dobbelt blik – et seende som køligt registrerer det
krebseagtige dyr forlade sit panser og et indseende som finder en
anden slags sprække i stoffet og der møder hvad jeg hverken
evner at forstå eller forklare – et ordløst sted, en verden uden for
mit råderum.

I bogen søger jeg at fastholde åbenheden, på samme tid
ansporet af naturen som en kontrolerbar og manipulerbar
størrelse og påvirket af dens uhåndgribelighed, af dens væsen
som er en anderledes virkelighed – noget nogen gerne advarer
mig mod at kalde helligt, men som jeg ikke desto mindre
glimtvis oplever giver mig plads i en større skabelse. I kan, hvis I
vil, kalde dobbeltheden i min opfattelse for den rationelles og
romantikerens forlovelse og fortælle mig at hvad jeg vil er den
fornuftsbetonedes og drømmerens forening, og at det derfor er
dømt til nederlag. Men som mit blik gennem årene er blevet
klarere, forekommer opgaven mig stadigt tydeligere formuleret,
nemlig at skønheden er målet og at det er i den natur som vi
håndterer og udnytter den skal findes og dér, den skal

DET
KONSTRUEREDE

ÅBNINGEN

DET
UUDFORSKELIGE

Husbygning er bogens emne.
Husbygning er også en
væsentlig del af min faglige
verden – i mine unge år mest
med opmærksomheden på
livet i og omkring husene,
senere bredt ud med spørgs-
målet: livet i og omkring
husene, ja – men i hvilken
natur? I forordet har jeg valgt
at bevæge mig udefra og ind
på emnet, meget kort: begyn-
dende med beskrivelsen af det
natursyn der ligger bag, videre
til husbygningen og dens
økologi og derfra til det
spørgsmål som bogens tekst
kredser om, nemlig spørgsmå-
let om formen – spørgsmålet
om hvordan tankerne vi gør os
sætter spor.

– sammenhæng og tynde steder
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vedligeholdes. I naturen iøvrigt er den os givet. Det er i
naturbrugen vi må påtage os den skønhedens møje som er at
hente et effektivt udbytte uden at lade vore efterkommere i
stikken og uden at forråde betingelser som vi hverken fatter eller
evner at forklare – erkende det og anerkende det. At det sker, er
den naturutopi der er bogens udgangspunkt.

Da økologien defineredes for halvandet århundrede siden var
den menneskelige erfaringshorisont en anden. Udfordringen der
tages op med denne bog er derfor at skrive et troværdigt billede
frem af en økologi der har ændret sit grundlag, og særligt at
belyse forandringen fra den vinkel som husbygningen giver. Det
kendsgerningsorienterede argument står ikke alene, flere
dimensioner giver bogen bredde, og højde af og til, ved gnisten
der tændes når fremmede fagområder krydses og livets store
temaer strejfes. Hensigten har været at dele ud af kraften og
skønheden som mit fag, arkitektfaget, rummer – dele med andre
professioner, med anderledes tænkende, med andre der som jeg
føler en særlig udfordring ved at søge ind på territorier hvor
økologien bliver ældre end naturvidenskaben.

Temaerne i bogen kredser om det levende; det er her substans og
grundlag søges – ikke kun i en virkelighed skabt af samfundet,
religionen, kulturen, men i sporet af Big Bang�s rullende efter-
klange: i lyden af fuglenes aftensange og forårstrækkets vingesus,
i isblomstens mønsterbygning, i løvværkets uro og i de tanker vi
gør os derved. Det er dén virkelighed jeg har villet nå. Af Jorden
er vi kommet, af dens organiske liv og døde stof – og lever vi
ikke derfor? Vi er kommet af partikler og bølger, udviklet til
krystaller, er givet liv og raffineret med bevidsthedsstrømme. Vi
dukker frem her, swinger her og fader ud her. Den virkelighed
prøver jeg at skrive ind, og forsøget har været underholdende og
mit blik er blevet skærpet undervejs, godt hjulpet iøvrigt af at ’på
landet’ var mit barndomsland og at også de sidste mange år har
foldet sig ud dér – med slagtemånedens og sædskiftets rutiner og
indsigt i billebankers og pionertræers betydning. 

Det var eftertanken, da en lille boligbebyggelse jeg arbejdede
med stod færdig som satte mig i gang med bogen. Jeg husker at
min tale ved indvielsen var kort, og det var jo også enkelt hvad
vi havde ønsket at nå. Særligt tre ting: boligerne skulle være til
hvem-som-helst, altså alment nyttige, projektet skulle integrere
luft-, jord- og vandkredsløbene og mest muligt genbruges på
stedet. Og så skulle måden at bo på skabe glidende overgange
mellem arbejdsplads og beskæftigelse i fritiden. Det var essen-
sen. Men intet lød der om hvordan huset skulle se ud? Nej – der
var i min tale intet om hvad den slags økologiske og sociale mål
betød for formen. At give et bud på det, erkendte jeg den dag,
var helt uden for min rækkevidde, også selvom huset faktisk stod
der – og min uformåenhed den gang for tyve år siden førte til at
min bog nu er skrevet.

UTOPIEN

DET
FAVNENDE

HUSBYGNINGEN

DET
LEVENDE

GRUNDLAGET

DET
KONKRETE

FORMEN
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lette læserens valg, men også
tjene som en selvstændig
tekst hvor ophobningen af
overskrifter indkredser bo-
gens temaer. Første afsnit
placerer huset i økologien,
men i en udvidet økologi:
humanøkologien. Fokus i
næste afsnit er husbygnings-
økologiens praksis med
emner som kredsløb, solens
indstråling, men igen, ikke
uden at strejfe at hvad vi
giver fysisk form også er vid-
nesbyrd om kulturen vi til-
hører. Bogens sidste afsnit er
tilegnet billeddannelsen.
Med husene formes verden
tydelig. 
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Ved gentagelsen af en
simpel figur går struk-
turen mod stadig større
kompleksitet. En mani-
pulering af kvadratet
bruges her som meta-
for for organisk for-
vandling. Følg sporet:
Byen i Xte generation
(2.9) og Generation X
under udvikling (3.1).
Se typologien 3.8 og
find en indkredsning af
et formål, for eksempel
i illustrationsteksterne
1.6 og 3.1

3
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INDLEDNING

Blandt påstandene i bogen er den vigtigste at skal vi kunne
formulere en husbygningens økologi, må økologien som vi
kender den udvides. Grunden hertil er menneskets særstilling
der udelukker os fra at glide ind på lige fod med de dyr og
planter som økologien opstod omkring for lidt mere end
hundrede år siden. Ingen andre væsner i naturen er som
mennesket i stand til at forme og til at lade sig forme – heri ligger
vores egenart og med den, også den egenskab der stiller os
anderledes end klodens øvrige liv. Ud af ingenting henter
mennesket noget, vi gør kunst af overlevelsen og gør det ved at
tænke os til den. Sådan bliver noget andet afgørende for
menneskets forhold til klodens naturlige betingelser end det der
gælder for dyreverdenen iøvrigt.

Husbygning er kulturbestemt adfærd og sprænger derfor
rammerne for den klassiske økologi. Den tilpasning til
omgivelserne som gør livet muligt for os, kommer ikke til os
naturligt – svarene som vi har brug for er ikke givet os, men
hentes først og fremmest i kulturbestemte adfærdsnormer og
bliver derfor artens eget ansvar. Til forskel fra hvad der gælder i
den dyre- og planteverden, som først var økologiens
bestemmelse, dirigeres mennesket af ’unaturlige’ krœfter der   

OIKOS
FORVALTNING

MENNESKET

KULTUREN

Hvad jeg er gået efter, og
hvad min leg med en kubus
giver mig adgang til, er en
matematik som er gængs for
naturens organisering med
de gevinster af økonomisk/
økologisk art vi kender her
fra. Men i min manipulation
med kubusfiguren ligger
også en slags ’spin’. Tanken
er at gå til studiet af naturli-
ge systemer, ikke kun for at
tage sprogbrug og værktøjer
herfra, men også for at gøre
en naturforbundethed synlig
og hverdagsagtig. For i os,
blir verden jo til. Og udfor-
dringen lige nu: at en meget
anderledes tilværelse er på
vej, en ny epoke i en men-
neskeheds historie.

– i os, blir verden jo til 
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giver det magt til ’unaturlig’ adfœrd: evnen til selv at sætte
grænser og også mulighederne for at overskride grænser –
naturens for eksempel – og evnen til at sige fra. Naturen iøvrigt
gør hvad naturen må gøre og kan hverken kritiseres, roses eller
drages til ansvar. I en økologi for menneskets byer og boliger ser
jeg derfor fokus flyttet. Flyttet fra jorden til hjernen.

Naturforholdet er fastholdt som fokus for bogen, men det er ikke
økologien i sig selv der er bogens emneområde. En økologisk
indfaldsvinkel er brugt til også at inddrage eksistentielle temaer:
udfordringerne i tiden, valg og ansvar. Ethvert hus der bygges er
ramme om kropsligt, fysisk og biologisk liv, det er klart – og det
er også økologiens område, et hus er stofligt, materielt, og om
det handler bogen, om recirkulering og udnyttelse af solens
indstråling for eksempel, og særligt er der lagt vægt på at vise
hvordan effektive samspil kan skabes. Et tema er med andre ord
byggeriets realistiske praksis. Men at bygge omfatter mere,
nemlig også at give udtryk for tidens erkendelser og opfattelser,
viden og teknologi. Et hus og en by er også at forstå som et
idémæssigt udsagn, som en kobling til de ceremonielle,
institutionelle og moralske koder der holder et samfund
sammen. Tænker vi en økologi for bosætningen, kan vi derfor
ikke standse ved husets stoflighed, men må række videre – ind i
reflektioner over hvad huset signalerer og videre endnu, derind
hvor huset er redskab til at skaffe mening.

Mellem indledningens kortfattede indføring i emnet og opsam-
lingen af litteratur sidst i bogen er teksten inddelt i tre afsnit.
Hvert afsnit udgøres af ni miniaturestykker, det giver ialt
gennem bogen syv og tyve episoder og om hver enkelt af dem
flokkes endnu flere småstykker: kommentarer, referencer,
særlige fokustekster og yderligt supplerende noter. Samtidigt er
der valgt en ikke-lineær opbygning der giver mulighed for at
læse anderledes end ’på langs’ gennem bogen, det vil sige i et
friere forløb, åbent for jagter på egne idéer og associationer. Til
konkretisering bidrager bogens illustrationer  der – suppleret
med uddybende blokke af tekst – indbyder til lyststyrede
nedslag i teksten. Bogens orden er med andre ord gjort
netværksagtig og retningsløst ynglende og udbyttet for læseren
kan derfor afhænge af muligheder for overblik og let adgang til
tekster af særlig interesse. Med det for øje er bogens
emneregister gjort til et vigtigt redskab. Også indholdsforteg-
nelsen først i bogen er udførlig. 

Principielt er læsningen uden noget før og efter. Gennemgående
er kun det overordnede tema og det er huset i naturen – set som
stof og som billede: huset frembragt af stof og som frembringer
af betydning. Den valgte, retningsløst ynglende forms æstetiske
pointe er at hvert øjeblik, til hver en tid og i enhver kultur byg-
ger vi naturen ind i husene, ind i byerne, ind i eget liv, ud på
planeten og derfor også ind i ordenen her, ind i bogens struktur.

UDVIDET
ØKOLOGI

STOF

MENING

BOGENS
OPBYGNING

SERIER / 
EPISODER

HUSET, BYEN,
VERDEN

– OG TEKSTEN
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Øjnene på en påfugls hale
er på steder hvor modsatret-
tede spiraler skærer hinan-
den og er derfor at finde i et
mønster af krydspunkter. Så-
dan er også de enkelte styk-
ker i denne tekst forbundet 
– hver episode med et eget,
selvstændigt liv, men ind-
ordnet helheden. Man kan,

tryg ved mønstrets over-
skuelighed, følge de udlagte
spor eller vælge frit at strej-
fe derhen hvor nysgerrig-
heden eller slumpen driver
én. Ønskes et hurtigt rids
over vigtige temaer i bogen,
er valget af serien en
mulighed – de tre hovedaf-
snits indledningsstykker for

eksempel, eller miniserien
om bestemte ting (1.1, 2.1
og 3.1) eller stykkerne om
skønhedens, kærlighedens
og kodens møje (1.7, 2.7,
og 3.7). Men man kan også
låne en mere snirklet læse-
systematik og lade sig
inspirere af talserier som
andre en gang har tænkt ud

(se for eksempel illustrations-
teksten 3.5). Endelig kan
man opsøge grafik med et
særligt indvævet tema – her
skal nævnes 1.6, 1.9, 2.9,
3.1, 3.3, 3.4, 3.5, og 3.8 –
studeret fra først i bogen og
fremad som opregnet her, i
modsat orden eller som det
nu falder for.

FORBINDELSER
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JA, MEN HVAD GØR 

BYERNE ?
ØKOLOGIEN VED



Mere end én gang er samme spørgsmål blevet stillet mig, men
først nu forstår jeg det og har en replik på rede hånd. Du vil
vide, vil jeg prøvende formulere mit svar, ’hvad økologien gør
ved byerne’ – det er her vi har kernen i dit spørgsmål, ikke?
Bekræftes det, er det fælles afsæt fundet og jeg kan sige: men
økologien lader sig jo ikke se, den syner ikke af noget – med
økologien følger ingen billeddannelse, heller ikke med byernes
økologi. Visse ting kan man føle med fingrene, andet mærkes på
sjælen og mellem de to erfaringsverdener skal man vel ikke
regne med nogen forudbestemt troskab? Eller måske skal man? 

Det er her vi taler forbi hinanden, er det ikke? Du leder efter
tegn. Jeg taler om ting. Jeg holder mig til det konkrete og
materielle, for som jeg kender økologien, er den bundet til
stoffet, og den binder os – dig og mig – til stoffet. Det du så frem
til skulle blive lagt frem og gjort klart for dig var hvad økologien
ligner. Du vil kende dens æstetik og har spurgt forgæves, ikke
sandt? Men økologien er veldefineret, den tager næring fra den
ursuppe som alt liv er kommet af og har, så vidt jeg ved, ikke
noget at gøre med hvor smukt der serveres. 

Det er det, du søger? Det er billedet du vil kende, er det ikke?
Hvad du leder efter er det formskabende nybrud som økologien
kunne være. Og en sådan side af menneskets samspil med
naturen har jeg ikke kunnet vise dig. Hvad du efterlyser hos
økologien er en dimension ud over den biologisk/kemisk/fysiske
realitet. Du vil gøres bekendt med naturens egen stemme. Du vil
se naturforholdet gjort til form. Men den slags finder du ingen
adgang til i økologien. Og netop derfor, netop fordi du presser
emnet ud over udforskningen af stoffet og fordi den begrænsning
bliver gjort tydelig med dit spørgsmål, er det vigtigt at det stilles.

– om stoffet selv og tankens udforskning af det

TEGN

ØKOLOGIENS
BILLEDER

STOF/FORM

ØKOLOGIENS
GRÆNSER
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1.1 INDSIGT, JA!  ...MEN ANSIGT?
En arkitekts rolle er at bygge det hus historien er
ved at skabe. Sådan ser jeg på mit fag. Hvad der
bygges er ikke kun huse, men også aftryk af tiden
de er opført i – huse er meddelelser om samtiden
og underretter en eftertid om sociale og kulturelle
sammenhænge. Med andre ord opfatter jeg huse
som andet end ‘mursten’, nemlig også som ikoner,
som budskaber med tidsbestemt indhold, som ud-
sagn om de værdier, normer, forestillinger der gæl-
der lige nu. Fordi vi på det punkt er enige, du og
jeg, forstår jeg godt din nysgerrighed efter at vide
hvordan økologien i dag griber ændrende ind og
gør nye metaforer synlige. Du opfatter, ligesom jeg
gør, husbygning som mere end bygninger, nemlig
også som et billedmageri, rigt på efterretninger om
hvem vi er og hvor vi står. Når vi bygger er ikke kun
en ydre virkelighed repræsenteret: rationaliteten,
den fysiske, kemiske og biologiske side af tilvæ-
relsen – også det der ligger ved siden af er med,
hele vores indre verden, bevidsthedssiden. Også
den del af vores liv er lagt ind i måden vi giver form
og formgivningens mest væsentlige side er netop at
kunne gøre det tænkte, og det utænkelige, nærvæ-
rende. Formgivning er digterisk virksomhed og er
derfor også anledning til at pirre og ryste den ra-
tionelle fornuft. Men min overbevisning om at det
forholder sig sådan, ændrer ikke ved min påstand
– at økologien er en videnskab, en lære om vores
forhold til klodens jord, luft, lys og vand, et studie
i det konkrete og derfor også kun med de konse-
kvenser for formen som det konkrete giver anled-
ning til. Økologien giver indsigt til arkitekturen,
ikke et ansigt, ikke sådan som økologien i dag er
bestemt. Og som jeg opfatter det, er det netop her
dit spørgsmål om nye metaforer slår ned. I en an-
fægtelse af økologiens begrænsninger. 

Kommentar: 
VI INDKODER BESTEMTE TING
Morsetegnene er prik og streg. Når de to tegn
sættes sammen efter bestemte vedtagelser, kan de
overføre information. Uden kendskab til de
fastlagte regler forstår man ingenting, men med,
har man en kode der kan give mening til mønstret
af tegn. Én prik alene er et simpelt tegn (en flue
kom måske forbi). To prikker rummer muligheden
for noget mere sofistikeret – her kan der være tale
om noget forarbejdet, én og én kan jo sættes lige
over hinanden eller side om side og er, sådan sat,
muligvis kulturfrembragt. Sættes prikkerne ind i et
større system bliver et budskab tydeligere. Måden
prikkerne nu er anbragt giver mening og af
placeringen kan man aflæse reglerne for hvordan
man kommer videre. En kode er blevet skabt, en

mekanisme der tillader at tegn kaster betydning af
sig. Fordi tegn (at tegne) er en ubrydelig del af det
at give form til husene, bliver betydning af tegn
det også, og det hvadenten vi er os det bevidst
eller ikke, hvadenten vi vil det eller ej.

1.2 INDIVID OG OMVERDEN
Økologien er en ny videnskab, kun godt ét århun-
drede gammel, og ligesom den nært beslægtede
biologi, beskæftiger den sig med dyre- og plante-
samfund. Men til forskel fra hvad der gælder for
biologiens læren om det levende lægges der i øko-
logien vægt på miljøets betydning. Økologiens op-
rindelse skyldes englænderen, teologen og natur-
forskeren Charles Darwin der offentliggjorde sine
studier i sidste halvdel af attenhundredetallet.
Hans arbejde havde biologien som grundlag, men
han gik videre derfra, gik ud over biologiens be-
grænsninger og flyttede fokus fra det enkelte individ
til det samspil med omgivelserne som det indgår i.
På grundlag af de nye erkendelser der voksede
frem med Darwins udvidede biologi, gav den tyske
biolog Ernst Haeckel økologien sit navn og gjorde
den dermed til en selvstændig videnskab. Herefter
tjente økologien i store træk uændret frem til midt
i nittenhundredetallet hvor undertrykte holdnings-
brydninger endelig slog igennem og fik indflydelse
på økologiens anvendelsesområde. Af særlig be-
tydning blev en voksende forståelse for at ikke kun
dyret, men at også mennesket indgår i et samspil
med det omgivende miljø – at mennesket i økolo-
gisk sammenhæng er et dyr, hverken ved siden af
eller hævet over, men et dyr, hvilket kristendom-
men, dronning Victoria og det politiske klima i et
århundrede havde gjort utænkeligt – i et hvert til-
fælde unævneligt. Efter denne første periode vok-
sede økologien i overensstemmelse med vestlig
menneskeopfattelse og nu følger, disse årtier, et
næste skred, nemlig accepten af at menneskets
overlevelse som art, ligesom det gælder for alle an-
dre arter, er afhængig af evnen til at indgå i et ba-
lanceret forhold til naturgrundlaget. Der gives in-
gen undtagelser, hvad mennesket synes at have
troet der gjorde – en kort stund kun ganske vist,
målt med tilstedeværelses alen.

Kommentar:
STOFFET, STAMMEN VI TILHØRER 
OG SPROGET
En lære for husbygningen bygger på tre hoved-
temaer. Det ene er den stoflige side hvor de
spørgsmål bliver vigtige der har med forfald og
gendannelse at gøre. Et andet af husbygningens
hovedtemaer er rettet mod individet og 
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Projektet demonstrerer
hvad der kan opnås ved at
beholde energi-, vand- og
næringskapitalen hjemme i
boligen og udnytte den dér.
En forudsætning for at nå i
mål i et klima som det
nordiske er transparente
overdækninger. For de otte,
allerede små rækkehusbo-
liger har det ført til at en
fjerdedel af boligarealet er
gjort fælles i et væksthus.
Her fanges solen ind og
her lagres den – dens lys i
væksterne og dens varme i
bygningens masse. Nået
hertil er der særligt to ting
der har ansporet planlæg-
ningen af bebyggelsen,
nemlig en høj grad af gen-
anvendelse kombineret
med en selvforsyning inden
for husets rammer, altså en
afsøgning af i hvor høj
grad en ’satellit-løsning’  er
mulig. Tilnærmet skal be-
byggelsen fungere som en
selvstændig biologisk
helhed der integrerer en

alsidig miljøteknik med et
udbytte af systemerne – en
høst. Et af midlerne er at
anvende teknik der allere-
de findes, men udnytte
potentialerne effektivt ved
at kombinere flere. Et eks-
empel finder vi i rensnin-
gen af husets spildevand,
hvorfra sunde næringsstof-
fer hentes ind for at indgå i
nye processer – i projektet
udnyttet ved kombinatio-
nen af dyrkning af grønt og
fiskeopdræt. Af det gensi-
dige samspil opnås en høst
der ved den fælles pasning
af glashusets fiskedam og
grønne frodighed kommer
de tyve beboere til gavn,
både ved sit bidrag til det
sociale liv i huset og sit
tilskud til familiernes hus-
holdningsbudget. 
Referencenote. Forsøgs-
bebyggelsen Ramshusene
(se også 2.2) er omtalt i
Dwelling af Jørn Ørum-
Nielsen, The Danish
Architectural Press, 1996. 

medmennesket og spørgsmålene går på hvem det
nytter, det man bygger. Her er scenen afgørende,
huset er et handlingsrum og vi har at gøre med
den enkeltes muligheder for indflydelse, for udfol-
delse og indadvendthed. Det tredie af husbygnin-
gens overordnede temaer er ordet eller signalet:
hvordan finder vi udtryk for det allerede nævnte?
Hvordan lader vi formen beskrive stoffet, fortælle
om individet og om ‘den anden‘? Tredie kategori
har med andre ord at gøre med husets ydre skin,
æstetikken, og her tages det med som huset og
byen skal vise frem for sin omverden – hvad signa-
leres til den der betragter? En bebyggelse er også
en slags meddelelse og med den facet af husbyg-
ningen kobles til meningen bag. Når det sker,
bevæger vi os uden for økologiens rammer, fordi
økologien som den videnskab den er, udforsker og
beskriver samspillet mellem mennesket og dets
omgivelser, men er uden bud på hvordan den
udveksling lader sig omsætte til metaforen. 

SOLEN OG
HVERDAGSLIVETS ORGANISERING

De 8 boligers adgangsfacade 
åbner sig mod det fælles væksthus. 

LAND 
LOV
OG 
MENNESKE

Som jorden er
for roden, som
ordet er for 
den, du er, er du
for mig, er den 
anden for den ene:
Den fremmedhed,
jeg kalder du.
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Kommentar: 
TREND ELLER VIDENSKAB
En hverdag præget af økologiske sammenbrud har
medført en sådan inflation i brugen af ordet
økologi at det spørgsmål trænger sig på, om vi har
at gøre med en videnskab eller en tidens mega-
trend. Firmaer med respekt for sig selv og blik for
eget udkomme markedsfører gerne deres produk-
ter i en økologisk, dynamisk miljøserie, ‘grønva-
skede’ kaldt – det vil sige gjort respektable og rene
med den rette etiket og henvisning til naturen,
bæredygtigheden, det grønne og den friske luft. 
I kulørte magasiner frister de økologiske huse,
økologisk mælk er blevet hverdag og det samme
gælder bøtterne med den økologiske maling. Men
brugt sådan bliver ordet økologi en kvalitetsbeteg-
nelse, en etiket for noget særligt godt og natur-
venligt og det forplumrer opfattelsen af økologiens
væsen som kilde til viden – en videnskab. Ordet
økologi er i sin oprindelige betydning en fagbe-
tegnelse, en ‘læren om huset’, og har ikke spørgs-
mål om hensigtsmæssighed indbygget. Der er sket
et skred og ordet bruges nu parallelt med økonomi
der jo netop ikke er nogen videnskab, men en
vurdering af hensigtsmæssighed, nemlig i ‘husets
forvaltning’, i måden penge anskaffes, bestyres og
anvendes, og det kan så falde ud både godt og
dårligt. Skal man finde et område, hvor økologien
har sit sidestykke, kan det være zoologien, ‘læren
om dyrene’. Og at udpege et dyr som mere zoolo-
gisk end et andet, det er vist ikke muligt. 

Kommentar: 
ØKOLOGIENS FYSISKE NATUR
Man kan opfatte verden som systemer i systemer,
som et hierarki hvor det ene system indeholder
det andet. Vi kan gå tæt på og tage menneske-
kroppens væv som eksempel, og ser her at hvert
‘trin’ foruden eget stofskifte også huser organis-
mer på et ‘lavere’ niveau, celler, også de med
eget stofskifte. Samtidigt indgår kroppen i et
system på et ‘højere’, mere komplekst niveau
hvor vi er en del af noget andet og overgiver os
til kloden, til dens jord, vand, lys og luft. Her
slipper biologien op, et større system træder frem
og økologien tager over.

DISCIPLINEN ØKOLOGI
Man fortæller at da mun-
kene kom op sydfra for at
kristne Europas nordlige
beboere, var der blandt
deres lette bagage karper i
kurve, flettet af pil. Under
hviletiden på den lange
vandring sattes kurven i en
bæk, mens fugtige blade
sørgede for at fisken under
transporten havde det
tåleligt. Vel nået frem,
udbredte munkene deres
tro, men de medbragte
samtidigt klosterlivets
’know how’, lægeurter for
eksempel og veludviklede
metoder til håndtering af
naturens rigdomme. De
lærte os opdrættet af fisk
og også at lægge ådsler på
stativer over dammene.
Med død kom liv, med
kadaveret kom fluer, med
dem kom spy og maddiker
og den henfarne krop
tjente snart som foderauto-
mat for dammens fisk.     

EMNET DELT I LAG
Menneskets økologi kan
deles i lag. Basislaget – på
diagrammet kaldt A, er bio-
logien. Ideelt set bliver den
udfaldsvinkel tydelig i hus-
og byplanlægningen i det
øjeblik man for eksempel
ønsker at vurdere iltpro-
duktionen fra en efeube-
groet facade. Så og så man-
ge kvadratmeter, så og så
meget ilt. Går vi til økolo-
giens næste lag – B, når vi
frem til den del hvor gen-
sidige påvirkninger mellem
naturen og mennesket be-
skrives. Og holder vi os sta-
dig til eksemplet med det
grønne på husmuren, kan
vi nu få besvaret spørgsmål
om hvor mange kvadratme-
meter af den efeubevokse-
de væg der skal til for at
dække et menneskes ilt-
behov – og den modsatte
vej, få besvaret spørgsmål
om størrelsen af plantens
udbytte af forholdet. 

I denne del af økologien er
samspillet det væsentlige. 
Nået frem til diagrammets
tredie lag, og det mest
komplekse – C, finder vi
menneskets samfundsmæs-
sige strukturer inddraget i
hus- og bybygningsøkolo-
gien. Tager vi bilismen som
eksempel og vender tilbage
til efeuen på husmuren,
indgår nu både menneskets
måde at løse sit transport-
behov og plantens/plane-
tens åndedræt i samme
pulje og den indbyrdes
påvirkning kan vurderes. 
Referencenote: Et eksem-
pel på en indføring i den
grundlæggende økologi
med vægt på matematiske
analyser og modeller er
bøgerne: The Economy of
Nature, Chiron Press, 1976 
og: Ecology, New York,
Freeman and Company,
1990, begge af forfatteren
Robert E. Ricklefs.

Fokusnote:
HVILKEN LØGN SKAL 
VI VÆLGE
Ved den æstetiske håndte-
ring sætter vi naturen på
plads og holder den inden
for visse rammer. Naturen
gør sig gældende, ikke som
‘sig selv‘, men som udtryk
for hvad vi er i stand til at
forme, det vil sige bestemt
af den indsigt der er vores.
Når vi former er det ikke
natur vi har med at gøre,
men naturen gjort til kultur.
En formuleret natur.

�

ged

ådsel

fisk

A
B
C

A
B

A

maddiker

næring
planter

Typologiens type D (3.8)
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FØDT TIL BYEN
Et effektivt kubearrange-
ment stables og pakkes.
Motivet er enkelt, vokset
frem af en simpel figur, men
ved gentagelsen af det be-
skedne sæt instrukser åben-
bares potentialet for en by-
dannelse af rig kompleksitet
(se 1.6 og 3.1). Gentagelsen
er reglen der fører fra en-
hed til struktur og sideord-
net hermed, gentagelsen er
nøglen til økonomisk/øko-
logisk bæredygtighed. Sær-
ligt vigtig er adgangen til
forandring i nuet og over
tid - til enkel omorganise-
ring af enheder og fornyel-
ser i bebyggelsens levetid.
Også ved evnen til at reflek-
tere ’sit sted’ og stedets ånd
kommer systemets iboende
forvandlingsevne og kreati-
vitet til sin ret – om det skal
være, så som her: storbytæt
i sit udtryk og grønt pelset
ved overfladernes korre-
spondance med vand, lys
og luft. Med skitsen kastes
lys på et tankesæt. En by er
på papiret, ja – men også
en særlig verdensvendthed
illustreres: En filosofi er sat
på form. Et parallelt spor
findes hos ingeniøren Cecil
Balmond der argumenterer
for en ny strategi for arki-
tekturen, baseret på åbne,
ikke-lineære systemers selv-
ens strukturer og deres
udvikling. Hans erkendelse
af hvordan den nærmeste
fremtid vil give ekstreme
betingelser, eksistentielt og
socialt, fører ham til den
tanke at man med opførel-
sen af selvbærende enhe-
der og nyudviklede kollek-
tive beboelsestypologier,
analogt med sammensatte
systemer i naturen, kunne
begynde at tænke helt nye
tilpasningsdygtige menne-
skelige livsformer.
Referencenote: Som led i
udstillingen ‘Den skjulte or-
den‘, 2007, udgav Lousiana
Museum for Moderne Kunst:
Arkitekturens Grænser/
Frontiers of Architecture -
viet Cecil Balmonds tanker
og arbejder.

Nutidens slum er ’organiske
strukturer’ hvor millionbyer
bliver til ved de mennesker
der bor her, som oftest i en
desperat og modstandsfyldt
kamp for tilværelsen, men
skabt på erfaringer hentet i
eget liv og rettet ind efter
det forhåndenværende – et
af nød selvhjulpent sted, en
mikroøkonomi i den store
sammenhæng. En fremtids
højt udviklet byøkologi vil
række længere og hvile på
anderledes krav til levestan-
dard og tryghed, men by-
mæssigheden, strukturernes
tæthed og en blomstrende
lokal selvberoenhed er et
bud. Afgørende for den nye
bys tilblivelse er samtidigt
en vedvarenhedens etik
hvor det økonomiske spille-
rum afgrænses af det globa-
le økologiske system. Andre
væsenstræk bag udform-
ningen er transformation
og udskiftelighed. Affald er
altid noget andets råstof og
indgår i det uophørlige flow
mellem det udlevede og
fornyelsen. Naturen flytter
med ind, alternativet har vi
ikke, og bringer den kaos
med (står vandet os ikke al-
lerede ved foden?) trækkes
der på bygningernes og by-
strukturens iboende evne
til en stadig vekslen mellem
opløsning og tilblivelse,
evnen til at flyde med og
rumme det bevægelige liv. 

�

FØDT TIL DET
UBESTEMTE

Referencenote: Ved årtu-
sindskiftet var klodens slum
hjemsted for 1 milliard
mennesker, ifølge frem-
skrivningerne, det dobbelte
bare et par årtier senere
(UN Habitat, 2007). Om
slumboernes vilkår i dag og
følgerne for dem og os alle: 
Mike Davis, Planet of
Slums, Verso, 2006.
Blandt de enorme bysam-
funds mange udfordringer
er afkoblingen fra den
fossile økonomi. Se:
Vandana Shiva, Soil Not
Oil, New York, London, 
Zed Books, 2008.

�

�

Parafrase, bygget over
typologiens type K
(3.8). Om strukturens
fysiske egenskaber og
brugen af mønstre, se
bl a: Hvad tanken gør
ved huse / Hvad huse
gør ved tanken (3.1) 
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1.3 STOFSKIFTET NATUR / KULTUR
Så småt breder den opfattelse sig at mennesket er
en del af naturen, forstået så vidt at vi indgår på
lige fod med alt andet levende. Mennesket er ene-
stående, ja, men også en integreret medspiller i
helheden – et træk vi faktisk har fælles med de an-
dre arter. Ikke en gang vores særegne tilstedevæ-
relse i verden gør os specielt anderledes, det er
kun karakteren af det enestående der adskiller os,
det er kun måden, det enestående kommer til ud-
tryk der er os særegent, præcis som det også gæl-
der de andre arter. Listen over det levendes unike
egenskaber kan gøres uendelig: bladenes fotosyn-
tese kan tjene som eksempel, men der er ingen
grænser for variationerne over det absolut mage-
løse – reptilers stofskifte, ålens vandring, vandra-
nunklens formering. Ved intelligensen er menne-
sket tilsvarende enestående, radikalt skilt ud der-
ved at artens udbredelse er i fuldstændig afhæn-
gighed af at viden overleveres fra en generation til
den næste. Med det særtræk er menneskets sam-
fund gjort til det eneste af alle klodens artssamfund
der udvikler sig på anden måde end gennem bio-
logisk tilpasning – hos os er det gennem kulturel
evolution. Og følgen er vidtrækkende, fordi det
skiller et af klodens dyr ud og gør arten særlig der-
ved at der stilles spørgsmål til verden, om hvorfor
man er til og hvad man vil med hinanden. Vi mag-
ter vurderingen for og imod, har behov for at gøre
ens og sætte forskelle og følger afvejninger op med
en evne til at sammenfatte og handle derefter. Re-
sultatet er at menneskets udviklingspotentiale, til
forskel fra hvad der gælder for alle andre dyr, er
under egen indflydelse. Hos os lever livet ikke
uden videre sig selv, ‘næste træk’ i udviklingen er
kulturelt bestemt og derfor også artens eget ansvar. 

Referencer:  
DET UKRÆNKELIGE
Hvis man vælger at anse mennesket for at være en
art på lige fod med andre arter – ikke over, ikke
under, men lige – er den radikale konsekvens at
alle organismer i naturen har samme iboende
værdi.  Arne Næss argumenterer herfor og kalder
forholdet biocentrisk lighed. Forfatten forsvarer
forestillingen om naturens ukrænkelighed og
sidestiller menneskets rettigheder med naturens
iøvrigt. I andre egne af naturdebatten møder man
det lige så yderliggående, men ‘modsatrettede’
synspunkt at naturen er en ressource og at den er
til for os, at det er for at tilfredsstille menneskets
behov, naturen er til, og skal den holdes uskadt, er
det for fortsat at kunne tjene os. Med den polari--
sering satte Luc Ferry i begyndelsen af halvfem-
serne dagsordenen for sit forfatterskab. I debatten
der fulgte, nuancerede Arne Næss sin idé om bio-
centrisk lighed og siger at begrebets omdrejnings-
punkt er ligeværdighed blandt alt der er levende
på planeten, men at det ikke løsner menneskets
særlige og indiskutabele ansvar for medmen-
nesket. Hvor holdningerne afgørende skiller er
dog på spørgsmålet om man opfatter klodens land
og vand som bærer af det organiserende princip
man kalder liv, og giver mennesket en sideordnet
plads i den levende helhed – eller faktisk, om man
sætter Jorden, økosfære og økosystem først.
Arne Næss, Økologi, samfund og livsstil,
Universitetsforlaget, Oslo 1976. Arne Næss skriver
om filosofi, herunder udkastet til en økosofi.
Luc Ferry, Le Nouvel Ordre Ecologique, Edition
Grasset & Fasqulle, Paris 1992. Oversat til dansk:
Den nye økologiske orden – træet, dyret og
mennesket, Rosinante, 1994.

Kommentar: 
TINGEN SELV OG TINGENS VÆSEN
Med hjælp fra videnskaben kan vi sætte
udnyttelsen af naturen i system og effektivisere
udbyttet. Giver vi nu vores tilstedeværelse flere
nuancer, går vi ud over videnskabernes forenkling,
kommer reservatet ind i billedet og vi opfatter
naturen også som et sted hvor noget bliver
opbevaret og bevaret, et uudforskeligt område.
Sker det, forstås naturen som en modpart, en
umage størrelse adskilt fra det kulturelle – i os og
en del af os, men på samme tid uden for og ved
siden af os, og derfor heller ikke rettet ind efter det
menneskelige projekt. Udfordringen i dobbelt-
heden er at dyrke det konstruerede og kontrolle-
rede i naturforholdet, men at gøre det med gehør
for den form for liv som er vitalt anderledes end
eget liv, som unddrager sig forståelsen og derfor er
uden for det vi bevidst kan råde over. Vælger vi at
leve med dobbeltheden i fuld erkendelse af den,
har vi at gøre med en rationalitet, en forudseen-
hed og en vilje til at udnytte og forklare, uden et
ønske om den totale beherskelse. Og bruger vi
indsigten der følger med, vil den have betydning
for måden vi former – biologisk, fysisk, organisa-
torisk og æstetisk.

INDEKS 

Under træet
et hav af løvetand. 
Æbleregn.

Støvgrå fugle
varsler ødelandet. 
Modne aks.

Midt i isen
samler frøæg lys.
Skyggedage.

�
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1.4 MENNESKETS ØKOLOGI
Økologien er læren om levende organismer, deres
livsfunktioner og den betydning miljøet har. Det
gælder også den økologi der har mennesket i fokus
– heri er intet sœrligt og sådan fastholdes den ma-
terielle basis, også for menneskeøkologien. Men et
træk som mennesket har for sig selv og som ad-
skiller os fra det øvrige liv, er arten af de bevidste
valg. Hos mennesket afhænger overlevelsen af
langsigtet styring, af nøje planlagte fordelingsme-
kanismer, og en økologi for menneskelivet kan
ikke formuleres upåvirket af de både storslåede og
katastrofale følger af denne, vor egenart. Individets
eksistensmuligheder og slægtens videreførelse er,
når det er mennesket det gælder, ikke et spørgsmål
til biologien alene og derfor vil en lære som byg-
ger på dyrs og planters liv være ude af stand til at
forklare de samspil mennesket indgår i – forklare
hvor det går galt for os, og hvad der kan gøres.
Indeholdt i menneskets stræben er den radikale
udfordring at bevidstheden om det rigdomsska-
bende også inkluderer kommende generationer –
at også de der kommer efter os skal kunne få tilgo-
deset deres behov. Ikke desto mindre synes de
fremtidige vilkår i dag for de fleste af Jordens be-
boere ubærlige. Stadigt flere vil savne det mest
elementære: tilstrækkeligt med føde, rent vand,
ren luft, en sund bolig, tryghed, muligheden for
dagens stilhed, nattens mørke. Skal så ringe vilkår
ændres, sker det ikke uden udfordringer til artens
sociale og økonomiske organisation, og lige så af-
gørende og en anden side af samme sag, ikke uden
radikale holdningsmæssige tilpasninger. Mere end
på noget andet sætter et økologisk sigte sit søgelys
på menneskesamfundets kultur, på de valg der be-
stemmes af vaner, værdier og forestillinger.  

1.5 EN NY NORMALITET
En tro på at menneskelivet skal forstås afhængigt af
alt andet levende synes at brede sig i moderne ves-
terlandsk kultur. Lidt efter lidt ændres forståelses-
rammen, det anerkendes tøvende at fuld naturbe-
herskelse ikke er mulig, at naturressourcerne ikke
er uudtømmelige og at omkostningerne ved fortsat
materiel vækst ikke kan afbødes. En genopdagelse
af urgammel viden om samspillets nødvendighed
bryder ind i den moderne omverdensforståelse,
spreder usikkerhed om tilvante tænke- og handle-
måder og efterlader følelsen af tomhed og desori-
entering. Der tilbydes ingen erstatning for en tabt,
ubegrænset råderet, intet jomfrueligt land ligger
åbent for udnyttelse, der er intet andet at sætte i
stedet for den tabte beherskelse, ikke noget andet
køn, ingen andre racer eller folk at underlægge sig.
Gud har man lært sig at leve uden og har derved
fraskrevet sig en livets lov, har endda også berøvet
sig jordiske rådgivere i takt med at magien hos
magtens mænd i det politiske system er svundet
ind til tør administration og markedet har udviklet
sine monstrøse institutioner. Sådan trængt er en år-
hundredegammel vestlig selvforståelse sat i skred.
Man har tøvende gjort op med et trygt provinsielt
synsfelt, har lært sig at anerkende den globale stør-
relsesorden i katastrofer som kommer og går, har
opgivet det tekniske fix som løsningen og tror ikke
mere på enkle svar. Skal konsekvenserne heraf gø-
res op og den tabte kulturelle identitet finde nye
udtryk, synes udfordringen at ligge i accepten af
det anderledes. En civilisations tab af et vi-alene/
vort-alene må provokere en anderledes åbenhed
frem og en større lydhørhed overfor et dette-er-
også-os, rettet mod andet liv på kloden, andre ar-
ter, andres kulturer, race og etniske tilhør.

MESTERMAND

Af vandlandet er jeg,
af morgendisen drevet 
over hede sten,
af dynd, af flodens salt
og oceaners grøde: 
af middagssolens støv.
Af havet er jeg, spejl for 
himlen. Under fladen
synger dybet.

Af navn er jeg. 
Af lys. Bedrager
med selvskabte billeder.

Reference: 
MENNESKETS NATUR  
I en af sine mange videnskabshistoriske bøger
konkluderer evolutionsbiologen S.J.Gould at i
mindst halvtreds tusinde år har al udvidelse af
menneskelig aktivitet vœret et produkt af kulturel
evolution, ikke evolution i darwinsk forstand hvor
det gælder at tilfældige variationer i organismerne
fører til bedre egnede individer. Sammenlignes
menneskets biologisk styrede udvikling med den
kulturelle påvirkning gennem tiderne, har den
biologiske faktor vœret så uendelig langsom en
udviklingskraft at indflydelse herfra må regnes for
ubetydelig. En konstateret rykvis udvikling af nye
kundskaber finder måske her sin forklaring. 
Stephen Jay Gould: The Mismeasure of Man.  
New York/London, W W Norton & Co, 1981.
(andre temaer i forfatterskabet, se 1.6 og 3.4)

�
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Kommentar: 
MENNESKETS RET
At mennesket gør sig overvejelser om forholdet til
det levende er ikke noget nyt. Men nyt i dag er en
teknik der fundamentalt rykker grænserne – som
tillader at børn bliver til i reagensglas, at fosteran-
tal reduceres i moders liv, arveanlæg fravælges og
at organer fra kun formelt døde transplanteres, at
dyr og planter ‘forædles’ ved gensplejsning og den
pulje af liv vi har fælles kan patenteres og sættes
til salg. Dermed skærpes det bioetiske spørgsmål.

Referencer: 
KONFRONTATIONEN
Nytænkt økologi inddrager studiet af organismerne
‘hjemme hos sig selv’, altså en lære om de funk-
tionelle processer, herunder ‘the totality of man
and environment’: humanøkologien.
Eugene P. Odum: Fundamentals of Ecology.
London, W.P. Saunders Company, 1971.
Også forfatteren B. Hubendick beskæftiger sig
med mennesket i den økologiske virkelighed.
Hans mål er at stille viden til rådighed som kan
belyse – ikke økologien alment, men menneskets
særlige økologiske situation. I bogen Människo-
ekologi er hans udgangspunkt et helhedssyn på
menneskets muligheder for handlefrihed miljøet
taget i betragtning, og væsentlige bidrag er analy-
sen af den måde menneskets basisbehov tilfreds-
stilles, hvordan ressourcer forbruges, kloden
påvirkes og forandres.  
Bengt Hubendick: Människoekologi, Gidlunds,
1985. Senere forkortet og revideret. Bogen er en
tilegnelse af det svenske sprog vœrd. 

1.6 FRA JORDEN TIL HJERNEN
En økologi kan være alment gældende eller være
særligt rettet mod byer og bygninger – men uanset
hvor bred eller smal, så er økologien uden bud på
hvordan der kobles til de koder af ceremoniel, mo-
ralsk og juridisk art der bestemmer hvad mennes-
ket gør. For denne særlige dyreart – et nøgent
pattedyr med et sårbart afkom i årelang og total af-
hængighed, blev biologisk tilpasning for groft et
middel til overlevelse og det var sproget der blev
instrumentet, suppleret med en aldrig tilfredsstillet
søgen, en drift mod forståelse af tingenes sammen-
hæng og mening: hvor kommer det fra, hvordan
bliver det til, hvad har det at gøre med mig? I Dar-
wins og Haeckels oprindelige attenhundredetals
økologi var videnskaben afgrænset til ikke-bevid-
ste processer og samspil, rettet som den var mod
dyrs og planters opståen og forandring: den biolo-
giske tilpasning. Men hos mennesket er der et jeg
og med jeg�et er naturforholdet et andet. Også når
mennesket bygger, er dette andet med. Et hus skal
der stå, en beskyttende skærm mod omgivelserne

og inden for skal der være tæt og tørt, huset skal
åbne sig mod medmennesket, slutte sig om indivi-
det – og tages økologien med, også indgå anstæn-
digt i de naturlige kredsløb. Men ikke kun. Når et
hus bliver til er det også som tankebygning, det er
en iscenesættelse og et billedmageri, sommetider
også et bidrag i visionær retning med bud på frem-
tiden – og altid er det ladet med henvisninger til
det, vi er kommet fra. Menneskets hus er både stof-
fet selv og tankens udforskning af stoffet. Tanken
om naturen er formet til live i huset, og når det byg-
ges sker den kobling mellem stof og billedsprog
der viser at basal materiel behovsopfyldelse, når
det er mennesket vi taler om, ikke lader sig adskille
fra det at udtrykke betydning.

�

�
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FORM TIL RÅDIGHED FOR FORMÅL
I kvadratfigurens hierarki er
alle led strukturelt ens. Ser
man ‘nedad’ i systemet er
det enkelt, her finder man
de samme mekanismer som
i leddet før. Går man i
stedet ‘opad’, bliver noget
andet vigtigt: strukturen,
rollen den er tildelt, formå-
let i den større sammen-
hæng, kvaliteten. Rækkens
første kvadrat (modsat side)
er planen af et hus/en
bebyggelse, dannet efter
samme princip som seriens
øvrige figurer og er, som de,
født med henvisning til
organisk forvandling. Hvad
der herfra videre skal ske

kan følge flere veje. Man
kan ønske at finde sin
strategi for design i naturens
processer, at se naturen
som sin lærebog, hente
standardiseringsprincipper
her, kopiere med naturens
formålstjenlighed for øje og
udvide sit felt med den
ubegrænsede evne naturen
har til ændringer inden for
strukturen. Man kan også,
når man giver form, vælge
at lade naturhenvisningen
optræde i en dekorativ
rolle, blive ornament. En
tredie mulig vej er den ana-
loge. Her vælges den direk-
te overensstemmelse, en

bekræftelse af et fysisk til-
hør, en total naturopslugt-
hed, en fuld og hel det-
sammehed. Endnu en mu-
lighed er at bruge møn-
stret som jeg har villet det
i husplanen her oven over:
lade formdannelsen indfæl-
de i det kulturelle udtryk
med det formål at gøre na-
turen tydelig her. Sker det,
anvender man naturens
træghed hvad angår hitte-
påsomhed og, på samme
tid, dens fuldkomne evne
til mangfoldighed – og gør 
det med det formål at efter-
forske hvordan netop det
skal forstås. 

Referencenoter: Den direkte
overførsel af naturens fysisk/
geometriske fænomener til
design er temaet i bogen:
Peter Pearce, Structure in
Nature Is a Strategy for De-
sign, The MIT Press, 1979.
Et andet meget smukt udtryk
for henrykkelsen ved natu-
rens former og en samtidig
beskrivelse af den inspira-
tion, man i østlige og vest-
lige kulturer har hentet her,
møder man i bogen:
György Doczi, The Power of
Limits – Proportional
Harmonies in Nature, Art
and Architecture, Random
House, Shambhala, 1981.

I trekantfiguren nederst på
foregående side fjerner man
på hvert trin trekant fra
trekant. Gøres samme figur
tredimensionel og fjernes
nu pyramide fra pyramide,
opstår det meget smukke,
uendeligt ‘dybe’ rumgitter,
kaldet Sierpinski pilespids
(se illustration3.1). Vil man
afprøve samme fremgangs-
måde med en stregfigur, er
metoden den at man ved
hver gentagelse fjerner
liniestykkernes midterste
del, hvorved formen udvik-
ler sig mod finere og finere

korn, mod støvet. Figuren
kaldes Cantors støv. En
anden model der kan gøre
princippet tydeligt er
Koch�s ø som heller ikke er
vist her. Udgangspositionen
er en linie som man deler i
fire, herefter knækkes mid-
terstykket opad på midten,
så der af de to midterste
led dannes en trekantfigur
med åben bund. Fortsætter
man på samme måde, vil
der ved processen opstå et
lidt stift, symmetrisk møn-
ster, en selv-ens kurve som
ikke desto mindre fint illu-

derer en forrevet kyststræk-
ning, konturen af træers
krone, en sky. Også lighe-
den med et gennemskåret
blomkålshovede er slående,
men til forskel fra hvad der
sker ved en manipulering af
linien, vil en plante altid
give plads til variationer,
skabt af dynamiske og ufor-
udsigelige vækstprocesser.
Udviklingsmønsteret for
kvadratfiguren her under er
dannet på samme forud-
sætninger som de andre
nævnte figurer og kan, som
de, aflæses som metafor for

en organisk forvandling. En
kvadrant i den rumligt
tænkte figur fjernes, og i
hver ny kubus der opstår,
fjernes en kvadrant, det
gentages, og som det også
gælder de andre formdan-
nelser, er princippet en sta-
digt højere grad af kom-
pleksitet, men ikke desto
mindre en selv-enshed på
ethvert trin mod det uende-
lige. Del og helhed er dan-
net af samme grundstruktur
og er på samme tid stam-
figur og kopi: rummet fin-
des i rummet. 

TANKEBYGNING

�

�

Skematisk brug
af hustypen K (3.8)
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Referencer: 
PLAN, MØNSTER OG UDVIKLINGSLOGIK
I sit studie af éncellede havorganismer lod zoolo-
gen Ernst Haeckel (1834–1919) sig fascinere af den
enhed han så i alt, en enhed uden ensretning, en
paradoksal kombination af enhed og mangfol-
dighed. Han fandt at forskelligheden boede i det
samme. Den opfattelse er ikke nødvendigvis i
uoverensstemmelse med nutidige teorier om en
evolution uden påviselig logik fra lavere trin mod
de højere livsformer. En sådan teori fremføres af
palæontologen/evolutionsbiologen S. J. Gould.
Som han tolker sine fund, viser de hvordan
pludselige omvæltninger har præget evolutionen
og at man derfor ikke, som det før er gjort, kan
sammenligne med strukturen der er karakteristisk
for et harmonisk vokset træ. Gould ser et andet
udviklingsforløb, præget af tilfældige omvæltnin-
ger og argumenterer for en proces der har været
kaotisk og uden mønster. 
Ernst Haeckel: Kunstformen der Natur. Prestel 
Verlag 1998. 
Stephen Jay Gould: Wonderful Life – The Burgess
Shale and the Nature of History. W W Norton &
Company, 1989 (se også reference 1.4 og 3.4).
En række tilbagevisninger af Goulds udviklings-
historiske scenarium sammenfattes i bogen
Christian Baron: Naturhistorisk Vidensskabsteori –
paradigme og kontroverser i evolutionsbiologien,
Biofolia, 2004 (se også reference 3.5).

1.7 TANKEN I LAG MED STOFFET
Et rum er et rum, umiddelbart at se: vægge rundt til
siderne, loftet oppe, gulvet nede. Men gå tættere
på, så opløser det sig i stadigt mindre elementer af
stof – og fjern dig, brug et andet par briller, så gror
det og forener sig med andre rum i stadigt større og
mere ordnede mønstre. Altså er rummet uendeligt
meget mere sammensat end det umiddelbart præ-
senterer sig. Opfattet sådan kan det forekomme én
at være ret så kompleks en sag at stå med og der-
for er matematikken blevet det middel jeg har valgt
at gribe til i min søgen efter svar på ‘hvad økolo-
gien gør ved byerne’. Hensigten er at udvide ram-
merne for en økologi fra at være kun et ’hånd-
værksmæssigt’ værktøj der helt selvfølgeligt for-
bigår at menneskets forhold til naturen er så meget
andet og mere end det der lader sig håndtere. Men
pointen er ikke matematikken i sig selv – den kan
jo netop kun sætte i tal og på formler, det vigtige er
at det ikke er en hvilken som helst matematik, men
min tids matematik, en ‘datomærket’ matematik
jeg bruger, fordi jeg ser den som meningsfuld som
fortættet udtryk for det der trænger sig på lige nu.
Det væsentlige er at det er et særligt verdenssyns
matematik, et ganske særligt og nutidigt udtryk for
tankens brydning med stoffet. Matematikken an-

vendes som et middel til at slippe stoffets jord-
bundne forankring (dog uden holdepunktet dér er
tabt) og opspore andre sammenhænge, finde ud i
et mere åbent terrain og nye orienteringsmulighe-
der. Ikke fordi jeg tror at huset og byen er en krop
eller et træ og slet ikke universet, men en krop-
pens, en træets, en universets matematik kan åbne
blikket for omverdenen og give indsigt i hvad vi
lige nu gør os af tanker om den.

SKØNHEDENS MØJE 
Æblet tager form, men
betagelsen er min så fuldt
og helt. Margeritten, væd-
deren, påfuglen bruger det
gyldne snit og gør det uden
det skønhedsideal som
beregneren i mig henrykt
kan gøre rede for. Blade
folder sig ud i et fuldendt
ordnet mønster, bestemt af
hvor kvisten giver plads til
det og hvor lyset når frem.
Imens det sker, finder vi
systemet i strukturen, for-
klarer den og sådan
beskriver vi, ikke naturen,
men en egen, anderledes
måde at være til stede på.
Referencenote: Diagona-
lerne i en regulær femkant
deler hinanden i stykker
svarende til det gyldne snit,
3:5, angivet med stadig
større nøjagtighed ved for-
holdstallene 5:8, 8:13, ...
(se ill. 1.9 og 3.5).  Den lo-
garitmiske spiral er det
gyldne snits spiral, magisk
som geometri og vævet ind
i biologiens lovmæssighe-
der og synlig overalt i natu-
ren. Strukturerne er i kultu-
rer både i øst og vest an-
vendt som et kosmologisk
princip bag billedkunst og
arkitektur. Se det smukt illu-
streret hos Keith Critchlow,
reference 3.6. Se også 
Peter Pearce: Structure in
Nature Is a Strategy for 
Design. MIT Press, 1979.

ET GIVET TAL
Fem blade i kronen / fem kamre i kernernes hus / fem
kupler rundt dybet med den tørre blomst / og fra pol til
pol / fem strenge plus fem / fem til knoppens bladsvøb /
fem andre til det rosa indre / mens andre / fem og fem
og modsat snoede / følger de grønne blades fæste /

�

�

�
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1.8 JEG�ETS FRØ 
Er universet noget der med et brag er opstået ud af
et ‘ingenting’ og derfor også noget som igen, i et
stort og afgørende øjeblik, vil falde sammen og
blive til ‘ingenting’? Eller skal vi forstå universet
som hierarkier der hvert øjeblik bliver dybere og
mere omfattende, et rum i ubegrænset udvidelse?
Gennem alle tider har folk haft behov for at for-
klare naturen og sætte både den og sig selv på
plads i et ordnet system. Og man har brugt billedet
til opklaring. På templernes søjlekapitæler ser vi
de fligede akantusblade og bregnens sneglesno-
ede unge skud, engang brugt og givet form af anti-
kens grækere, men ikke for at portrættere motivet
naturalistisk. Som mennesker før dem, og efter, har
den tids folk været på det rene med at man ikke
skal tro det øjnene ser, at øjne kun ser begræns-
ning, at det nøgterne studie ikke findes, men afle-
des af hvad vi tænker. Også den gang for nogle
tusinde år siden har man vidst at når mennesket gi-
ver blomsten form er det ikke blomstens frø, men
jeg�ets frø der sidder i dens skærm. Planten de så
og gengav var i sig selv ikke målet, men den blev
brugt som symbol på liv, altså uden ønske om den
fuldstændige overensstemmelse, uden en tilstræbt
analogi. En virkelighedsskildring er det, men sam-
tidigt også et led i en udveksling som forløser end-
nu en historie. Her er den æstetiske pointe ikke en
gengivelse af naturen, men at kaste blikket tilbage
på os selv, noget udspiller sig i et andet lag og gi-
ver et fortættet udtryk for den mening som men-
nesket til forskel fra alle andre arter må skabe selv.

Reference:  
TEKNOKRATEN I NATUREN, 
HUMANISTEN I TEKNIKKEN, 
ØKONOMEN I KUNSTEN ........
Gaia kendes fra græsk mytologi hvor hun som
gudinde personificerer jorden. I vor tid lægger hun
navn til gaiahypotesen, fremsat i 1979 af
J.Lovelock. Hans tanke er at kloden er ét kom-
plekst væsen, ét selvregulerende system. Antagel-
sen kan naturligvis ikke eksperimentelt bevises og
er derfor blevet kategoriseret som mere religiøs
end videnskabelig. Ikke desto mindre har teorien
vist sig frugtbar i videnskabeligt arbejde i dag hvor
ny teknik og ændrede holdninger har gjort tanken
mulig og håndtérbar – satellitter har lært os at fatte
jorden som et hele, computeren har givet os ad-
gang til at behandle store mængder af kompli-
cerede data og endelig vokser viljen hos videnska-
bens folk til samarbejde på tværs af faglige
grænser. 
J.E.Lovelock, Gaiahypotesen – et nyt syn på
Jordens liv, Hovedland, 1995.

I flisens uelastiske mate-
riale sker brud først i et
mønster dannet af rette
vinkler. Altså under halv-
fems grader. Når det er
sket, mindskes spændin-
gerne i materialet og
stoffet reagerer herefter
elastisk og krakelerer nu
efter linier der indbyrdes
danner hundrede og tyve
graders vinkler. Brudlinier
af den art genfinder vi for
eksempel i en indtørret
vandpyt hvor det enkle
sekskantmønster varieres
og spejles og gentages igen
og igen. I organisk stof er
det femkanten der er
karakteristisk og herfra har
vi hentet Pythagoras
læresætning og det gyldne

snit. Men uorganisk og
organisk stof har også fæl-
les træk – spiralen er et af
dem: rummets galakser
bragt i overensstemmelse
med sneglens hus, med
vædderens horn og solsik-
kens blomsterbund.
G.Doczi bruger udtrykket
‘the mana of sharing’ om
naturens natur, kraften i
det fælles hos ting og
levende væsner. Han viser
hvordan logaritmiske
spiraler anbringer både
øjnene på en påfugls hale
og småblomsterne i
margerittens midte og han
opfatter strukturen som et
vindue til uendeligheden. 
Note: György Doczi, se
illustrationsreference 1.6.

PYTHAGORAS LÆRESÆTNING OG 
DET GYLDNE SNIT

�
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den anden Eco, der strejfer med os lige så gerne i
den uberørte natur, på fællesskabets overdrev og i
vore sjæles landskaber. Overføres tanken til dia-
grammet her nederst over for, vil Gaia være smukt
integreret, mens omgangen med Eco, uden for
humanøkologien, er kun perifer og sporadisk. 
Gregory Bateson og Mary Catherine Bateson:
Angels Fear – Towards an Epistemology of the
Sacred. New York, Macmillan Publicity, 1987. 
I antropologen Batesons forfatterskab inddrages
biologi, psykologi, etnologi med særlig opmærk-
somhed på ånd og natursammenhænge.

1.9 SOM DET TA’R SIG UD FOR OS
Når du efterlyser ‘hvad økologien gør ved byerne’,
spørger du efter byen som har fået form, er opført
og brugt i overensstemmelse med videnskaben om
vores miljø. Men det er dig ikke nok. Du vil, at
økologien skal kunne mere, du efterlyser endnu en
dimension, en økologi i udvidet forstand – en øko-
logi med en sanselig og åndelig dimension inde-
holdt. Din søgen er rettet mod skønheden og in-
spireret af den ideologiske opdrift som en økolo-
gisk forståelse nu kalder frem. Også skønheden,
en fortættet væren-til-stede, den intense oplevelse,
vil du gøre bæredygtig. Nået hertil bliver det klart,
at du har sprængt rammerne for den klassiske øko-
logi, at du med dit krav om en æstetisk håndtering
af økologien lader den rejse kulturens spørgsmål.
Du kan ikke nøjes med den økologi som vi alle-
rede kender og som er fælles for alt levende, ram-
merne her er dig for snævre og du har, når du giver
form, brug for at inddrage viden om den for men-
nesket særegne beherskelse der gør natur til kultur.
Men økologien har ingen udsagnsevne, ikke som
den er formuleret lige nu, og insisterer du på at
gøre billeder med den, så ændrer du arten af de
spørgsmål der kan stilles til den og som kan be-
svares – en almen økologi udvides og bliver hvad
der rettelig burde bære benævnelsen en kultur-
økologi. Her vil det økologiske felt udstrækkes til
også at omfatte menneskets naturopfattelse og der-
med indsigten i hvordan vi sætter naturen på plads
i et ordnet system, fastlagt af civilisationens ånde-
lige og materielle stade. En billedliggørelse som
den du efterlyser kan aldrig være en nøgtern gen-
givelse af et hus i samspil med naturen. Hvad det
æstetiske udtryk i stedet kan, er at forklare karak-
teren af den natur som kulturen sætter igennem.
Naturen bringes ind og får form i det vi bygger –
ikke naturen som den er, men som den ta�r sig ud
for os. Svaret på dit spørgsmål om hvad økologien
gør ved byerne skal du derfor ikke hente i naturen
selv, men søge i din kulturs natur.

I vestlig civilisation kan
menneskets forhold til na-
turen ikke forstås uden på
den ene side naturviden-
skaberne og på den anden,
religionen. På begge om-
råder foregår en tankens
brydning med materien og
fælles er den faste tro på
forklaringskraften, kun er
forhandlemulighederne for-
skellige. Hvor opmærk-
somheden, når det gælder
videnskaberne, er rettet
mod observation, er religi-
onen anderledes altomfat-
tende og vendt mod reflek-
tionen, hengivelsen, en sø-
gen efter meningen. Med
religionen tilbydes vi en
slags orienteringshjælp der
kan afbøde det værste i
konfrontationen med den
absolutte intethed, angst 
og fremmedfølelse. Hvor
den religiøse form for ind-
sigt, groft sagt, har som 
mål at lede mennesket på
en ubetvivlelig rette vej og
give mening til verden, er
det videnskabens opgave
stadigt at så tvivl, og med

sin indsigelse ændre det
vedtagne. Med to så for-
skellige indfaldsvinkler til
livet og verden kunne en
udogmatisk dialog give
bredde og dybde. En åben-
hed af den art, men også 
en anderledes tredie posi-
tion i tilgangen til virkelig-
heden, kan aflæses i kultur-
økologien i dens søgen 
efter en mere fuldstændig
forståelse af naturens or-
den, herunder opfattelsen
af spiritualiteten som uni-
versel. Og ser vi nærmere
til, er det også her vi mø-
der hvad der unddrager sig
sproget, et ‘produkt’ uden
for det menneskelige intel-
lekt, en åndelighed uden
for det teologiske. Nået
hertil gives der plads til det
øjeblik hvor vi løftes ‘ud
over kanten’ og er til stede
uden for det menneskelige
projekts rækkevidde. Midt i
den diskussion er også hus-
bygningen plantet, i en
kob-ling mellem fysisk
realitet og respekt for den
enkeltes sprøde særverden.

Reference:  
GAIA OG ECO  
I bogen: Angels Fear skelner forfatterne mellem
Gaia og Eco, hvor Gaia reprœsenterer hvad der på
planeten er af tingslig karakter – altså den fysiske
realitet, mens Eco står for menneskets indre
verden og de mentale processer. På den ene side
er Gaia som vi drager nytte af og som er den
materielle forudsætning for menneskelivet – på

KULTURØKOLOGIENS BASIS 
I VESTLIGT TANKSÆT
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EN KULTURS NATUR 
For begge bebyggelser gæl-
der det at den grundenhed
vi ser, kvadratet, lige så vel
huser rumceller som bolig-
er – og det kan være 4, 16,
64, 256, 1024 eller flere –
færdig bliver man aldrig.
Uanset antal rum eller bo-
liger pr enhed og om der
zoomes op eller ned, så ser
vi det samme, nemlig et
mønster hvor det store går
igen i det små, hvor alle er
kopier af hinanden og for-
udbestemt til et gentagel-
sens amokløb (se illustra-
tion 1.6 og tekst 3.6). 
I sammenstillingen af kva-
drater til en spiralsk figur
giver formen endnu et
smugkig til klodens
kreative orden. Umiddel-
bart kan man følge
dannelsen trinvis frem og
se at kvadratmønsterets
karakteristiske selv-enshed
sikrer samspil og helhed.
Men uden en nøgle kom-
mer man til kort overfor
den ikke-lineært svungne
forms anatomi, dens
hvirvler og kurver – man
stopper op, registrerer ma-
gien i en skjult matematik,
men kan ikke lige overskue
fremgangsmåden (referen-
cenote 1.7 og tekst 3.5).
Skulle bebyggelsernes
vækst yderligere beriges
med kompleksitet og vari-
ation kunne det ske ved en
uventethed ud af det blå,
ved at noget kommer til
udefra og stresser ram-
merne – en mild terror, der
nu truer orden og overblik,
dog uden noget afgørende
brud, en kontrolleret
uberegnelighed, en åbning
for det muligvis sublime.
Men som bebyggelserne er
vist her, retvokset såvel
som svungen, er form-
dannelsen gennemkalku-
leret, dens geometri for-
mel, der er blot tale om
forskellige udtryk for regel-
bundet vækst. Ikke desto
mindre er to tegnverdener
på spil, to spor – og ved
mødet, en mulighed  for at
formidle betydning.

Reference:  
DEN SYMBOLSKE ORDEN OG NUTIDEN
George Hersey beretter at for en borger i det
hellenistiske samfund var et tempel en konkretise-
ring af noget helligt, det var et møde med krigens
ofre, med forfædre og guder. Målet for det arkitek-
toniske ornament var derfor ikke skønhed, men
manifestationen af begreber som ære, dåd, reli-
giøs pligt. I renaissancen genfinder man samme
forestilling, men i dag er en sådan opfattelse af
formens betydning igen forsvundet og ifølge for-
fatteren, er arkitekturen drænet for poesi, for sjæl. 
George Hersey, The Lost Meaning of Classical
Architecture – Speculations on Ormament from
Vitruvius to Venturi, The MIT Press, London, 1979. 

�

Illustrationsnote:
STAV OG ARABESK
Vi ser øverst en samling huse,
en ensartet struktur med byg-
ninger på række, formel i sin
orden ved brugen af den rette
linie – og ekstra formel i mødet
med den spiralsk svungne
kæde af huse. Ikke fordi kurven
yder en vildt voksende mod-
stand, også den demonsterer
kontrol, også den inkarnerer en
matematikkens verden i en fy-
sisk struktur, men står for en
indladende invitation til tanken
og skønheden.

Om den svungne figurs
matematiske orden, se
3.1: Matematikkens
musik, 3.2: At forme
verden betydningsfuld,
3.6: En mimet natur
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Når man vil skaffe sig tag over hovedet slår selv de simpleste mid-
ler til. Alligevel fører handlingen vidt og mens huset bygges, får
vægge, loft og gulv, bliver en altid latent utopi gjort tydelig. Et par
grene samlet i skoven, et bundt vidjer, lidt ler og et knippe strå,
mere skal der ikke til før mennesket har skabt et rum. Men når det
er gjort, er der sket mere, for i samme nu den lette skærm har
dannet et inden for, opstår også rummet uden om. Der ude ligger
verden og vender en verden mod dig – besat af naturen, bosat af
andre mennesker og fuldtlastet med ubesvarede spørgsmål. 

Som huset bliver til og får form gror en gensidighed frem. Der
åbnes udadtil eller der lukkes af, og netop her, med udvekslin-
gen, med stimuleringen af samspillet eller en hæmning af det, er
vi ved formgivningens kerne. Mest indlysende er huset en sub-
stans, dér står det, vægtigt eller flygtigt, en fysisk ramme bestemt
af stoffet, solen og de biologiske vilkår. Men huse er af mere end
af stof, også den endeløst omformende praksis som er det vester-
landske menneskes særtræk bliver part i det vi bygger: skred i
gudsforholdet, forandringer i natur- og menneskesynet, udviklin-
ger i det tekniske system – alt optages det i husene og får form dér. 

Set sådan er det byggede et aftryk af tiden og kan derfor henlede
opmærksomheden på det fortsatte eksperiment som mennesket
står for i kraft af sit sprog og sine handlinger. Når mennesket
vælger form, sker en tilpasning til naturforholdet, men ikke kun
det – i husbygningen kommer mere ind med de tegn der formidler
hvordan vi lige nu konstruerer et samfund, det vil sige vælger at
lade livsvilkårene forvalte. Med formgivningen gør vi en verden i
forandring synlig. Og forandrer den verden vi ser.

– facetter af en praksis

AKTUEL UTOPI

MIDT I /  
UDEN OM

SPROG

SAMFUND

2
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2.1 VISIONEN
Arterne bliver færre, ensidighed bliver norm, pres-
set på mennesker, dyr og jord øges, ‘ureelt’ skæres
fra for større effektivitet, forædling, manipulering,
optimering bliver nøgleord - og målet: det bedst
mulige grundlag for produktionen. Det er ikke nyt.
Alle dage har vi med tidens mest avancerede tek-
nik stræbt efter at opnå behovstilfredsstillelse. Fra
civilisationers spæde start har udbytter af aldrig før
set størrelse været efterstræbt, og kun omfanget af
grådighed og midlernes raffinering adskiller os fra
forfædrene. Gør vi nu det tankeeksperiment at det
er den bæredygtige udvikling vi vil, er målet fortsat
behovsopfyldelse. Det er klart. Basis for mennes-
kets overlevelse er, også i en bæredygtighedens
tidsalder, at indgå i naturens processer og, nu som
før, at lade det ske gennem styring og kontrol - ved
at have magt over den biologiske fornyelse og
sætte den i system. Men med bæredygtighedstan-
ken er det forudsat at man samtidigt forstår klodens
økologiske love, går i dialog med dem og optræder
ansvarsfuldt samspilsorienteret. Det lange sigt er et
centralt element ved en vedvarende fornyelse, en
udnyttelse må ske uden overbelastning af natur-
grundlagets nøgleressourcer og - som ordet siger:
teknik og metoder vælges så en nyttiggørelse kan
vare ved. Faktisk er heller ikke den udfordring ny,
men særligt for de vestlige lande i dag er at skal
fremtidige generationer sikres anstændige mulig-
heder, er et her-og-nu nulregnskab langt fra til-
strækkeligt. Dermed har behovsopfyldelsen fået en
ny, en moralsk dimension - en udvidet målsætning
er nødvendig, nemlig en omfattende minimering af
ressourcetrækket og en samtidig genopretning af
skaderne. Den praksis på bæredygtighedens præ-
misser synes i dag at være det eneste realistiske
valg vi har, men som det ser ud, også en virkelig-
hedsfjern vision. 

Referencer:  
RÅDERUMMET 
Også med en bæredygtighed som mål vil natur-
udnyttelsen bygge på viljen til rationelt og effektivt
at opnå et udbytte. Men det særlige, når bæredyg-
tighedskriteriet indføres, er at ressourceudnyttelsen
også på langt sigt skal være rigdomsskabende.
Efter et tiår med den såkaldte Brundtlandrapports
definition (1987) opstod begrebet det økologiske
råderum. Hvor bæredygtighedsbegrebet inddrager
udnyttelsens sociale og kulturelle aspekter, ude-
lades de for overskuelighedens skyld i råderums-
begrebet. Her fokuseres der på hvad vi har at råde
over – den mængde vand, jord, skov og ikke
fornyelige ressourcer som kan udnyttes når
perspektivet er globalt og ud fra den forudsætning

at mulighederne for fremtidige generationer ikke
bliver forringede. Det kan for eksempel afklares
hvor stort et produktivt areal en vesteuropæer i
dag lægger beslag på (energi/materielle ressourcer)
og herefter sammenholde det med vilkårene for
klodens mindre velstillede. 
I sin sidste bog, hvis titel kunne have været ‘fra
kulalder til solalder‘, stiller Odum et langt livs op-
samlede viden til rådighed og skitserer princip-
perne for en blid nedstigning til fremtidssamfun-
det (se siden over for). En af vejene er en større
energieffektivitet, vel at mærke uden at gevinsten
samtidigt ædes op af øgede økonomiske aktivi-
teter: produktion og forbrug. Med den indsigt
udfordres vestlig livsstil og en dominerende
civilisations ideér om det gode liv sættes til debat. 
Odum, Howard T., Odum, Elisabeth C.: A Prospo-
rous Way Down, University of Colorado, 2001.
Brundtlandrapporten: Vores fælles fremtid, ved
FN-forbundet og Mellemfolkeligt Samvirke,1988. 
Terminologinoter: Et eksempel på hvordan råde-
rumsbegrebet anvendes i praksis er arbejdet med at
sætte størrelser på Europas forbrug og give forslag til
nationale reduktionsmål. Et sådant projekt ledes af
Friends of the Earth, Holland, med NOAH som dansk
kontakt. Et andet eksempel på råderumsinspireret
arbejde er WWFs 2002-rapport hvor man bruger
begrebet det økologiske forspor: – aktiviteter sætter
mærker. Endnu et eksempel er betegnelserne Faktor 4
og Faktor 10 som er et værktøj, udviklet af det tyske
Wuppertal Institut. Her betyder Faktor 4 at det dob-
belte produceres med det halve input. Faktor 10 sæt-
ter tal på industrilandenes forpligtelse til, ud fra en
global betragtning, at udligne trækket på ressourcer-
ne – her til en tiendedel af det nuværende. Alt i alt:
nødvendigheden af mådehold ses at være til genfor-
handling og alternativ til troen på at vejen ud af men-
neskehedens største krise går via det tekniske fix.

Reference:
VI BESLUTTER BESTEMTE TING 
I en kalkulation fra midt i 70erne har G. Leach
gjort det tankeeksperiment at hele jordens befolk-
ning brødfødes efter de fremgangsmåder, man i
USA og vesteuropa anvender til at skaffe mad på
bordet. Hans beregninger viser at brugte vi ude-
lukkende vestlige metoder til fremstilling, forar-
bejdning og distribution af fødevarer, skulle halv-
delen af verdensbefolkningens totale brændsels-
forbrug omdirigeres udelukkende til det formål.
Forfatterens sammenligning mellem mexikansk og
nordamerikansk landbrug fra samme årti kan
illustrere problemet. Leach nævner her, at i
Mexiko er udbyttet ved traditionel majsdyrkning
mere end tredive gange større end den anvendte
hjælpeenergi, eller sagt på en anden måde, ved
høst henter bonden tredive gange mere energi ud,
end den energi der er tilført under dyrkningen. Til
sammenligning lå energiudbyttet i USA�s industri-
aliserede landbrug på mellem to og tre gange
indsatsen – mere end ti gange mindre.
G. Leach, Energy and Food Production, 
IPC Science and Technology Press, 1976.
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HVOR MEGET? 
OG HVOR HEN?

Man kan udarbejde dia-
grammer for det bortledte
og det tilførte i en
bebyggelse og med et
gennemstrømningsskema
af den art er et nyt og
nødvendigt planlægnings-
værktøj på vej. Når det
gælder viden er der i dag
intet der hindrer at et
‘hvor meget’ og ‘hvor går
det hen’ gøres op og
vurderes. Det er muligt at
opstille en økologisk plan i
en bebyggelse og også at
samordne den med et øko-
nomisk budget. Hvad der
mangler er blot at beho-
vet for en registrering af
ressourcestrømmene til og
fra bebyggelsen erkendes
og formuleres. H.T. Odum
arbejdede allerede i 1960-
erne med en analyseteknik
som redskab ved planlæg-
ning af økosystemer og
han viser hvordan en
række processer kan ind-
ordnes i et klart og enkelt
strømningssystem. Ved
hjælp af tegn – Odum har
ialt fjorten – anskuelig-
gøres hvad der sker i
systemet, man ser samspil-
let mellem systemets dele,
hvad processerne vedlige-
holdes af og hvad der
tabes til omgivelserne.
Sådan har Odum blandt
andet gjort klart at kartof-
lerne vi europæere spiser
ikke længere bliver til ved
solens hjælp, men er frem-
stillet af olie.

�

Energistrømme i et sol-
baseret system fra bogen:
Howard T. Odum,
Environment, Power and
Society, John Wiley -
Intersience, 1971.
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2.2 KLODEN
I det utopiske projekt kaldet Biosphere 2 har man
ladet Jordens økosystem genskabe i et ni tusinde
kvadratmeter stort forsøgsvæksthus. Stedet for for-
søget var det sydlige USA, staten Arizona. Efter års
forberedelser sluttede et hold på otte bionauter i
1993 et to års ophold i den fuldstændigt forseglede
glasbygning – et ophold på selvforsyningsbetin-
gelser og i forskningens tjeneste. I tiden efter den
første prøvebosættelse er nye initiativer igangsat,
flere væksthusophold er blevet gennemført, opføl-
gende undersøgelser iværksat, og sammen med
forbedringer af systemerne har rækken af initiativer
skullet muliggøre det planlagte, fremtidige ‘take-
off’ til fjerne planeter. Tankevækkende er det at i
det teknisk meget ambitiøse, årelange eksperiment
har det vist sig at være psykologiske faktorer der
har sat grænserne for hvad man har kunnet nå. I
den lille, lukkede forsøgssatellit presser man de
naturlige systemer, men man presser også menne-
sket – og her er der ingen tekniske erstatningssy-
stemer at falde tilbage på. En anden perspektivrig
erfaring er også gjort: reducerer vi tilværelsen og
overgiver os til et glasklokkeliv, hvis vi kondense-
rer jordens systemer til hvad der kan foregå inden
for rammerne af en uanseelig satellit, så tvinges vi
til at se hvad moderkloden og dens anderledes om-
fattende dimensioner og rige kompleksitet tilsyne-
ladende får os til at overse – nemlig den enkle
kendsgerning at sollyset er eneste fornyelige ener-
gikilde og kun hvor solen sikrer processerne, sker
en opbygning og nedbrydning uden miljømæssige
omkostninger. Under den membran der skiller os
fra rummet er al forurening der ikke kan ‘vende til-
bage’ uacceptabel og det gælder hvad enten skær-
men over os er af glas eller atmosfære. I den
indlysende sammenlignelighed mellem livet i for-
søgssatelitten og livet på den jord der er dens mo-
del og ophav ligger, som jeg ser det, den reelle
betydning af et rumeksperiment som en rastløs
menneskehed satte i værk. 

Kommentar:  
BARBARI ELLER CIVILISATIONENS MODNING  
Beregninger udført i FNs regi viser at i løbet af den
første halvdel af det enogtyvende århundrede vil
det antal mennesker på kloden der er uden rent
drikkevand stige fra en femtedel til to trediedele.
Hvor én ud af fem ved årtusindskiftet berøres,
forventes det tyve år senere at ramme tre/fire ud af
fem. Andre forvarsler om problemerne er
velkendte: sælerne får sår, ålene bylder, dioxinen
går i vildlaksens krop. Og det sker, fordi vi
beslutter bestemte ting. Undersøgelser af fiske-

arterne i Østersøen har vist problemer med
sterilitet og manglende seksuel modning, altså tab
af produktionsevne, foruden en overdødelighed
blandt æg og larver. Set over en femogtyveårig
periode er der sket en firedobling af dødeligheden
blandt Østersøens burlakseyngel – iøvrigt helt
tilsvarende hvad man har kunnet konstatere hos
den vildtlevende art i det samme hav. Årsagen
kaldes M74, hvor M står for miljøgift og 74 for det
år sygdommen først blev registreret. 
Noter: Undersøgelsen i Østersøen er først offentlig-
gjort i tidsskriftet Environmental Toxiology and
Chemistry, 1993, og i dag er salg af østersølaks til EU
forbudt. Tallene for drikkevand kan hentes blandt
andre steder hos FN�s kommission for en bæredygtig
udvikling, 1996 og hos WHO i forbindelse med
Verdens Vanddag, årsskiftet 2000/2001. Et for mig
meget anskueligt billede på den stadigt forværrede
situation er de mange skærpelser af fremskriv-
ningerne jeg har måttet indføre undervejs i denne
bogs tyveårige tilblivelsesperiode.

TEKNIKKEN OG LIVETS SÆRE SLØJFER
Måske kan luftformige eller
flydende stoffer, måske
elektrisk strøm anvendes til
glasvæggens isolering, glas-
set selv være både plade,
bjælke og søjle – klart og
søgrønt. Måske er glasmel-
lemrummet fyldt med en
organisk substans der gror
med sommerens lys og
opløses om vinteren og
sådan, alt efter behovet,
isolerer eller tillader solens
indfald (se illustrations-
tekst 2.5). Endnu ukendte
stoffer vil kunne holde vind
og regn ude, mens luften
uhindret passerer, måske
husets fulde overflade sam-
ler energi fra solen, lige-
som sejl fanger vind, måske
kan avancerede og decen-
trale kredsløbssystemer
gøre en bolig til en selv-
styret, biologisk helhed
hvor nye tekniske mulig-

heder udnyttes til at sikre
nedbrydelse og gendannel-
se. Og ser man på udbyttet
af de avancerede mulig-
heder kunne det være at
de processer der er knyttet 
til en daglig husholdning
kommer husets beboere
nærmere – modsat, vil jeg
tro, hvad de fleste spontant
går ud fra. Hvad man kun-
ne vinde med nye materi-
aler og nytænkt teknik er
midler der giver den enkel-
te en mere direkte adgang
til den nødvendige kontrol
over den biologiske for-
nyelse. Ikke nødvendigvis
for at omsætte friheden 
til helt at holde sig klar af
livets sære sløjfer, faktisk
tværtimod, man kunne
komme dem nærmere –
bare befriet for den 
tvang der ligger i aldrig at
kunne slippe.  

BIOSPHERE 2
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2.3 VEDVARENDE SYSTEMER
Blandt de mange metoder til livets opretholdelse
som Jordens folk har valgt er der to der særligt klart
illustrerer vedvarenhed. Begge bygger de på tradi-
tionen og trods store afstande i tid og sted har de
det fællestræk at årets høst er sikret uden overud-
nyttelse eller ødelæggelse af nøgleressourcerne.
Det ene eksempel er hentet i sydamerika hvor spor
har vist tilbage til en tre tusind år gammel dyrk-
ningsmetode, et storskala højbedssystem hvor hæ-
vede marker gennemskæres af smalle vandkana-
ler. Det andet eksempel er sydkinas ældgamle
dige-dambrug der stadig drives. Her er forholdet
modsat: mest vand opdelt af smalle strimler jord.
Ud over den karakter af vedvarenhed der gælder
begge systemer har de to dyrkningsmetoder det
kombinerede vand- og landbrug til fælles. I det in-
tegrerede system har man begge steder vidst, fuldt
ud at drage fordel af de særlige muligheder der lig-
ger i udvekslingen. Vandet bidrager på flere måder
og her skal nævnes tre. Først og fremmest har man
en produktion i vandet – et opdræt af ænder, fisk,
snegle og andre skaldyr. Desuden er mikroklimaet
påvirket i gavnlig retning, vækstsæsonen er for-
længet da dagens varme akkumuleres i vandet
mellem jordlodderne og nattekulden holdes væk.
Endelig er både vandet og bundens slam rigt på
gødningsstoffer fra dyrene og derfor nyttigt som
næring til afgrøderne på marken. Visdommen i in-
tegrationsteknikken kendes fra mange andre ste-
der i verden og er også sporadisk udnyttet i højtek-

EFTER DET STORE SKYL

Referencenote 1: Korte rør,
simple løsninger. Der ligger
i dag en udfordring i at ud-
vikle et simpelt og driftssik-
kert, lodret serieforbundet
komposttoiletsystem til brug
i tæt og fleretagers, bymæs-
sig bebyggelse. Systemet
skal fungerer uden brug af
vand og både i anlæg og
drift have et lavt forbrug af
ressourcer, herunder elektri-
citet – og alt, vel at mærke,
uden at gå på kompromis
med tre væsentlige faktorer:
den gode økonomi, den hø-
je standard hvad angår hygi-
ejne og den æstetisk tilta-
lende løsning. De to her
nævnte bøger om emnet er
udelukkende tredie verdens
eksempler: J. McMichael:
Health in the Third World –
Studies from Vietnam.
Spokesmans Books, 1976. 
IDRC Publication: Sanita-
tion in Developing Coun-
tries. Ottawa, 1980.
Referencenote 2: Medvir-
ken og medleven. I bogen
Ecological Design bruges
komposttoilettets nyere hi-
storie i USA til at demon-
strere vigtige områder i en
formgivningsproces på øko-
logiens betingelser. De fem
nøgleelementer er: stedet
hvor der bygges, totaløko-

I den tredie verdens tyndt
befolkede områder møder
man systemer til en toilet-
hygiejne så enkle og
veludviklede at de tillader
selvbyggeri. Elektricitet er
aldrig inde i billedet, oftest
fungerer systemet uden
anvendelse af vand og når
det er bedst, også uden
sygdomsrisiko. I de indu-
strialiserede landes ikke-
kloakerede områder findes
i princippet tilsvarende
komposttoiletter og nye
typer introduceres i bygge-
ri med økologisk målsæt-
ning. Diagrammet viser
vandets veje i et dansk
pilotforsøg med otte bo-
liger hvis areal indbefatter
et 200 kvm stort, fælles
væksthus med planter og
en fiskedam (Ramshusene,
1991, se 1.2). Beregninger
fra den gang viser at sam-
menlignet med den tids
norm, kan mængden af
vand der føres til en bolig-
bebyggelse reduceres med
tre fjerdedele hvor en
fjerdedel af besparelsen
skyldes afløbsfrie toiletter,
og resten, at vandrens-
ningen sker i huset og dets
eget minianlæg. Ud over
den mindre mængde vand-
værksvand der føres til og
som  indbefatter det ekstra
vandforbrug til avl af fisk
og grønt, er det en gevinst
at det brugte vand, renset
og rent, ikke skal ledes
bort, men kan genanven-
des på stedet. Et tredie
opnået udbytte er mulig-
heden for at anvende det
indvundne næringsrige
restmateriale fra rens-
nings    processen til jord-
forbedring, også på ste-
det. Ulemper er der også –
dels et stort ressourcefor-
brug ved de teknisk avan-
cerede anlægs fremstilling
og ved bortskaffelsen når
det er slidt op – dels et
stort elektricitetsforbrug i
drift. Med en livscyklus-
analyse vil belastning i for-
hold til udbytte kunne
kortlægges og vurderes. 

nomien, naturen, de boen-
des medvirken ved formgiv-
ningen og medleven i natu-
rens processer. 
Sim Van der Ryn / Stuart
Cowan, Ecological Design,
Island Press, 1996.
Referencenote 3: Produkti-
on og integrerede systemer.
Vandstrømningsdiagrammet
er fra forsøgsbebyggelsen
Ramshusene – et radikalt og
for tidligt forsøg på at for-
mulere en anden måde at
arbejde, bo og leve på. Be-
byggelsen er for otte famili-
ler, opført som almennyttigt
byggeri og indflyttet 1991
(se også1.2). Forsøgene af-
vikledes over en 3-års
periode. Omtalt i: Contem-
porary Danish Housing,
Arkitektens Forlag, 1992.
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Produktionen i vandet i de
dige-dambrug man endnu
finder ved det kinesiske
perleflodsdelta er først og
fremmest fisk. Et opdræt
kan være på op til otte ar-
ter der efter fødeemner le-
ver zonedelt i vandet fra
bund til overflade. Ud over
det lagvise opdræt af fisk
kan dambruget omfatte
snegle og andre skaldyr til
konsum. Ofte ses livet i 

vandet kombineret med
dyrkningslag over vandfla-
den, for eksempel plante-
afgrøder på udspændte net
eller stalde med husdyr.
Med afsæt fra jorddigernes
faste grund breder lette
bambuskonstruktioner sig
ud i dammen, nogle som
pergolaer, bristefærdige
under de grønne væksters
overflod, andre er luftige
stalde hvis åbne spaltedæk
frit lader det næringsrige
affald fra dyreholdet pas-
serer til vandet. Også
menneskers affald indgår i
det integrerede system,
blandt andet fra landsby-
ens fælles toiletter der li-
gesom staldene er bygget
ud over vandet. På de fug-
tige jorddiger som adskil-
ler dammene dyrkes frug-
ter og andre planteafgrø-
der, gødet af bundens slam
og det næringsrige vand.
Referencenote. Nutidige
asiatiske eksempler på in-
tegreret dyrkning finder
man i rapporten: 
R.S.Pullin, Z.H.Shehadeh,
Integrated Agriculture-
Aquaculture Farming
Systems, iclarm-searca,
Manila 1980.
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nologiske systemer af i dag – og uanset forskelle,
både i sammensætning, i kultur og i tid, så er må-
let og indsigten bag dem ganske ens. Teknikken
skiller, men et sammenfald findes og det er i det in-
tegrerede sysems evne til effektivt at nå det mål der
er sat – nemlig, at et tilstrækkeligt udbytte af natu-
rens systemer opnås, samtidigt med at det der er i
gang kan vare ved.

Systemerne der kan for-
syne en bebyggelse med
energi, vand og næring kan
kombineres. Sker det kan
der opnås et direkte og
restløst bytte. Og finder
processerne sted så solens
indstråling driver trafikken,
vil der i det system ingen
udbytning være hægtet på
udbyttet. Af lyset man
lukker ind og nyttiggør på
stedet får man maden på
bordet, tag over hovedet,
en ny bluse til barnet.
Diagrammet giver et bud
på den økologiske inte-
gritet i en bydel. Et vigtigt
signal er, at uanset på
hvilke måder vi vælger at
udnytte klodens stof- og
energistrømme for at få
dækket vore behov, så er
udgangskravene de samme.

Først og fremmest er det en
forudsætning at biologiske
kredsløb styres på måder
så biologisk materiale
genanvendes fuldt ud, det
vil sige, så affald fra en
proces inddrages som
materiale i andre processer
på stedet. Yderligere tre
mål ligger fast, nemlig at
tilførslen af energi andre
steder fra end fra solen er
minimal, at vand genan-
vendes så forbruget af rå-
vand holdes på det mindst
mulige, og at kvaliteten af
det fremstillede skal være
forbilledlig. Kredsløbsdia-
grammet viser produktion
og affaldsbehandling inte-
greret i en boligbebyg-
gelses lille skala. Systemet
omfatter husholdninger,
havebrug og fiskeopdræt. 

AT SKÆRE SIN SKO EFTER SKINDET OG 
FRAKKEN EFTER STOFFET

Kommentar:  
KOBLINGEN – HVOR DOBBELT ER 
MERE END TO GANGE
I sydamerikas Tihuanaco-område har man genop-
taget fortidens integrerede højbedssystemer som
dyrkningsforsøg. Det viser sig her at hvor dyrkning
på land og i vand kombineres efter gammelt møn-
ster, er udbytterne ved forsøgene mange gange
højere end på de kontrolmarker som man behand-
ler og gøder efter hvad der er normen på stedet i
dag. I tilsvarende traditionelle dyrkningssystemer,
dige-dambrugene ved perleflodsdeltaet i Kina, går
udviklingen i dag i flere retninger. En af de veje
der vælges for at øge produktiviteten er at højne
energieffektiviteten og det opnås blandt andet ved
at udnytte moderne bioteknik, uden man af den
grund giver køb på de traditionelle principper og
deres bæredygtighed. Andre valg derimod er kort-
sigtede, prægede af ønsket om et stort økonomisk
udbytte her og nu. Et eksempel er pottekulturer
hvor man ved storstilet handel ud-af-huset, sam-
men med de pottede planter, eksporterer nærings-
rigt materiale fra floden og derved ressourcen som
en fremtidig produktion er afhængig af. 

INTEGREREDE SYSTEMER, ET EKSEMPEL
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2.4 SAMSPILSTEKNIK
En ‘dobbelt’ dyrkning rummer muligheden for
dobbelt fordel, nemlig at et stort udbytte fås uden
at der samtidigt er sket en udbytning. Mens en mo-
nokultur økologisk set er et ustabilt system der for-
udsætter hjælpeforanstaltninger, kemiske krykker
kaldet, som er både energikrævende og forure-
nende, gør en samdyrkning det muligt at høste
uden at mere er taget fra stedet end der gives til-
bage. Netop her, i måden man lader stof bytte med
stof, skal nøglen findes til systemets effektivitet. Et
eksempel på at en dyrkning af to afgrøder sammen
kan give større udbytte end to enkelte hver for sig,
er integrationen af planteavl og fiskeopdræt. Ved
udvekslingen mellem vand og land er planten den
nydende part når den gennem rodnettet henter
den næring som fisken udskiller i vandet og yden-
de når den selv tjener som føde for fisken, og ikke
mindst, når den sørger for at hele processen holdes
gående ved sin evne til at hente energi fra solen.
Sammensætningen af afgrøder kan være anderle-
des end den der her er nævnt, den kan omfatte an-
dre arter og kombineres med flere til et stort og
komplekst system, men det karakteristiske ved
samspillet er at et udbytte er stort og at en rest ikke
bliver til affald der skal fjernes, men kan bruges
igen på stedet og gøre fyldest der. Og vælger man
samtidigt at lade grønt indgå i tilstrækkeligt om-
fang i processen, vil omsætningen kunne ske uden
en samtidig forurening. I planten ophobes solens
indstråling og ved den proces har vi her på jorden
en mulighed for at opbygge til nyt forbrug og ned-
bryde det brugte igen, uden, som det ellers altid vil
være tilfældet – uden at belaste miljøet. At gøre
den mekanisme til basis for den menneskelige om-
gang med naturen er på samme tid fantastens
drøm og en nødvendighed, på samme tid en utopi
og et uomgængeligt vilkår for artens fortsatte til-
stedeværelse. 

Kommentar:  
SOLBASEREDE DELSYSTEMER 
Vores sprogbrug viser, at vi opfatter det
anderledes, men ret beset er mennesket hverken i
stand til at producere eller forbruge energi. Alt
hvad vi kan, er at transformere energi – og måden,
vi vælger at gøre det på, er afgørende for livet på
kloden. Jo tættere på sollysets indstråling vi
‘fanger’ energien, des højere er kvaliteten set med
en udnyttelse for øje. Det betyder, at hvis vi ikke
indfanger indstrålingen som den kommer til os
direkte fra solen, men kun varmen den efterlader,
bliver energien vanskeligere tilgængelig for os. En
sådan ‘forringelse’ er en egenskab som mennesket

ikke kan ændre på. Betydningen ser vi klarest hvis
vi betragter systemer der ikke har nogen forbin-
delse med omgivelserne og derfor ikke udveksler
stof og energi, som med andre ord er et sluttet
system. Et system af den art har begrænset levetid
og har faldende hastighed i omsætningen – det
løber sig selv ud. Og en årsag hertil er netop
denne lovmæssighed hos energien. Den
‘svækkes’. Kun hvis de solbaserede delsystemer er
store nok, undgås miljøets nedbrydning – altså
forurening. Kun så.

Grønne vækster er altaf-
gørende for formidlingen af
energi – for omdannelsen
af solens energi til et for os
nyttigt stof og siden for
omsætningen efter brug.
Hvor mennesket indgår i
de biologiske kredsløb er
der tale om nedbrydnings-
processer, mens det grøn-
nes vækst, hvor det kom-
mer ind i systemet, tilbyder
en adgang til genopbyg-
ning. Tager vi konsekvensen
heraf betyder det for de
processer vi indgår i, at før
eller siden må de dirigeres
over solens indstråling,
både når nyt skal fremstil-
les og når restprodukter fra

vores aktiviteter skal om-
sættes. Det gælder for
klodens liv som helhed og
derfor også for livet i dens
bygninger og byer. Vilkåret
for et energisystem der på
samme tid er bæredygtigt
og har trivsel som mål er et
regnskab der henter sit ‘in-
put’ direkte fra solens over-
førsel af energi til kloden.
Kun derfra. Ad den vej kan
menneskets behov for ener-
gi fuldt ud dækkes, og det,
hvis blot brøkdele af en
promille blev ledt gennem
samfundsmaskineriet. 
(En uddybning af de
elementære processer ses 
f eks i referencenote 1.5)
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Kommentar:  
ET LAGER AF LYS 
Med en systematisk udvidet brug af planter kan vi
opnå miljøforbedringer uden på samme tid at
forårsage en belastning af miljøet. Hvad der er
brudt ned, blevet til spild og affald, blevet over-
flødigt eller blot offer for tidens tand kan bringes
tilbage og ved fotosyntesens hjælp indgå i en gen-
opbygningsproces og igen finde en plads i syste-
met, uden at forårsage en samtidig forurening.
Foto og syntese er græske ord, der kan oversættes
til lys og sammenfatning – og den grønne plante,
algen for eksempel, er formidler. Ved hjælp af
lysets energi kan den udnytte vand og luftens kul-
tveilte til vækst og det betyder, groft sagt, at ved
fotosynteseprocessen ændres lys til plantemasse.
For at skabe en færdig frugt kræves et vist antal
blade, er det et æble for eksempel, omkring de ti. 

Reference: 
TERMISK FRYD
Særligt inden for to områder i arkitekturen finder
Lisa Herschong ‘termisk fryd’. Det ene særligt
vedkommende og udfordrende sted er hvor så
elementær en kraft som solen beherskes og bruges
til at gøre praktisk nytte. Frydens anden årsag
finder hun hvor så basal en foreteelse som solens
gang på himlen, døgnets og årstidernes rytme
indgår i hverdagserfaringen og bliver en del af
planlægningen. Bogen selv er en fryd at læse –
poetisk og vidende. 
Lisa Heschong: Thermal Delight in Architecture.
The MIT Press, 1979.

Kommentar:  
HØJHUSHØJE HAVER
I skyskrabergenerationen ved år 2000-skiftet ses
eksempler på at biologien er på vej ind, både i
form og funktion. Endnu er højhusenes hushøje
haver det bedste bud, men udviklingen vil, som
arkitekten Peter Buchanan ser det, passere videre
fra det der lige nu mest er dekorative indfald og
udvikle sig til et reelt samspil. Ud over at rense,
fugte og køle den luft der via havernes ‘grønne
skorstene’ trækkes ind i de høje huse og hvorfra
der også skaffes dagslys og ilt til alle, må der, når
nye højhusårgange kommer til, suppleres med
rodzoner, med damme og faldende vand, så al
brugt vand når fra husets top til gadeplanet, renset
og parat til at gøre turen en gang til. Fisk, snegle,
velsmagende planter og frugter hentet i dammene
og andet spiseligt fra de lodrette oaser vil kunne
anvendes i restaurationskøkkenerne. Blev højhuset
samtidigt udstyret med egne vedvarende energi-
systemer, ville en selvforsyning være inden for
rækkevidde og formgivningen reelt nærme sig den
ansvarlighed i naturforholdet der indtil nu kun
overfladisk har artikuleret sig.
Referencenote: Teksten henviser til Norman Fosters
to skyskrabere: Frankfurts Commerzbank og Lon-
dons Swiss Re. Se artiklen af Peter Buchanan i
tidsskriftet: World  Architecture, 99, Sept. 2001. 
Se også DOMUS 840, 2001.

2.5 SAMMENSATTE SYSTEMER
Fra økologien har jeg taget det til mig at ting bytter
plads. Stof bytter plads, energi bytter plads. Og det
den viden kan bruges til, er til at skaffe ‘overskud’,
uden at der fjernes mere end der kommer ind igen.
Det mål har ført til at jeg arbejder fagligt bevidst
med udvekslingen og at der bliver sat fokus på
mangfoldighed, samspil og forskelligartethed. For
planlægningen betyder det, at også hvor én me-
tode til biologisk fornyelse kunne have løst hele
opgaven – det kunne være rensning af spildevand
– vil det blive foretrukket, med samme formål, at
anvende flere forskellige fremgangsmåder. Med
spredningen opnås særligt to gevinster. En er at
indsatsen i et delsystem bliver lille og det gør at det
samlede anlæg kan få en overkommelig størrelse.
Den anden fordel man opnår ved at kombinere
flere mindre systemer er muligheden for gensidigt
samspil og øget effekt. Når en metode bliver valgt,
er det for at tilgodese ét formål – lad os sige gen-
vinding af vand – men aldrig med kun det ene ud-
bytte for øje. Et eksempel hvor flere processer
spiller sammen er vandrensning via kondensering
der vil kunne kombineres med boligopvarmning,
planteavl under glas, kølings- og luftfugtighedsre-
gulering og dertil noget helt femte og andet. Ved at
vælge metoder som er flerstrengede og sammen-
satte opnås at en proces ikke kun tjener et enkelt
formål, men også bidrager til andre. Overordnet er
sigtet et højt udbytte af systemet og det mål nås ved
at udnytte sammensatheden til det yderste. Lys og
næring, ilt og vand planlægges og beregnes som et
samlet energisystem, hvis fulde effekt opstår med
systemets udstrakte virkefelt – ved tilkoblede sub-
systemer der forener sig med det ene og knytter an
til det andet.

�

�

Fokusnote:
ERKENDELSESLIV 
I LIGNELSESFORM  1
Studiet af hvad naturen gør må over-
lades til økologer og biologer. For
husbyggeren ligger opgaven i ud-
forskningen af et selv/os selv der ser
på hvad naturen gør. Det er valget 
af levevis og væren vi giver krop.
Det er værdiernes bevaring og for-
andringen af dem der genfremstilles
i formen. 
Note: Skitsen viser London-højhuset
Swiss Re. Husets udtryk domineres af
seks spiralsnoede, fyrre etager høje
haver og af det hushøje facadegitter
der udnytter dobbeltspiralens styrke
(se spalten t.v. og kommentaren 3.5).
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Referencer: 
ØKOLOGISK INTEGRITET
Allerede sidst i 1960erne illustrerer Ian McHarg
hvad det kan betyde for menneskelig bosætning at
der bygges med større opmærksomhed på de be-
tingelser naturen giver – blandt andet med størst
muligt hensyn til vandveje, grundvandsressourcer,
jorderosion. Senere har arkitekten Ralph Knowles
i sin bog, Sun, Rythm, Form taget udfordringen op
og suppleret McHargs arbejde med den mindre
skala – selve bygningen. Nogle af Knowles ek-
sempler er hentet fra indianske bosætninger og vi
får beskrevet hvordan man her har evnet at for-
ene kosmiske kræfter med menneskelig aktivitet
og hverdagens gøremål. Andre eksempler skildrer
den indsigt i lysets skiften, rytmen i årstid og døgn
der ligger bag indianske bygværkers opførelse. 

Også forfatteren og arkitekten John Lyle beskæftiger 
sig i sine bøger med bosætningen og bruger en række
projektstudier til at illustrere, på hvilken måde et
økologisk grundlag kan få betydning for planlæg-
ingen. Hvor McHarg i sine skrifter koncentrerer sig om
miljøet som helhed, arbejder Knowles og Lyles mere
specifikt med bygninger og deres formning under 
hensynet til naturens kredsløb.  
Ian McHarg: Design with Nature, New York, 
The Natural History Press, 1969. 
Ralph L. Knowles: Energy and Form – an Ecological 
Approach to Urban Growth, The MIT Press, 1974.
Af samme forfatter: Sun, Rythm, Form, 1981.  
JohnTillman Lyle: Design for Human Ecosystems,  
New York, Van Nostrand Reinhold Company, 1985.

Er et areal glasoverdækket
og helårsgrønt kan det
blive en attraktiv del af det
stedlige spisehus, give et
tilskud til det varme og
fugtige liv i byens badehus,
berige det lokale teater
eller parken, eller som vist
her, optræde som en ung-
domsbolig for fire. Især to
ting har betydet noget for
planlægningen af den lille
boligenhed – den ene, at
en passende rumtempera-
tur i boligen er sikret hele
året alene ved at kombi-
nere et tilstrækkeligt stort
direkte solindfald og effek-
tiv regulering af varmen –
den anden, at vand og næ-
ringsstoffer fra husholdnin-
gen fuldt ud recirkuleres
inden for husets rammer,
og hertil kræves lys, meget
lys, hele året. Karakteristisk
for hustypen er ‘det om-
vendte pyramideprincip’
som skal forstås sådan at
bygningens to solrum ud-
vider sig mod himlen, så
lysningsarealet målt oppe
hvor lyset falder ind gen-
nem tagfladen er dobbelt
så stort som arealet på gul-
vet. Det andet valg er ‘til-
bagetrækningsprincippet’
der betyder at hvor boli-
gens rum har faste vægge
er de trukket tilbagefra
husets facader. Med den
dobbeltdisposition er der
opnået at husets overflade 

stort set er transparent
(85% af tag og facader) og
dermed muligheden for en
høj grad af selvberoenhed
– det gælder el og varme,
men ved udnyttelse af hu-
sets grønne rum, også den
biologiske fornyelse (se
Efter det store skyl, 2.2).
Sigtet er ressourcebespa-
relser, men det er afgøren-
de for valgene, der har be-
stemt husets form, at min-
dreforbruget opnås uden at

give køb på andre almene
kvaliteter. Det krav omfat-
ter funktion og æstetik, og
lige så vigtigt, en størst
mulig planlægningsfrihed,
herunder for eksempel et
utvunget orienterings- og
formvalg uden betydende
tab i udnyttelsen af sol-
indstrålingen. 
Materialenote: De transpa-
rente facader kan være
udformet som en dobbelt
membran hvis inkorpore-

rede solceller efter behov
lader fladerne tone opalag-
tigt hvide. Isoleringsmate-
rialet – flydende krystaller
vil blive en mulighed – sør-
ger for regulerbar transpa-
rens, reflektion og diffusion.
Pyramidehuset, vist her, er
forberedt for et system hvor
flydende isolering føres ind
i mebranmellemrummet fra
et depot under bygningen
og tømmes ud her. (Se illu-
strationsteksten 2.2)
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SOLRUM OG 
OMVENDTE PYRAMIDER  
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2.6
Naturen er tøjlesløs, ubundet af ræsonnement og
regnskabsaflæggelse og selv hvor den synes mest
lovbundet, er brud og kaos indbygget. Sådan er vi-
denskaben om naturen ikke. Den er menneske-
skabt og til det yderste tilstræbt regelfast. Når det
er økologien vi taler om, får vi herfra, så langt en
forklaring kan findes og synes at holde, kendskab
til de fysiske og biologiske sider af vores tilværelse
og samspillet vi indgår i. Sådan belært har jeg
blandt andet forstået at det fuldkomne livs storhed
ikke er os mennesker forundt, men forbeholdt træ-
erne. Også den erkendelse har jeg hentet i økolo-
gien at det nødvendige er tilstrækkeligt til et
overdådigt liv og derfor er det blevet en afgørende
pointe for mig at tilstræbe – også når der arbejdes
fagligt – at det nødvendige forbliver et opnåeligt
gode. Et tredie element som økologien har intro-
duceret i mit arbejde med at give form er nomade-
kvaliteten som kan forklares ved evnen til at pakke
alt sammen og efterlade stedet som man fandt det.
At gøre rent bord. Heraf følger at hvor jeg kan, an-
vender jeg lette strukturer. Gevinsten er at ned-
slidte eller overflødiggjorte konstruktioner pro-
blemløst kan demonteres i de samme enkeltkom-
ponenter de kom af. Samtidigt foretrækkes overfla-
dematerialer som er lette – transparente hvor det
kan lade sig gøre – og det kan være membraner, gi-
tre, skiver eller rumstore elementer. Og de vælges
med den begrundelse at de er økonomiske i drift,
kan genanvendes, at de har et lavt energiforbrug
og forårsager minimal forurening – både ved frem-
stillingen, ved transporten, ved nedbrydning og
genanvendelse. At jeg foretrækker letheden, er
ikke i modsætning til at andre, ud fra helt de
samme motiver, arbejder med tunge konstruktio-
ner. Ubrændt ler for eksempel og jord.

Kommentar:  
DFD – DESIGN FOR DEMONTERING
Skal de industrialiserede landes normer for en god
bolig opretholdes og udbredes på kloden, må det
forudsættes at en tilfredsstillende energiøkonomi
kan opnås – med andre ord at sammenhængen
der i dag er mellem høj boligkvalitet og et stort el-
og andet ressourceforbrug må brydes og et nul-
regnskab gøres tilnærmet. En mulighed er
anvendelsen af lette og transparente minimalkon-
struktioner der vil gøre valget af store boligarealer,
det vil sige god plads, og et stort volumen, det vil
sige højt til loftet, realistisk. Er bare en trediedel af
boligarealet en væksthusagtig konstruktion, kan
mere end halvdelen af en boligs overflade blive let
i sig selv, let at transportere til og fra efter brug, let
at etablere, let at forny, let at tage ned og let at

bruge igen. Ud over den ressourceøkonomiske-
gevinst der følger af letheden, giver en glas-
/membran-/fiber-/tekstilkonstruktion flere fordele,
først og fremmest oplagte muligheder for at udnyt-
te solens direkte indstråling inden for boligens
rammer – alt dog forudsat at der udvikles metoder
til efter behov at isolere lette, transparente kon-
struktioner (se illustrationstekst 2.5) og opnå en
acceptabel rumtemperatur hele året, uden energi-
tilskud fra anden side end direkte fra solen.
Referencenote: Siden 1969 er der på Institut fur
Leichte Flachentragwerke, Universitat Stuttgart,
Tyskland, udgivet rapporter om temaet lette
struturer, f eks minimalflader.

2.7 UDVIDET HUSHOLDNING 
Beboelsers samspil med naturgrundlaget kan sym-
boliseres ved pilen, ved det lineære. Sådan er det i
dag i den kulturkreds vi tilhører. Men forestiller vi
os ressourcestrømmene ‘bøjet’, indebærer det mu-
ligheder – visse biologiske kredsløb vil lade sig ud-
bygge i boligområdet, og energi og næring ‘holdes
hjemme’, det vil sige stilles til rådighed for både
produktion og reproduktion lokalt. Godt gennem-
førte eksempler findes allerede, for eksempel i
håndteringen af affald fra husholdning, handel og
industri. At den proces, fra at være centralt admini-
streret, bliver et anliggende lokalt betyder noget på
fem væsentlige områder, uanset hvor begrænset
initiativet kan forekomme os. Først og fremmest at
der bliver grundlag for en arbejdsindsats lokalt,
dernæst at en vis indflydelse på ressourcernes for-
valtning forbliver ‘hjemme’, samtidigt mindskes
transportbehovet, tilpasnings- og omstillingsevne
sikres – og endelig, lokalområdets energieksport i
dens videste betydning bliver mindre. Hvad der
kan være et næste skridt ved gennemførelsen af en
sådan strategi for decentrale og komplekse samspil
er at de fuldt ud bidrager til det materielle grund-
lag og ‘skaffer næring’ til livet i bebyggelsen.
Nederste figur i vignetten på næste side viser et bo-
lig/naturgrundlagsamspil hvor mest muligt sker lo-
kalt. Kredsløbet illustrerer dels det overordnede
niveau, altså kredsløb der nødvendigvis må fun-
gere og derfor styres af den stedlige forvaltning,
dels bistrømme som er et individuelt niveau, sym-
boliseret ved de mindre ‘krøller’ på det offentligt
styrede system hvorfra ressourcer kan lånes til pri-
vate entrepriser. Omsætningen fra produkt til af-
fald og derfra videre til nyt produkt sker i et
kontinuerligt og integreret forløb og herpå baseres
livet lokalt – her er hovedåre og formue, en altid
flydende vand- næringsstof- og energistrøm der
tappes og genoplades på stedet.

TRÆERNE, DET NØDVENDIGE 
OG NOMADEKVALITETEN
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Kommentar: 
KÆRLIGHEDENS MØJE
Bortset fra det tilskud som kommer med solens
indstråling er kloden et sluttet system. Det betyder
at hvad vi har til rådighed er begrænset, og næring
må afpasses med tæring. At det gælder for kloden
gør klart at klodens byer er underlagt samme lov-
mæssighed – og videre ned i systemet, at det også
påvirker hvad der sker i bebyggelsen og i den en-
kelte husholdning. En tilstedeværelse på kloden er
dog ikke kun af ‘jordisk’ art og den husbygning der
smukt er tilpasset samfundets biologiske fornyelse
tilgodeser kun et enkelt blandt mange krav. Set i et
langsigtet perspektiv møder man den forudsætning
at hvad der er sat i gang skal kunne vare ved. Og er
det målet, inddrages den samfundsmæssige orden
hvor tilpasningen til naturens stofskifte forbindes
med fornyelsen kulturelt, socialt og økonomisk.

Reference:
DET SAMMENSTYKKEDE SOM SKÆBNE
I en samling varme og vittige fortællinger om
informationssamfundet finder Lars Qvortrup plads
til, i en lille lomme undervejs i forløbet, at kom-
mentere postmodernismen – og forkaste strøm-
ningen som et misforstået oprør mod dannelse,
uden en samtidig evne og kraft til den nødvendige
omfortolkning. Almendannelse, skriver Qvortrup,
er mere vigtig end nogensinde, fordi det i dag er 

LYNPROGNOSE 1
Demokratibegrebet har
mistet sin betydning og
magten siver til det inter-
nationale, til det effektive,
til private interesser. En
fjern produktion og lige så
fjern forvaltning dræner
lokalsamfundet for liv.
Ressourcestrømmene er
lineære, arbejdskraftens
såvel som naturens.

LYNPROGNOSE 2
Så småt udgør den biolo-
giske fornyelse grundlaget
for en selvhjulpen beboelse
– ikke kun i materiel for-
stand, men også på det so-
ciale felt. De to mål, hen-
synet til naturgrundlaget
og engagementet i deltage-
processerne er gjort tæt
forbundne.

LYNPROGNOSE 3
En paralleløkonomi sikrer
udvekslingen udadtil. Det
høje teknologiindhold til-
lader en produktion uden
affald. Kosmopolitisk hold-
ning og forpligtelsen på
fælles livsforudsætninger
er stærk lokalt. Indføling
og skæve synsvinkler værd-
sættes, frihedsrettigheder
er i fokus.

Kommentar:
DET MERE DER ER 
Agtelse for verden er ikke en del af økonomien og
uden en fuldstændig anderledes målestok udeluk-
kes en værdisættelse af hvad vi er enige om at
værdsætte. Uden et begrebs- og beregningsværk-
tøj, kommer fortjenester og tab af kvalitativ art
aldrig ind i og får indflydelse på valgene vi gør.
Indkøbene af billige fødevarer kommer vi derfor til
at betale rigeligt for, regningen får vi bare ikke ved
kassen i supermarkedet, den dukker op et andet
sted – som menneskeligt afsavn, forarmelse af
naturen og maltrakterede dyr. Vurderingen af hvor
der tjenes og tabes vrides skævt: en anstændigere
ressourceanvendendelse, mindre fosfor i havet,
færre pesticider i grundvandet – den slags mindre-
belastning af miljøet kan i dag ikke sættes på for-
mel og tæller derfor heller ikke i den økologisk an-
svarlige landmands regnskab. For det øvrige land-
brug er bundvendinger, algesuppe og døde jom-
fruhummere af samme grund gratis. Mere uover-
stigelig bliver beregningsmådens begrænsninger
og dens formindskelse af virkeligheden, når man
går videre og efterlyser gevinsterne samfundsmæs-
sigt af et bedre liv – vindingen for eksempel, når
der hjemme i boligområdet, for unge og folk uden
lønarbejde, åbnes for travle, lærerige dage. Hvor-
dan udregnes en pris på ensomhedsfølelsen i det
moderne liv og lykken ved de pludseligt sansede
øjeblikke, det overraskende sete? Lærkens sang
figurerer ikke i regnskabet, beklagede økonomer
allerede for årtier siden, vel opmærksomme på
risikoen for at stå med et nyt målbarhedens
regimente. Og den inkluderende helhedstanke
ligger stadig i dag fjernt. 

Reference: 
GULD OG GRØNNE SKOVE
Økologisk ansvarlighed, et stærkere lokalsamfund
og sats på uformel økonomi (gensidig hjælp) er
det bærende i vigtige visioner fra 1980erne. I dag,
med det nye årtusinde, er idéerne overlejret af
videnssamfundet. Her tegnes et stadigt klarere bil-
lede af et atomiseret fællesskab med voksende
ulighed hvor veluddannede, intellektuelle og krea-
tive som ny herskende klasse ubesværet overtager
computeren og det elektroniske, afpersonaliserede
netværk, mens samfundets anderledes kvalifice-
rede og tænkende efterlades marginaliserede. 
André Gorz, Reclaiming Work – Beyond the Wage
Based Society, Cambridge, Polity Press, 1999.
A.Toffler, Den tredie bølge, Chr. Erichsen, 1981.

HUSHOLDNING: 
VERDENSHOLDNING ELLER ABELIV I HULERNE

Referencenoter: Se klassikeren fra halvfjerdserne:
E.F. Schumacher, Small is Beautiful. Sphere Books. 1974. 
En anden grand old man inden for den grønne økonomi
er Herman Daly. Også hos ham er det en hovedpointe at
en økonomi ikke langsigtet kan tænkes uafhængigt af de
fysiske grænser der sættes af klodens økologiske system.
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afgørende at kunne navigere i et autoritetstømt,
komplekst system og samtidigt holde fast i følelsen
af ansvar for den fælles kurs. Forfatteren er her i
dialog med den attitude at dannelse er for fast-
holdere og at man, fri af viden- og værdibyrden,
uden forbilleder, har forudsætningen for succes på
det arbejdsmarked der kræver ekstrem fleksibilitet
– at individet, uden tyngden fra ‘det almene’, står
ubundet og derfor omstillingsklart. Sidste afsnit
vier forfatteren til en beskrivelse af de krav som
livet i dag, i det hyperkomplekse samfund, stiller
mennesket over for og som vi må prøve at leve op
til, herunder fællesskabet som han mener vi må
lære at håndtere som en uskrevet kontrakt, baseret
på tillid og som et forankringspunkt i en verden af
opløste tilhørsforhold. 
Lars Qvortrup: Det hyperkomplekse samfund.
Gyldendal, 2000. Se også af samme forfatter:
Telematikkens betydning, Nordisk Forlag, 1984.

2.8 MENTALE RESSOURCER
‘Sødt klinger altings manglende sammenhæng‘
skriver digteren muntert bifaldende og giver ord til
orienteringsløsheden og altings påstående brud-
stykkekarakter. Men lytter man efter, intoneres og-
så ensomhedsfølelsen i det moderne liv. Opbrud-
det har sin pris, bagsiden af den nyvundne frihed
er usikkerhed ved tabet af normer og angst ved
flimmeret og flygtigheden. Fælles for civilisationer
er vekselspillet mellem opløsning og opretning,
ingen kultur er bestemt for evigheden og i den
henseende adskiller det vi oplever nu sig ikke fra
hvad der sås før os. Nyt er det heller ikke at frem-
gang altid har fordret at nogen har villet den, at no-
gen er mistrivedes ved den ukritiske accept og har
stillet sig spørgsmålene om hvad der kan bære og
hvor i udviklingen dét findes som er værd at satse
på. Taler vi husbygning kunne det opbrudte liv af i
dag føre til den erkendelse at enheden er tabt, men
at mangfoldigheden findes. Opmærksomheden
kunne flytte sig fra det færdige produkt, fra huset
selv, fra facaden, kulissen og det værdiopløsende
design til de komplekse processer der driver pro-
duktet frem: økonomiske, sociale, begrebslige, fy-
siske. Men ofte ses at man æstetiserer sig frem,
holder fokus her, definerer et eget univers og finder
sig et helle dér. Sker det, tabes husbygningen som
det formeksperiment vi før har set – altid ansporet
af tidens tænkning, ja, men derved også knyttet an
til rigdommen der kan hentes i fortiden, naturen
og samfundet. I dag mødes vi af en formgivnings-
praksis som har henvist sig selv til et klaustrofobisk
rum, renset for den visuelle grundforskning og sub-
tile afsøgningsvirksomhed der sætter menneskets
problematiske væren i verden i spil. 

Lad os tage skønheden for
formens  første element.
Her er vi ved æstetikkens
kerne og væsen, gaven til
sanserne. Som formens
andet element har vi tradi-
tionen, en nutid kobles
med fortiden. Ved den for-
ening gøres horisonten vid
og der ydes et bidrag til
betragterens orientering i
verden, facetter af en kul-
turel identitet gøres hånd-
gribelig. På nordeuropæisk
grund er den nedarvede
husform knapt disponeret,
en enkelhed er selve tradi-
tionens væsen, tilpasnings-
duelighed og holdbarhed
er karakteristiske træk,
fordi et barskt klima og en

dynamisk samfundsudvik-
ling har bestemt det sådan
– det enkle er holdt fast,
nytten raffineret. Med
formens tredie element er
fokus på funktionen, på
tilværelsens nærheds- og
nærværsforbindelser – hus
og by giver en ramme om
det at være til i verden,
fungere i den, deltage
fysisk og mentalt og indgå i
de sociale sammenhænge.
Med formens fjerde ele-
ment indkredses den histo-
rie, vi nu vil skabe. Nået
dertil udtrykkes en idé, for-
men spiller ikonens rolle,
en epokens karakter træder
frem og vi får fortalt hvor
tænkningen nu driver hen. 

Nye tider, nye tydelige ‘brud’billeder. Et industrielt byggeri
bryder i 1960erne igennem en håndværkspræget tradition
og manifesterer sig i et stringent og rigidt kransporsdefine-
ret anlæg. Tyve år senere er reaktionen små kroge og en
stimulerende detailrigdom – en samlet planlagt og samlet
opført, tilstræbt selvgroet landsby opstår med de signa-
turer for menneskelig skala, mangfoldighed og organisk
vækst der i det forudgående opleves som tabt.

ET HUS, EN BY, EN IDÉ OM VERDEN  

�
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2.9 UNIVERSELLE EROBRINGER
I østens islamiske tænkning, som vi ser den afbille-
det i ornamentik og arkitektur, er det fastlagte og for-
udsigelige et vigtigt element. Men ikke som en ude-
lukkelse, tværtimod, kun for at gøre opmærksom på
det flydende og foranderlige. I islam er den klas-
siske geometri sammensat, så linier fremkalder sta-
tiske figurer, mens punkter sikrer dynamik. Geome-
trien giver adgang til livets modsætninger: det pas-
sive og det aktive som forenes og rummes sammen
i en tredie figur. Modstykker så som kvindeligt og
mandligt, sammentrækning og udvidelse, nærvær
og fravær bliver dele af noget tredie og ved for-
eningen illustreres komplementariteten (se 3.5  re-
ference). Ser man mod vest, på hvordan vestlig
kultur i antiken valgte at symbolisere verden, fin-
der man dér krystallet, det færdige og fuldkomne
legeme. Man kan opfatte denne absolutte fordring
om orden og rationalitet som en dragning mod
‘tankens rige’, mod en slags fornuftssandhed som
kan  befri mennesket for ubehaget ved ‘det åbne’,
som lover kontrol, det evigt stabile og  god afstand 

BYEN I 
Xte GENERATION

Referencenote: Ingeniør
Jørgen Nielsen forklarer i
sin bog at grundmønstre i
islam betragtes som en sty-
rende sandhed der dækkes
af det der umiddelbart kan
iagttages. Det princip viser
en opfattelse af verden
som en materiel udstråling
af den højeste sandhed   

som det materielle samtidigt
skjuler. Uendelighedsmøn-
stret her på siden er hentet i
publikationen som illustre-
rer hvad der kan ske når en
vesterlænding kigger med:
Jørgen Nielsen, Mønstre – 
fra Madrasa El-Gowhariye,
Kunstakademiets Arkitekt-
skole, Nytårsskrift 1989.

Note til byen: Byen kombi-
ner to dynamiske systemer
– nemlig de rumlige vækst-
muligheder som kubens ud-
viklingsmønster giver ad-
gang til og en kode for uen-
delig udstrækning på fladen.
Samme kombination ligger
til grund for byskildringen
1.2: Født til byen. 
Fladens uendelighedsmøn-
ster er klassisk islamisk og
kan ses som dekoration i for
eksempel Alhambra Palace,
Granada, Spanien.

Kommentar:
DET TOMME RUM 
Med husene vi bygger viser vi os frem for verden
og udsender signaler om det betydningsfulde i
livet og det som er os ligegyldigt. Med det
byggede mærker vi samfundets vedtagelser tæt på
kroppen, en brydningstid bliver nærværende, et
fremtidens værdi- og normbegreb lader sig ane –
og det uanset hvor formløst det ellers tegner sig for
os. Med husene sættes det tomme rum i system.
Eller på spil. 

til den universelle følelse af at være udsat og sårbar.
Krystalverdenens afsluttede og perfekte hele har i
vestlig kultur i store træk domineret tænkning og
handling indtil i dag. Men her ved et nyt årtusindes
begyndelse anes en udvidelse af både billede og vir-
kelighed og med den, et nyt syn på det levendes vil-
kår, nemlig at det er i grænseområdet mellem orden
og kaos livet udfolder sig, at liv på samme tid holder
sig inden for en begrænsende orden og bryder frem i
uventet form – det sidste uforudsigeligt, påvirket af
selvforstærkende tryk og modtryk.

�

Nede færdes man i snævre
gaderum, gennem parker og
over åbne torve, vekslende
med forløb af prismatiske,
glasklare overdækninger.
Hævet over byen ser man et
komplest system, karakteris-
tisk ved en selvorganiseren-
rende evne. Arkitekturen er
funderet i en filosofisk tese
og det uanset at det umid-
delbart sete er simple, rum-
store komponenter, sat sam-
men rationelt geometrisk
efter et princip med gen-
nemgående linier og liniers
rotationer (se 1.6). Et første
blik på byen viser at dens
historie er ung, det er en af-
stemt beretning vi får fortalt
– fastlagt, reguleret, endnu
ikke groet ind i sit sted. Men
ingen bør lade sig vildlede
af det. I mønstret er gemt et
anelsesfuldt univers, et spil
om stoffets orden som eget
liv kan strømme igennem.
Ved driften mod at overskri-
de den blotte tilstedeværel-
se og søge essensen i det
sete, inkarneres en natur i
færd med at forstå sig selv. 
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Huse udtrykker bestandighed og varighed og fortættet i det
solide stof er også en epokens idéer og opfattelser. En samtids
tænke- og levemåder, de kulturelle konventioner, lagres her før
nye tendenser tager over og får eget liv. Lader vi livsgrundlaget
bestemme af gentagelse, sammensathed og selvorganiserende
strukturer – er det måden vi ser det, og regner vi lige nu netop de
træk som definerende for civilisationen, så vil vi, når vi giver
huse form, føre netop denne fælles forståelse frem.Til andre tider
vil en hældning mod hurtige genveje og afsnubbede processer
og troen på det tekniske fix indskrive sig med egne tydelige tegn. 

I byens huse fremstilles valget, her overlever vundne erfaringer,
her afsløres de egenskaber vi tildeler tingene – man fremhæver
hvad der regnes for væsentligt, mens det allerede udlevede
langsomt forsvinder. Når vi bygger, fastholdes en civilisation i
sten, huse er stivnede tanker og røber derfor også de opfattelser
af tab og gevinst der er knyttet til det levede liv.

Når mennesket giver form bliver et stofskifte med omverdenen
tydeligt, en udveksling sker med naturgrundlaget, fysisk og
biologisk – men ikke kun af så jordnær karakter, også på et andet
plan sker et bytte, et mentalt stofskifte, hvor stoffet formes af
tanken og vi på samme tid lader formen udfordre os og udvikle
tanken. Den udveksling gror frem – ikke kun når der formes efter
naturen, også når det sker før den, bag om hvad der synes at
være – ikke kun ved at der kopieres, men også ved at der kon-
strueres. Sådan åbner formgivningen for tilværelsens mest
udfordrende spørgsmål ved at udforske stoffets karakter og det
der bringer os selv i overensstemmelse med stoffets væsen. 

– til opklaring bruger vi billedet

BEGREBER 
I STEN

HUKOMMELSE

STOFSKIFTE

UDFORDRING

3
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3.1 ØKOLOGIEN SOM FORKLARING 
En formlighed mellem huset og naturen er i mange
kulturer snarere sædvanen end en undtagelse. Et
eksempel er den antropomorfe byggeskik i Dogon
i Afrika hvor menneskets krop ses brugt som ma-
trix for husets plan, så rum er strakt ud på benenes
plads, andre er dér hvor armene skulle være, et er
lagt på hovedets plads og i kønsorganets sted fin-
der man indgangen til huset. I en anden tid og i en
anden kultur møder vi en geomorf arkitektur hvor

det ikke er den levende menneskekrop, men det kry-
stallinske legeme der er ophav og som en gudgiven
sandhed om verden transformeres til rum og hus.
Som kulturel ytring kan huse vise frem til begreberne
bag tingene, vise sin tids konventioner – de fælles le-
gender – og når man i dag får udpeget ‘økologiske
huse’ giver også de anledning til en forståelse af egen
tid, dens tænkning og de kriser, sammenbrud, frem-
skridt og triumfer vi oplever netop nu. Forenkler vi
tendenserne i den øko-orienterede arkitektur, træder
to meget forskellige formretninger frem – én der gør

Husests plan er et kvadrat
underdelt i fire mindre
kvadrater hvoraf de tre er
selv-ens rum og det fjerde
tilsvarende ensdannet, men
glasoverdækket. Princip-
pets brugsmæssige kvalite-
ter hviler i særlig grad på
de selv-ens rums generelle
anvendelighed der i for-
ening med fleksible instal-
lationer gør at selv spon-
tane ændringer undervejs i
rummenes brug hurtigt
lader sig føre ud i livet. Går
vi nu tættere på kvadratet
(eller fjerner os) og opløser
det i et mere fintmasket
net, vil rum skifte status og
blive hus – et rum er nu
celledelt, delt i fire, et af
dem ‘transparent’. På teg-
ningen er ‘grønne’ kvadran-
ter over alt orienteret fire
og fire mod hinanden og
som celledelingen tager
fart, dannes strukturens
karakteristiske porøsitet. I
udviklingen fastholdes
egenskaberne fra et trin til
et næste, kun raffineret i
overensstemmelse med
krav til det nu mere kom-
plekse stadie hvor nye
vilkår opstår i takt med at
man efterspørger kvaliteter
og funktioner der ikke før
har været brug for. Matrix,
stammoderen, er den
samme, mens afkommet
skejer ud, klær sig som
kulturen, som stedets klima
og landskabet dikterer, og
som materialerne der
findes lokalt lægger op til.

Varme- og lysproduktivitet
Note 1. På ethvert trin fra
enkeltrum til bygning og
videre til samlet bebyggel-
se er en tagflade altid halvt
transparent, udnyttet til
solceller eller til indtag af
himmellys til boligen. Solen
fanges ind og lyset omsæt-
tes til elektricitet, varme og
planters vækst. Ved en sam-
mensætning af flere enhe-
der dannes store foldede
eller prismatiske væksthus-
overdækninger, spændt ud
over bygningskroppens
hulheder. Lys og varme luk-
kes ind i de grønne oaser
og tjener der stedets biolo-
giske fornyelse, alt imens
enhed knyttes til enhed, hus
forbindes med hus, rum
med rum.
Ressourceproduktivitet
Note 2. Huskroppens op-
bygning i, i princippet, uni-
forme moduler giver en fri-
hed til at udskifte de selv-
ens rum, at fjerne dem, rum
for rum, når en standard er
udlevet og herefter genind-
føre en tidssvarende kvali-
tet. Samtidigt indbyder de
selv-ens rums princip til en
individualiseret massepro-
duktion hvor en udbygget
diversitet sikrer den rige va-
riation i produktets anven-
delsesmuligheder, men
uden tab af den ensartethed
i produktet der garanterer
en økonomisk effektivitet,
kvalitetssikring og ressour-
cebesparelse (se  f eks 3.1:
Hvad tanken gør ved huse)

ET MENTALT PROJEKT 
GJORT KONKRET

Det mønsterdannende
motiv sikrer både stabilitet
og dynamik. Identiske en-
heder, simpel gentagelse
og en samtidig uendelig
variation er temaet med
adresse til en fremtids in-
dustrialiserede byggeri. Et
klassisk bud på tankegan-
gen, udtrykt som ‘arkitek-
tonisk Fornemmelse’ er at
finde i Tobias Fabers og
Jørn Utzons artikel: Ten-
denser i Nutidens Arkitek-
tur fra 1947. Arkitekten,
Maanedshefte.
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Vignettens kubusrække kan
aflæses som mere end tegn
og mønsterdannelse, nem-
lig også som et formalfa-
bet, hentet i menneskets
iagttagelser af naturens
funktion og geometri. For-
målet med grafikken er at
lade idéen om den verden
vores liv er vævet ind i sæt-
te på spil, at vove spørgs-
målet: hvad tror vi på – for
derefter at søge et svar ved
at omsætte hvad vi fore-
stiller os til et hus. Det gør
talen konkret, det er stoffet
selv det drejer sig om, det
er form og stof, tilstede-
værelse, noget man flytter
ind i og bor i – og derfor
også med målsætninger der
skal opfyldes: et energi-
regnskab der skal balance-
re, nedbrydningsprocesser i
pagt med gendannelsen, en
overflade hvoraf mere end
halvdelen, i et klima som

vores, skal være egnet til at
opfange solens indstråling.
Enhver figur i vignettens
formalfabet er husets op-
hav, er både kubus og hus,
bebyggelse også iøvrigt, og
by – skabt af spilleregler
hentet i naturen, tydeligst
at se i serien før figuren vil
gå mod en tilstand der ikke
lader sig beskrive af linien,
fladen og legemet og det
overdrages til en fjerde og
ikke-illustrérbar dimension
at håndtere rum og struk-
tur. I udvekslingen mellem
mønster og hus og ved at
sætte fokus på steder hvor
et forløb bringes videre
fordi ‘noget sker’, toner en
tilblivelsesproces pludseligt
frem og bliver tydelig. Ved
at forstærke mønstrets
‘virkelighedskarakter’ brin-
ges ikke kun en tolkning i
spil, men også egen rolle
og indsats.

VI VÆLGER 
BESTEMTE TING

det ‘økologiske hus’ til kodet mening, til et bud-
skab, til stillingtagen og holdning, til protest – og
en anden retning der er samlet om materien og
som så, i enhver henseende, har fokus kun dér,
kun på stoffet. Ser vi på de første, de meningstunge
huse, og sætter sagen på spidsen, finder vi en hus-
bygning som signalerer den gode tilværelse i fin
overensstemmelse med naturen, i harmoni med
naturens former og med det naturlige liv, men må
her lede forgæves efter den bevidste forholden sig
til konkrete biologiske/fysiske sammenhænge og

sociale behov. Går vi til den anden tendens og skær-
per også den, ser vi formgivningen dikteret af biolo-
gisk/fysiske forhold, indsatsen er fokuseret på energi,
jord, luft og vand, på forbrug, udledninger og affald –
men uden at blive udfordret af spørgsmål til den na-
tur som kultur og tidsånd sætter igennem. Sådan op-
fattet synes husbygningen på økologiens præmisser i
dag, uanset den tilsyneladende brogethed, at være
fælles om ét, nemlig de manglende begrebslige red-
skaber til at identificere naturforholdet. En æstetisk
sondering af et naturbrug er forsømt.

Se bagud til illustra-
tionerne 2.9 og 1.9
og fremefter til:
3.3, 3.4, 3.5 og 3.8 

Note til huset. Fordi jeg
vælger at konkretisere ved
hjælp af et hus og når ud
over det programmatiske,
opstår der en slags træghed
i mønstret der gør at man
vender tilbage og ser efter.
Det kan godt være at det
man står med er et hus,
men det er også mere end
et hus – det er konkret, det
er et sted i verden, men
også tilkoblet det ekstra at
man kan have det meste af
verden samlet i det dér hus.
I netop det hus. Der fortæl-
les en historie og den må
afkodes for at grafikken skal
give mening, her leveres et
billedmageri med lag af
betydning og en oplevelse
af at nogle vigtige begreber
er lige til at samle op, tolke
og sætte til forhandling.



Tegningen skal give et bille-
de af udviklingen i en byg-
ningsstruktur fra enkeltcelle
til celledelingens komplekse
sammensathed. En kvadra-
tisk celle er rumstor og
mindste enhed. I næste led
er en kvadrant fjernet og i
et videre forløb vil det gen-
tage sig inden for rammens
kvadrat. Kvadranten der
‘blev væk’ tjener altid en
særlig funktion som luftig
forbindelseszone – husets
overdækkede, helårsgrønne
fordelingsareal. Men vi kan
gå videre, gøre brug af et
endnu finere net, gentage
processen og igen gøre rum
til hus og hus til by, og så-
dan fremdeles – fra genera-
tion til generation.
Note. Samme karakteristiske
selv-enshed findes ved at
fjerne trekant fra trekant og
gentage det, eller, hvis figu-
ren er tredimensionel, ved at
fjerne pyramide fra pyramide
og gentage det – det sidste
kaldet Sierpinski�s pilespids. 
I frakalens verden er vi ved
det klassiske udgangspunkt
og forløberen for dagens
mere rigt nuancerede, ikke-
lineære udgaver af vækst-
forestillinger.  
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HVAD HUSE GØR 
VED TANKEN 

Min stiliserede brug af natu-
rens vækstmønster åbner, ud
over for historien om hvor vi
kommer fra, for en anden
læsning og her handler det
om husenes fysiske egen-
skaber. Det valgte organisa-
tionsprincip, rumcellens
udformning og mønstret for
sammenstillingen til store, i
princippet grænseløse
volumener – alt kan forklares
med en stræben efter en
husbygning der er bedre at
leve i og billigere end det
meste af det kendte. Og det
er den historie der skal
fortælles i det følgende.
Blandt den valgte ordens
formålstjenlighed i husbyg-
ningsøjemed skal tre over-
ordnede nævnes her: 

ENS ENHEDER GIVER 
STOR KOMPLEKSITET
Den rumstore enkeltceller er
strukturens ‘byggesten’ og
oplagt til digitaliseret og
præfabrikeret byggeri. Med
kun tre varianter i cellens
ydre flader, nemlig ingen, én
eller to omkrandsende væg-
ge, opstår et uendeligt antal
muligheder og en mangfol-
dighed der forstærkes af den
vide variation i højder, tag-

former og overdækninger.
Småudbygninger vælges indi-
viduelt og der kan kombine-
res med rumstore transpa-
rente skærme og intelligente
tekstiler – alt udskifteligt og
parat til, i opdateret skikkel-
se, at blive geninstalleret her
eller andetsteds eller til at
lade sig opsuge som genbrug
i det tekniske stofskifte.

FLYD OG TRANSFORMA-
TION ER KARAKTERISTISK
En kommende bruger af
komplekset vælger det antal
rumstore kvadranter (celler)
som han/hun vil have til rå-
dighed, fra én til mange. Fire
er mindstemål for et ‘selv-
tilstrækkeligt’ brugsareal –
nemlig to bokvadranter, en
installations- og en vækst-
huskvadrant. Uanset  rum-
cellen er udført i træ, bio-
komposit, glas eller er bygget
i et vægtigere materiale, kan
den defineres ved bevæge-
lighed. Installationskvadran-
ten (VAND) er karakteristisk
ved det flydende, ved de
energistrømme der fører nyt
til og det brugte derfra.
Væksthuskvadranten (LUFT)
er karakteristisk ved det flyg-
tige, ved lysets vekslen, ved

et liv med årstidernes skiften
og medmenneskets  kommen
og  gåen. Bokvadranten
(JORD) er karakteristisk ved
sin forvandlingsevne, ved
stadig vekslen mellem det
udlevede og fornyelsen.

UDSKIFTELIGHED ER
HUSETS TILSTANDSFORM 
(ILD): Skift i behovene tilgo-
deses af de rige muligheder
for at opdatere boceller,
indføre nyudviklet udstyr og
materiale og for at inddrage
flere enheder til større og
komplekst sammensatte hel-
heder. Det kan være skift i
beboernes holdninger til
naboskab og fællesskab, hus-
standenes foranderlighed
inden for en generation og
senere fra generation til
generation, opkomsten af
nye etniske grupper og sub-
kulturer. Også uforudselige
tekniske udviklinger absor-
beres, for eksempel demon-
streret ved muligheden for
ukompliceret at kombinere
bolig og arbejdsplads. Skift i
behov, vaner og muligheder
modsvares af husets
forandringsevne – høj
omskiftelighed mødes med
stor udskiftelighed.

HVAD TANKEN GØR
VED HUSE 
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symboler for dybe erfaringer. Vi konfronteres med et
livsrum der er fælles for alt værende og med at vi selv
er en del, med at vi er bundet til det og til hvad det er i
egen ret. Præk, råbes der oprørt, missionering  – og, ja,
et budskab er det, et som vi nede mellem husene ikke
nødvendigvis ved vi er modtagere af, men som jeg po-
stulerer opleves mens vi går der. Der er forhold i over-
flade og rum som hvirvler betydning op, man kommer
i tanke om noget helt andet end det man var midt i og
ved ikke hvorfor. 

Ofte er matematikken et
fremtrædende element i de
metaforer for liv vi møder,
både fortidens og dagens.
Sagen, livet selv, er der ikke,
naturligvis ikke, en matema-
tisk orden er trådt i stedet,
ikke for at repræsentere
nogen eksakt sandhed, men
brugt af tanken som værk-
tøj, et logisk system. Heri er
intet nyt. Det er indlysende,
at den matematiske orden

bag (en støvansamling og)
hvad der kunne være metro-
polen Elodone�s tentakler,
ikke besidder egenskaberne
hos naturligt forekommende
liv  – men fordi hun evner at
reproducere sig selv til sta-
digt nye generationer af be-
slægtede figurer, kan ‘meto-
den’ bag hendes vækst bru-
ges til at illudere liv som det
kunne være, og derfor også
til at opsøge de spørgsmål

vi stiller os om livet. En spi-
ral kan hente sine slyngnin-
ger i en talserie hvor hvert
tal er lig med summen af de
to foregående. Og udbyttet
af den komplekse, men
strengt opbyggede orden er
den yndefuldt ynglende
struktur. Serien, hvis be-
gyndelsestal er 0112358··,
skyldes den italienske, tret-
tenhundredetals matema-
tiker, Fibonacci. Han lagde

romertallene til side, lærte
nye tal hos araberne og fik
indsigt i biologisk/matema-
tiske spørgsmål blandt an-
det ved at studere kaniners
forplantning.
Referencenote: Se blandt
andre illustrationen 1.9. 
Se også Jay Kappraff, Con-
nections – the Geometric
Bridge Between Art and
Science, Mac Grawhill inc,
New York, 1991. 

MATEMATIKKENS MUSIK

Kommentar:  
GENERATION X UNDER UDVIKLING
Ved at jeg har stillet skarpt på det skabtes orden og mindre
interesseret mig for egne skaberevner, har jeg ikke udeluk-
ket det andet med det ene –  tværtimod må inspiration,
indfald og det ekstraordinære gives plads, tale gennem én,
påvirke formen og komme til udtryk i det der skal bygges.
Den side af tilblivelsesprocessen er bare ikke ene og alene
mit ærinde. I stedet satses på en type strukturel skønhed
der ikke kun eksisterer i sit eget rum, som ikke kun har sig
selv som formål, men som gør noget ved os i en anden
forstand – hvor vi faktisk belæres, hvor vi nærmer os 

Ophavsmanden til figuren beskriver den – med henvisning til
B. Mandelbrot (3.2) – som en dragelignende fraktal, som en
strengt deterministisk struktur og model af en støvansamling.
Peder Voetmann Christiansen i bogen: Del og helhed. Forlaget
Politiske Studier, København, 1986.

�
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3.2 AT FORME VERDEN TYDELIG
Et væsentligt træk i fraktalgeometrien er at samme
formelement lader sig genfinde i helheden og i den
mindste detalje – i stort og småt, langt ind i uen-
deligheden. Andre betydningsfulde elementer er
det tilrettelagte og kalkulerede, dog kun tilsynela-
dende, for samtidigt ligger ‘det skæve’ latent som
det der åbner nye muligheder. En fraktal kan opstå
ved bearbejdning af en enkel matematisk formel,
forløb bliver gentaget og ved computerteknikkens
hjælp opstår former der er uhyre komplekse, men
også overrumplende velkendte fra det ‘virkelige
liv’. På sit særlige sprog, i en jargon der hører år-
tusindeskiftet til, får fraktalen fortalt os at vi er part
i naturens systemer. Men de meget smukke geo-
metriske former som talmagien tryller frem for øj-
nene af os, gør også klart at menneskets forhold til
naturen ikke kun er konkret i sit indhold – en bil-
ledverden lægges frem med subtile og skjulte refe-
rencer til mening og betydning. Gennem alle tider
har naturen sat menneskets kreative udfoldelse i
værk, hvad man har set er blevet overført til orna-
mentet, til formens sœrlige artikulering og propor-
tionering og har bidraget til anden forskønnelse af
hverdagen. Men ikke kun dér er naturinspirationen
brugt, så direkte og til fryd alene for øjet – også en
særlig betydningssammenhæng bliver til og kom-
mer til udtryk. Når markerne i en bestemt egn i
Afrika er anlagt efter et spiralsk system, så er det
sandsynligvis fordi det er smukt, også praktisk ved
såning og høst måske og, hvem ved, tilmed til
gunst for udbyttet. Men forklaringen man får af folk
på stedet er en anden, nemlig at de forestiller sig
verdens skabelse sådan. Med enkle symboler, hen-
tet i naturen, har de i deres daglige gøremål holdt
virkelighedsforholdet fast og formet deres verden
tydelig. Sirligt pløjer de deres marker spiralske
uden andet formål end at vise frem hvad de ved, og
gøre opmærksom på hvad der er af betydning.

Kommentar: 
TIDLØS TYDNING
‘The eagle flies on fridays’  synger hun ned til os
fra podiet, skønt en smal strimmel lys over
gadedybet er alt hvad man her i New Orleans
slumkvarter ser til ørnens element. Alligevel lader
hun fuglen være bærer af eventyret, være en del af
hendes drømme – den er et billede hun griber til
når hendes drifter og længsler, hendes blues,
synges ud. Hos de gamle grækere valgte man
ørnens skikkelse til Zeus, når han skulle af sted på
sine guddommelige erotiske afstikkere til Jorden.
Den sorte kvinde i halvfemsernes USA omgås en
fugl af samme art, hun knytter rovfuglebilledet til

fridagens frie flugt og dybe styrt, nattens jagt og
byttets nedlæggelse. På fredage slippes vi fri,
synger hun, og med sin brug af metaforen viser
hun hen til en særlig levemåde, til vilkår og
virkelighed. I én og samme skikkelse er ørne-
figuren hendes egen krops og naturens kræfter –
en urform som også hun bruger til at omskrive tid-
løse, fællesmenneskelige træk til noget begribeligt. 

Referencer: 
AT FORME VERDEN BETYDNINGSFULD
For mere end to tusinde år siden samlede græke-
ren Euklid datidens matematiske viden og her for-
klarede han cirklen og de regelmœssigt kantede
former som naturens geometri. Den nutidige frak-
tal kan opfattes som en tilsvarende model. Med
fraktalerne, hvis mest kendte ophavsmand er ma-
tematikeren Benoit Mandelbrot, føres vi ind i en
computerskabt verden af skyformationer og flam-
mende ild, kystlinier, træers kroner og brydende
bølger, vi besøger søhestenes dal, saturns ringe,
opsluges af tornadoer og cykloner. Men vil man
forstå fraktalen som fremtoning, som foreteelse og
fænomen, må man sammenholde dens æstetik
med en antagelse om verdens beskaffenhed. Mest
fremtrædende er den idé at uanset hvor ubetyde-
lige de forekommer at være, så vil ændringer på
Jorden og i universet medføre uberegnelige foran-
andringer, med den afgørende pointe knyttet til hy-
potesen, at der i de uforudsigelige og kaotiske
konsekvenser af loven viser sig overraskende vel-
ordnede mønstre, karakteristiske ved gentagelse og
struktur. En rejse i fraktalen er en rejse i verden. 
John Briggs, Fractals – the Patterns of Chaos,
Simon & Schuster, New York, 1992.
Klassikeren indenfor emnet er bogen af
B.B.Mandelbrot og W.H.Freemann, The Fractal
Geomerty of Nature, Freeman, 1982. 
En hurtig indføring ved B.B.Mandelbrot er artiklen:
Fractals as a Morphology of the Amorphous, 
Yale University, 1997.

Kommentar: 
MÆRK VERDEN  
Ved at beherske naturen ændrer vi den og gør den
til kultur – vi beslutter naturens natur og giver den
rettigheder. Ploven tildeles det maskuline, avlende
princip, mens den åbne jord står som symbol på
det kvindeligt passive – og det sker i en stræben
efter frugtbarhed og overlevelse. I århundredernes
løb bliver den verden glemt, nyt bryder frem og i
dag henter det vestlige menneske sin føde i in-
dustrilandbrugets selvskabte ørkener. Så småt når
dog også det budskab frem, at vi skal mærke ver-
den i en proces der går begge veje – mærk verden,
sæt dit mærke, men lad også verden sætte sit mær-
ke. Et billede går fra forenkling til kompleksitet, og
sker det, rystes et par århundreders hårdt tilkæm-
pet fristilling, mennesket lader sig genindsætte i
naturen og en udveksling vil være vilkåret. Hvad
der kunne være på vej er en slags korrespondance,
en ‘porøsitet’ der anfægter et selvvalgt eksil.

�

�
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TINGEN OG TEGNET3.3 ÆSTETIKKENS ÆRINDE
Huse bygges og med dem, metaforer – sprækker
ind til en større verden. Ældre eksempler findes i
Sulavesi, Indonesien, hvor opfattelsen af menne-
skets plads i verden endnu nogle steder dikterer
huses beliggenhed og indretning. At det er tilfæl-
det ses af landsbyhusets orientering mod livgive-
ren, floden, uanset den findes dagsrejser borte. På
hver af husets to langfacader, midt for, er en dør
placeret, begge flittigt i brug ved beboernes dag-
lige gåen og kommen, men ikke kun, dørene tje-
ner dobbelt som åbning ved også at være vejen
ind til livets begyndelse og ud til dets slutning:
mod øst hvor barnet fødes, mod vest hvor de døde
bliver lagt. Husenes særlige omverdensorientering
og deres indretning er nyttige foranstaltninger, men
der er også overført information. Stående foran hu-
set forstår man umiddelbart hvordan der er skaffet
læ for beboerne mod regn og blæst, at der er sør-
get for skygge og skabt tryghed, at materialerne er
velvalgte og brugt med den indsigt, erfaringen gi-
ver. Men også om andet vigtigt får man fortalt, om
de betingelser folket her bygger deres tilværelse
på, om egenskaberne som naturen tillægges, om
en sårbar eksistens opretholdelse, om overgang-
ene i livet. Mens du endnu tøver ved indgangen til
huset, formår bygningen at bevæge dig, et øjeblik
rykkes du fri af krop og gøremål – først så, berørt,
beslutter du at dukke dit hoved og du træder over
tærsklen, igen samlet og i et stykke og gjort op-
mærksom på det uomgængelige i livet, endnu en
gang stillet ansigt til ansigt med tabet, måske også
bedre rustet til at acceptere det:  tabet af paradiset,
af moders liv, af livet selv. Sulavesihuset tilbyder
rum for kroppen, men er også husbygning med ap-
pel til menneskets forestillingskraft. I formen fin-
des referencer til det der ligger bag den synlige
verden og der åbnes til steder hvor det mest bræn-
der på. Angsten bliver gjort konkret og mennesket
stilles over for verden, så den mærkes. Provokeret
dertil af husets form.

Figurerne bringes her –
ikke af en særlig interesse
for den indsigt af religiøs,
filosofisk eller videnskabe-
lig karakter der kunne ligge
bag, men for at demon-
strere hvordan en opfat-
telse slår igennem og der i
brugen af mønstre ligger et
uendeligt potentiale for at
formidle betydning. Fælles
for illustrationens figurer
er at de lægger nogle
observationer frem. Med
serien, med ornamentet,
slyngningerne og krystallet
leges der, trylles der – og
det sker i en drift mod at
forstå sin verden som hel. 
I figurerne er der skabt
rapport mellem os selv og
en omverden og dertil er
mønstrene hjælpemiddel.
Med udvekslingen sker en
undersøgelse af hvad det
er muligt at nå når mønstre
og matematik tages i brug,
men også formens problem
sættes på spidsen. Bag
formbrugen, som den ses
her, ligger ingen hensigter
om at introducere en ny
tids standard for
husbygningen, langt fra.
Formålet er på samme tid
at arbejde konkret og
symbolsk, på den ene side
at arbejde med figuren
som hus og på den anden,
trække opmærksomheden
mod noget væsentligt i
tænkemåder og selvop-
fattelse. Og det er gjort for
at anskueliggøre hvad der
kunne ske undervejs i en
skabende undersøgelse af
verden, dens liv og samspil.
Ikke fordi der bagved ligger
et religiøst ønske om med
huset at skabe noget der
særligt giver sammenhæng
og et centralt perspektiv –
heller ikke i en politisk
stræben efter at gøre alt
bedre. Nej, dobbeltheden,
både hus og tegn, er valgt
som en udfordring til
æstetikken i ønsket om,
med formen som indsats,
at åbne for den uro som
kommer med spørgsmål til
eksistensen.

Fokusnote:
LIV FÅR FORM / FORM LIV
Med formen kan vi mere end
gøre billeder af naturen; vi
kan også sige noget om den 
– ikke nødvendigvis om 
hvordan naturen er, men om
hvordan vi  lige nu har valgt 
at opfatte den.

3.1

2.9

1.6
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3.4
Tesen om den naturlige udvælgelse, som naturfor-
skeren C. Darwin stod fadder til i attenhundrede-
tallet, blev i hans samtid forstået som et ‘survival of
the fittest’ i den betydning at gunstige forandringer
i arternes udvikling har konkurrencen som driv-
kraft. Sådan udlagt skabtes overensstemmelse med
herskende tendenser i samfundet, en ny udviklings-
lære falder i tråd med tidens politiske/ideologiske
strategier og bliver her en bekvem legitimering af
den holdning at alt er kamp, hvorfor alt er tilladt.
Også i dag er udlægninger af Darwins teori et vel-
etableret tankesæt, ikke kun som grundlag for
forskning i det levende, men for forståelsen bredt
af den verden vi lever i. Kommunistiske naturfor-
skere lagde på Darwins tid også teori til tidens nye
tanker og det førte til den anderledes forestilling at
de drivende kræfter i arternes udvikling skulle fin-
des i kooperation og samfundsdannelse, i gensidig
hjælp og – ifølge overleveringen, med hungersnød
til følge da russiske bønder dyrkede jorden efter
princippet. Skulle en forståelse af evolutionen gro
frem på baggrund af hvor det lige nu og hos os så
tydeligt brænder på, kunne det være som samspil
hvis udvekslinger sker i systemer så komplekse at
uventede egenskaber og udviklinger opstår – kva-
litative spring. Når arternes udvikling i dag, et år-
hundrede senere, diskuteres, finder man det syns-
punkt at fokus mindre er rettet mod det enkelte in-
divid og dets overlevelsesevne og mere mod effek-
tiviteten i den sammensatte helhed. I stedet for iso-
leret at samle opmærksomheden om delen, ses der
på om systemet som helhed er i stand til at tage
ved lære, i hvor høj grad det evner at udveksle in-
formation og forandre sig i omgivelserne. Er det så
væsentlige elementer i udviklingens egenart, er det
natur som natur ser ud for os i dag, så er det også
her vi har et mål for dens bemestring. Så er det og-
så her, vi skal finde forbindelsen mellem natur og
kultur – og her, en økologisk funderet æstetik vil
præcisere og meddele sig. 

Kommentar:  
DE MÅSKE BEDST EGNEDE  
Midt i sidste århundrede brød naturforskningen i
Europa igennem med en ny udviklingslære. Hin-
dringerne havde indtil da været den kristne
skabelsestro hvor man anså arterne for at være
færdige fra skaberens hånd  og derfor uforander-
lige (en tro mange stadig deler). Af væsentlig
betydning for gennembruddet af en ny tids lære
blev englænderen C. Darwin (1809-82) hvis
forskning førte til tesen om at drivkræfterne bag
arternes udvikling er naturlig udvælgelse. I dag

møder man den videretolkning af Darwins århun-
drede gamle erkendelse at organismer deltager i
skabelsen af deres eget miljø, at arternes udvikling
skyldes kvalitetsvalg og at forandringer er det
uventede produkt af en kreativ proces. Er det syns-
vinklen i dag, og er fokus nu på at meddele sig og
udveksle information kunne også de tanker genfor-
tolkes som russeren, anarkisten og naturforskeren
Pjotr Kropotkin (1842-1921) gjorde sig om udvikling
og aktualisere samfundsutopiske elementer som
egen-organisering og gensidig hjælp. 

Reference: 
UDVIKLING GENNEM KVALITETSVALG 
S. J. Gould forfægter det synspunkt at en
videnskabelig sandhed ofte, i højere grad end af
sandhed, har karakter af en fordom, inspireret af
tidens herskende sociale og politiske værdier. Sin
egen opfattelse af darwinismen opsummerer han
til den påstand at gennem den naturlige
udvælgelse skabes den egnede. Han foretrækker at
sammenligne udviklingen med den proces
kunstneren går igennem, når hun ud af et
råmateriale skaber sit værk. Kriteriet for et individs
egnethed er uafhængigt af blot og bar evne til
overlevelse, siger han, for var det udelukkende det
der gjalt, ville planten aldrig være gået på land og
træer ikke findes – og han understreger den
naturlige udvælgelses kreative dimension. Noget
bryder frem ved processen. Anderledes. Uventet.  
Stephen Jay Gould, Ever Since Darwin –
Reflections in Natural History , WW Norton &
Compagny, INC. New York 1977 (reference-
noterne 1.4 og 1.6 henviser til samme forfatter og
debatten om hans synspunkter).

NATURENS BEMESTRING / 
EN CIVILISATORISK STRÆBEN3.4

�

Kommentar: 
EN KREATIV PROCES
Diagrammet skal ses som
symbol på et skabende
udviklingsprincip, særligt
derved at nyt bryder frem i
overensstemmelse med
hvad vi kender fra levende
systemer. Men substansen,
indholdet, inventarlisten,
finder vi der hvor mønstret
bliver til hus. Nederst i
hierarkiet er det fælles ens,
rumcellen, strukturens byg-
gesten og ledende motiv –
altid styret af et enkelt prin-
cip for vækst, alligevel ud-
viklet til rig sammensathed
og differentieret funktion.
Senere påvirkninger kom-
mer til ved småvariationers
variationer, ved uforudsee-
lige indbrud af nyt, ved
forskelle i de økonomiske
vilkår på stedet, klimaet,
topografien, tilgængelige
materialer og traditioner. 
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EN SELVGENERERENDE
ORDEN
En forfatter forklarer sin
digtning som et snœvert sy-
stem – som en selvgenere-
rende orden. Hun skriver
om hvordan sproget stram-
mer til i stadigt nye møn-
stre, om visse ord der for-
drer at skulle gentages ritu-
elt og om en sætningsop-
bygning der œndrer sig
undervejs, og som gør det
efter nogle matematiske
principper, ingen på for-
hånd har indviet hende i.
Via sit digt får hun den hø-
jere matematik i tale og det
sker, når hun afgør hvad der
skal ind i teksten og hvad
der skal ud. I bebyggelser-
ne vist her, er en matema-
tisk orden gjort formska-
bende – den finder vej ud i
husets rum og flader, den
giver liv, skabt af loven,
indefra og ud. Regelsættet
sætter sig igennem i bygnin-
gernes placering og orien-
tering og i et vekselspil mel-
lem åbne og lukkede rum –
enkelt lægges hus mod hus,
enkelt tillades lette over-
dækninger at forbinde byg-
ning med bygning og enkelt
sikres at regn vises væk. To
af de viste bebyggelser er
henholdsvis femte og sjette
generation af et mønster der
gror ‘gaffeldelt’ ud fra et
centrum – iøvrigt, ifølge sa-
gens natur, et uhyre økono-
misk minimalnet til forsy-
ning af husene. Samme prin-
cip, men med en hoved-
stamme som på et træ, kun-
ne med helt det samme ud-
bytte være valgt, eller en
forgreningssystematik i
overensstemmelse med
Fibonaccis serie (se illustra-
tionen 3.5). Karakteristisk,
og det fælles, er måden hele
mønstre fremstiller sig selv
– i det tvedelte forgrenings-
princip, som ses her, i pulje
med mosser og tang, ikke
for at bebyggelsen skal lig-
ne netop det, men fordi der
i mønstret ligger en æste-
tisk tiltalende og fagligt
udfordrende bestandighed
af formål.

Note til bebyggelsen: Fire
kvadratiske enkeltrum dan-
ner en kvadratisk bygning
og man må forestille sig de
første delinger som begyn-
delsen til en struktur der
tillader mønstret at mang-
foldiggøre sig uden græn-
ser. Hver enhed har tydelig-
vis relation til hele den
samlede komposition med
slægtskab mellem enkelt-
rum og huskrop, og videre
hvor figuren bliver bygning
og by. Store rum har små
rum, små rum har mindre
rum og sådan fra hus til by
og modsat – hvor dramaet
ikke ligger i forskelligartet-
heden, men findes i forskel-
ligheden i det samme. 

Note til forfatteren: Pia
Tafdrup fortæller om sit digt
‘Ark’ fra samlingen
Territorialsange, udgivet
1994 på forlaget Borgen. 

Note til et mønster:
I forgreningsmønstret vist
her, ser vi den fjerde og
femte generation. Princip-
pet er i bebyggelseseksemp-
let anvendt ved brug af en
‘diagonal’hustype (se typo-
logien 3.9) – indbyrdes
placeret, så en ny bygning
altid lægges til nabokvadra-
tets frie hjørner, aldrig side
mod side og kun der hvor
mønstret åbner for vækst. 
Mere om mønstret, se: 
Peter Stevens. Patterns in
Nature, Penguin, 1974.

�
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3.5 
Med undtagelser er et fælles træk for husene der
de sidste tiår er bygget med naturen i fokus et ud-
tryk for det ansvarlige. Hvad man mødes af er en
overlevelsens  æstetik – og som jeg ser det, visio-
nær i sig selv, men næppe som samfundsmæssig
strategi. Skal det forhold ændres må den økolo-
giske kollaps, i stedet for at udløse artighed, af-
stand og afmagt, bredt provokere helt nye og
anderledes forestillinger om hvordan tilværelsen
skal forvaltes. Med en mangel på professionel be-
skedenhed som jeg anser for nødvendig, postule-
rer jeg at husbygningen rummer en definerende
kraft – at man med huse kan benævne hvad der
endnu er uden navn. Det betyder at sammenbrud-
det som vi er en del af, kunne være en åbning for
det mobiliserende overskud – at krisen som vi er
midt i og som har at gøre med det vestlige men-
neskes naturforhold, kunne fremprovokere dristige
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men ‘muteret’ under indtryk
af ændrede krav og nye ud-
fordringer – elementer tages
med, andet går tabt, nyt
dukker op, og alligevel, på
hvert niveau, genkendeligt.
To kvaliteter er typiske: dels
forudsigeligheden som ligger
i de enkle retningslinier for
byens vækst, dels ‘degenera-
tionen’ af den regelrette
form, når systemets klarhed
midlertidigt svækkes af til-

OVERLEVELSENS POLITIK 
OG PARADISHAVEN

og endnu uprøvede udkast til hvordan huse kan blive
og hvad de er. Huse har tænkemåder inkorporeret i
sig, udtrykker værdier og smertepunker. Vi tager stil-
ling når vi bygger, har udsagnsmulighed og derfor
også -pligt og må, når tiden er til det, fortælle en an-
den historie. Antager vi det og tager vi konsekvensen
af standpunktet, indebærer det at vi i omgangen med
formerne kan bruge dem til også at skildre hvem vi er
og hvor vi står og sådan, bevidst, overgive os til ko-
dens møje. Et hus er et hus og når det bygges er det i
bedste fald tilegnet medmennesket og tilpasset jor-
den, men på samme tid er huset andet og mere, nem-
lig også en reflektion over verden. At bygge hus er
konkret, endda så vidt at det også er indseende gjort
konkret, en bygning er et mentalt stof gjort fysisk og
som jeg ser på det, er det her – med den bevidste
brug af den udsagnskraft der ligger latent, en husbyg-
ningens æstetiske utopi formuleres.

3.5

Bedst forklares måden som
illustrationens basisfigurer
udvikler sig på ved at hen-
vise til serier og processer.
Mønstre kendt fra før ven-
der tilbage i forskellige ud-
snit, ved ændringer som
sker i forløb og skala og de
bliver ved med at dukke op
– som tryllekunstnerens
kanin af hatten. Bebyggel-
sen er blevet til ved brugen
af koder, anvendt både for 

udstrækningen på fladen 
og i rummet. En kubus er
grundenheden, ‘ens med sig
selv’ på alle stadier fra det
enkelte rum til bebyggelse
og by. Karakteristisk for 
den sammensatte form og
udviklingen i den krystal-
linske masse er et forløb
mod det mere og mere
komplekse. Sluppet løs, vil
nyt bryde frem, beslægtet
med det der var før, lig det, 

fældige ydre påvirkninger.
Her er et eget potentiale på
forhånd fastlagt, men ikke
deterministisk, for i proces-
sen vil formen aldrig helt
kunne forudsiges. Også den
æstetiske ‘følelse’ og skelnen
vil gøre sig gældende og give
plads til at udtrykke vurde-
ringer, fornemmelsen for det
skønne, det overflødige, det
rigtige, en begyndelse, en
slutning.  

SPRING 
OG FÆLLES BASIS
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Reference:
RUM FOR DET RUMLØSE
C.G. Jung har i sine skrifter forklaret sit behov for
at give sine inderste tanker og sin viden konkret
form – han måtte aflægge bekendelse i sten og det
var sådan, hans tårn i Bollingen blev til. Han ser
det absurde i idéen, men opnår stor tilfredsstillelse
ved arbejdet og skriver, at han er forbundet med
alt i tårnet. Alt. Og at alt som indgår i tårnet også 
er en del af hans egen historie. Ved at bygge tårnet
som han har gjort, har han skabt rum for
baggrundens rumløse rige. 
C.G. Jung: Erindringer, Drømme, Tanker. Forlaget
Lindhardt og Ringhof, 1991.

Reference: 
FORKLARINGER GRUNDET PÅ
INFORMATION OG FORM
J. Hoffmeyer bruger de biologiske teoriers historie
til at vise, hvordan civilisationers udvikling ikke
bestemmes af naturen, men af idéerne mennesket
har om den. For eksempel er det i vor tid nyttigt
for den tekniske beherskelse af verden at betragte
naturen som dødt stof og tiden som en autonom
proces – en opfattelse som gør hindringerne for
naturressourcernes udnyttelse lettere at overskride
og, har det vist sig, gør ødelæggelserne enorme.
En konsekvens er for eksempel at jordens frugt-
barhed i dag er ligegyldig, fordi den kan kompen-
seres med kunstgødning og kemi. Forfatterens bud
på en idé om naturen der vil være anderledes
bæredygtig, samler sig om koden. Menneskets ny-
vundne muligheder for at håndtere store mængder
information, både i biologien og kulturelt, gør det
muligt at ny teknik bliver tilstrækkeligt raffineret til
at tilgodese menneskets behov, uden at naturen
ødelægges. Koden lader universet tale i en eller
anden ikke-religiøs forstand, vi lytter og tolker
budskaberne. Det er det nemme. Og dernæst
kommer det sværere: at søge passende måder at
forholde os til informationerne. 

Jesper Hoffmeyer, Samfundets naturhistorie - og
andre udgivelser. 2005 udkom J.H.�s afhandling:
Biosemiotik. Forlaget Ries. Om emnet og andre
teoretiske positioner i biologien i dag, se også:
Christian Baron, referencenote 1.6.

Reference: 
GJORT I STOFFETS BILLEDE  
I bogen : Gödel, Escher, Bach – trækker forfatteren
D.R. Hofstadter paralleller mellem buddhistisk og
vestlig verdensopfattelse. I et af sine eksempler
vælger han at sidestille et litografi fra1946 udført
af hollænderen Escher med den buddhistiske
allegori ‘Indras net’. Eschers billede hedder Tre
kugler II og det viser skrivebordet som genspejler
kuglerne som ligger på det; kuglerne genspejler
skrivebordet, genspejler hinanden, tegningen af
dem selv og kunstneren som tegner dem. Billedet
bruges til at demonstrere en opfattelse af verden
hvor genspejling er et nøgleord, tings og væseners
endeløse forbindelse med hinanden. 
D.R. Hofstadter: Gödel, Escher, Bach – An Eternal
Golden Braid. New York, HarperCollins
Publisherss Inc., 1979. På dansk: Gödel, Escher,
Bach - et evigt gyldent bånd. Aschehoug, 1992.

Skulle antikens grækere skildre hvordan verden er
sat sammen, var geometriens regulære former fyl-
destgørende. Nu, i dag, kan fraktalen tilgodese det
samme behov hos os for at forstå verden og ud-
trykke indsigt. I begge formverdner ligger matema-
tikken til grund, men en væsentlig forskel, og den
fornyelse der giver overensstemmelse med natur-
opfattelsen i dag, er fraktalens evne til at skildre
stoflighed og kompleksitet. Hvor en fortids redska-
ber, groft sagt, begrænsede deres bruger til at ar-
bejde med kvantitet, kan vi med computerens
hjælp formidle flere informationer og med mange
mellemtoner og en større sammensathed også i
højere grad udtrykke kvalitet. I fraktalens nuance-
rede måde at skildre stoffets karakter synes vi at
møde en bedre mimet natur, ikke nødvendigvis
rigtigere, men et rigere, sanseligere naturudtryk
end det som geometriens regulære legemer kan
stille til rådighed. Set med ‘fraktalisten’s øjne kor-
responderer fraktalgeometrien med verden derved
at en rig variation folder sig ud, samtidigt med at
der overalt findes ligheder. Dertil føjer sig at en høj
grad af kompleksitet er til stede og ikke mindst, en
indbygget stabilitet. Fraktalens æstetik sætter fokus
på ‘loven’, på et universelt organisationsprincip og
åbner en ny diskussion om dannelse af form. Tager
man fraktalen ‘på tallet’ og accepterer dens form-
dannelse som betydningsbærende, afklares en nu-
tidig måde at beskrive udvikling. Særligt er at ind-

Kommentar: 
ERKENDELSESLIV 
I LIGNELSESFORM  2
Ved at vælge fællestræk med
universets galakser, DNA-mole-
kylet og grankoglens skelmøn-
ster manifesterer et nyopført
højhus i London City med over-
tydelighed at med konkretise-
ringen til hus tegner vi et
natursyn frem. Her henvises til
det velkendte, til naturen som
en kontrollerbar størrelse der
hviler på enkle love. Men der
er mere. Prøvende væves ele-
menterne: form, stof, processer
og betydning sammen og der
røbes en vilje til at inddrage le-
vende systemers komplekse og
skabende udviklingsprincip.
(Huset Swiss Re, se 2.4 og 2.5)

EN MIMET NATUR – 
ELLER: HERODES OVERHERODET3.6
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byrdes afhængigheder skaber grænser, men også
at den fastlagte orden, hvis vi venter længe nok,
åbner for nye egenskaber som ikke var til stede på
tidligere trin i udviklingen og heller ikke ville have
haft mening her. Med en ikke-lineær og dynamisk
formdannelse føjes fasetter til diskussionen om
hvilken opfattelse af os selv der åbnes for lige nu,
i den tid der er vores. 

Reference: 
SKJULT OG HÅNDGRIBELIGT  
Med ni koncentriske cirkler har man alle de
oplysninger der skal til for at konstruere regulære
legemer som for eksempel tetraeder, kubus, oktae-
der, dodekaeder. Samtidigt har man metaforen for
buddhisternes forestilling om hvad der ligger bag
skabelsen. Forfatteren K. Critchlow definerer
kosmos som et ordnet univers og det islamske
kosmos som et harmonisk univers med både en
skjult og en håndgribelig side. Derfor kan studiet
af kosmos� love i islam følge to veje, skriver han,
men målet for de åndelige discipliner er at forene
de to til en helhed. Og sproget der kan forene, er
mønstre – særligt de mønstre der er skabt af tal. 
Keith Critchlow, Islamic Patterns – an Analytical
and Cosmological Approach, Thames and
Hudson, 1976/1989.  

Kommentar: 
KOSMETIK, KUNST 
ELLER KOSMOS STEDFORTRÆDER
Som dodekaederet, den gang Platon for et par
årtusinder siden var ung, beskrev selve verdens-
altets form, er fraktalen i dag et bud på naturlige
formers matematik. Fraktalen opstår parallelt med
ny forståelse på andre felter – af hjernen for
eksempel, dens måde at arbejde på, dens fysik og
bevidsthedens basis. Fraktalen illuderer liv, den er
et udsagn om liv, ikke som vi kender det, netop
ikke, men som liv kunne se ud, når der åbnes for
nye måder at tænke på – kontroversiel og
udfordrende i en brydningstid. Alt efter ens syn på
verden er fraktalen derfor lutter overbud, en hokus
pokus stjælen billedet fra naturen, en gemmeleg,
en ferm pyntekunst – rigtig kunst måske, sanseleg
måske, eller, som endnu en mulighed, fraktalen
opfattes som en mytisk størrelse der lader
mennesket blive en del af noget højere og andet.
Selv vil ‘fraktalisten’ forklare det sådan, at
mennesket via fraktalens særlige billedsprog ser
sig inddraget i et på samme tid velordnet og
kaotisk univers hvor vi åbner os for kosmos og
kosmos åbner sig for os. Og set sådan, kan de
særlige love som fraktalen gør synlige, afskrives
som udtryk for den civilisationstrætte
vesterlændings længsel efter en kosmisk
helhedsopfattelse og fællesskab med de
guddommelige kræfter – altså som svar på et
underskudsfænomen og tab. Men tænkningen bag
fraktalen tilbyder mere end det, nemlig også et
vigtigt signal på et tidspunkt, hvor vi er ved at
simplificere vor verden ud af eksistens.

3.7 METAFYSISK FORANKRING
Menneskets brug af naturelementer kender vi fra
den direkte efterligning. I huses former og i fladers
dekorering genfinder vi for eksempel sneglehusets
spiral, ser mønstre overtaget fra fjer og fra fiskens
benrad, fra det strømmende vand, fra væksters og
dyresamfunds hierarkier. Og selvfølgelig kan vi
bygge huse som muslingeskaller, hente inspiration
i fuglevinger og blades ribber og vi kan planlægge
byer som gjalt det levende kroppe. Man kan bruge
billedsmukke organiske former og naturlige ting i
husets konstruktion og æstetik, hente fornyelsen i
Paradishavens frodighed og lade slangen, æblet,
træet blive en del af huset, være gentaget der og
gjort til billede. Man kan, kort sagt, bruge genken-
deligheden som grund – ikke nødvendigvis som en
direkte efterligning af det man ser i naturen, måske
som en skærpelse, men dog, man finder sin model
og finder den i det direkte møde. Programmet selv
lader man derimod ligge: den biologiske selvre-
produktion, koden og de mekanismer der skal til
for at oversætte den, alt det der ligger bag det
umiddelbart sansede og som kunne udvide det æs-
tetiske felt. Den side ser man intet til. Kunne det
ikke være de skabende kræfter – processen, meto-
den, udvekslingens kreative dimension, selvorga-
niseringen, man arbejdede med når man i praksis
vil forstå og virkeliggøre en by eller en bygning og
dens biologiske fornyelse? Hvorfor lades den side
ude? I min forestillingsverden er det dér, i sam-
tænkningen, man skal søge og finde udfordringen
til dannelsen af en nutidig æstetisk vision – i en
dobbelt håndtering hvor biologiske processer fri-
sættes i samspil og kredsløb, det vil sige hvor tin-
gene fungerer og er en fysisk realitet, mens der
samtidigt sker en fortolkning af hvad der finder
sted og vi forklarer karakteren af den natur som
kulturen sætter igennem.

SOLEN OG ØJETS PUPIL

Rum delt op af rum
og som det ta’r sig ud for os
ordnet efter klodens lov
så alting aldrig bare synes fjernt
men også altid nært

Rum lagt ved rum 
holdt fast af organismens koder
så intet helt er ens
og heller aldrig helt et andet
kun forskelligt i det samme

�
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Kommentar: 
KODENS MØJE
I oldtiden var tallet seks et skønhedens symbol,
det ansås for fuldkomment, og var det, fordi de tal
det kan deles med også sammenlagt giver tallet – 
i sig selv nok til at lade den kreative stræben
underkaste sig magien. Man kan vælge at tolke
lånet fra matematikken som en trang til orden og
til at holde kaos på afstand – som et forsøg på at
beherske gennem systemer. Modsat kan man se
det som en åbenhed ‘udad’, at den skabende har
valgt et system, matematikken, sekstallet, som en
egenskab hos universet – at sekstallet er læst i
naturens bog, så værkets tilblivelse er en proces i
naturen og betinget af den. Værket er en egenskab
ved ‘det naturlige’, ved universet. Den sidste ind-
faldsvinkel kan man møde hos nutidige digtere:
systemer bruges kunstnerisk og det gøres for at
udstille menneskets ‘given form’ som noget der på
samme tid rummer biologien, universet – altså
hvad der er naturgivet for os, og så bevidstheden
om det samme, vores fortolkning af det. Formen
forbinder de to verdner, gør dem til én – og målet:
at lade noget vigtigt komme til udtryk der ellers
ikke lader sig fange.

3.8 EN BÆREDYGTIGHEDENS ÆSTETIK 
Selv ikke naturforholdet er for os noget oprinde-
ligt. Uden en i fællesskab accepteret betydning,
uden en oversættelse af hvad naturen er, er den et
retningsløst kaos eller et ingenting. Men med ved-
tagelsen bliver det klart hvad det er i naturen der
er det skønne. Med valget definerer vi eksistens-
mulighederne, vi klarlægger hvad der er gørligt,
sætter os grænser efter det og giver troværdighed
til en bestemt type videnskab. En slags kontrakt
bliver sluttet, en fælles overenskomst, og med den
sanktioneres naturforholdet og vi binder naturvi-
denskabens forklaringer om stof og funktion til
den kulturelle proces. Med økologien forvalter vi
naturen, med videnskaben om det levende og dets
betingelser lægger vi dét frem som vi lige nu ved,
her bekræftes det og styrkes det, men ikke kun –
når tiden er til det, ophœves det, det forkastes og
giver plads til nyt. Derfor er heller ikke en husbyg-
ningens økologi kun et jordnært anliggende, men

I byens myriadiske indre
krydses silkevejen ved
Ukhara (årene omkring 100
før vor tidsregning) af et
nutidigt informationsper-
spektiv. Betragtes den enkel-
te bygningskrop isoleret, er
den bestemt ved det fast-
lagte og stabile. Gevinsten
er en frihed til at udskifte de
selv-ens rum, at fjerne og
indsætte, som havde vi at
gøre med en waggon i et
tog. Her arbejdes der med
en struktur under kontrol,
bundet til det forudsigelige
og regulære hvor erstat-
ningsmoduler kan mobili-
seres, når tiden nedslider
stoffet. Derimod er princip-
pet for dannelsen af sam-
mensatte former karakte-
ristisk ved det provisoriske
og det frie forhold til
symmetrien, ved at forløb
kan brydes, bøje af og til
stadighed, spontant, lade sig
variere. Hvor kvadratet, iso-
leret set er statisk, er dan-
nelsesprincippet for en sam-
ling af kvadrater dynamisk –
det styrede og det selvgro-
ede er blandet, og man nær-
mer sig respektfuldt natu-
rens og kunstens fælles stra-
tegi for dannelse af form.
(Se 3.5, 3.4 3.3, 3.1, 2.9 .....)

EN STRATEGI 
FOR DANNELSE AF FORM 
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Typologiens grundlag er én
bygningsform – der er kun
den ene, og den er bygget
over kuben, halvt lukket til,
halvt åben, overdækket med
en klimaskærm. Herefter er
valgt kun ét princip for vari-
ation, og det bestemmes af
tagets form. Derved bliver
grundtypen spaltet ud i to,
den ene med tagformen be-
stemt af diagonalen (D),
mens den andens tagform
følger figurens kant (K). En

simpel nuancering af de to
tagformer fører til at typer-
ne ialt bliver fire. Det er alt
– et kvadrat med taget paral-
lelt eller med taget over dia-
gonalen, større er typefor-
skellene ikke, men ved gen-
tagelsen af den enkle figur
går strukturen mod stadig
større kompleksitet. Trin ne-
de i skemaet vises typerne i
forskellige situationer: som
enkeltstående, sidestillede,
modstillede og sammensat-

te. Typologien går med an-
dre ord langt fra så vidt som
Mendels love og den senere
arvelighedslære gør det – de
kombinationsmuligheder
der opstår ved krydsninger
er ikke taget med, et enkelt
‘individ’ følges kun dertil
hvor blandingsformer bliver
til, og slippes før slumpen
og det uforudsigelige tager
over. Men allerede inden
typologiens to lodrette spor
krydses og før der avles ba-

starder, er variationen rig –
efter, når der gives adgang
til kombinationer på tværs,
vil antallet af varianter være
uden grænser. Det skyldes
at forskelle der er i typernes
begyndelsesbetingelser vir-
ker selvforstærkende ved
kombinationer og uanset
afvigelserne grundtyperne
imellem i udgangspositionen
er både få og små, bliver de
årsag til en frodigt varieret
formdannelse. 

EN KONTRAKT  
FOR HVAD VI KAN SKABE

Mørkeste tone indikerer 
glas eller anden transparent/
translucent klimabuffer

ENKELT-
STÅENDE

TYPE D TYPE K

SIDE-
STILLEDE

MODSTILLEDE

SAMMENSATTE

�
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er bundet op på et begreb om det skønne, på skøn-
hedens forhold til virkeligheden og derfor også på
hvordan naturforholdet opfattes og kan påvirkes
lige nu. Sådan tænkt udvides økologien til hvad
der retteligt burde benævnes kulturøkologi. Med
husene formidler vi den store fortælling om verden
og gør det søgende, uanset vi jo bærer en fortæl-
ling frem som ‘vi selv’ har givet både ramme og
indhold. Sådan bliver en bæredygtighedens æste-
tik part i en fastholdelse af virkelighedsforholdet,
men kan også det modsatte – udløse en slags kre-
ativ selvforglemmelse, fremlokke en distance til
vedtagne forestillinger og dermed også provokere
til nye og anderledes livsudkast. Ved æstetikkens
mellemkomst optræder huset i en betydningsfor-
midling der lader mennesket afsøge forbindelsen
mellem natur og kultur og sætte sig selv på plads i
en ordnet struktur. Til opklaring bruger vi billedet. 

Reference:  
OPMÆRKSOMHED VIA PROJEKTIONER 
I et afsnit om geometri og kreativitet skriver
arkitekten Antoniades, at i de sidste to hundrede år
er den euclidiske geometri til stadighed blevet
udvidet og den kan i dag udfordre den formgiver
der giver afkald på sin skråsikkerhed for at
udforske vor tids bidrag – det dynamiske element.
Et gennemgående tema i bogen er analytiske,
tegneserieagtige øvelser hvor der vises eksempler
på ‘fælles’ geometri i nutidige bygningsværker. 
C. Antoniades, Poetics of Architecture – Theory of
Design, Van Nostrand Reinhold, New York, 1992.
Af samme forfatter er: 
Epic Space, samme forlag, samme år. 

3.9 ANSVARLIGHEDSUTOPIEN
Korsmærket brugt som signatur sendte i det  gamle
Rom billedhuggeren Claudius i døden, dømt af
kejser Diocletianus til drukning i floden. I korset lå
tanken der dræbte. Den begåede forbrydelse var
brugen af en idé, svarende iøvrigt til hvad der lig-
ger bag kejserens egen handling, hans politisk be-
stemte dom – men en anderledes idé end hans og
derfor en forsyndelse. Bag ethvert valg der har med
værdier at gøre ligger en tænkemåde, og også et
hus lader sig ophæve som materiel genstand og
dér, skjult i stoffet findes en indsigt af svimlende
rækkevidde hvor alt bliver større, mens man ser,
helt modsat hvad der gælder de sædvanlige love
for perspektiv der lader blikket fanges af et forsvin-
dingspunkt og stort er blevet småt undervejs. Hu-
set er både konkret, ‘naturalistisk’, det er elemen-
ter af lys, farve, stof, tid, proportion – og det er en
abstraktion der udtrykker sig forskelligt, bestemt af

hvilken kulturel grund huset hviler på og alt efter
hvilket sprog det er tænkt i. Nogle mener, det for-
nuftigste man som husbygger kan bruge sin tegn-
bevidsthed til, er til at lade meddelelsen forsvinde,
gøre udsagnet usynligt og lade tegnet blive deko-
ration. Men at rense sit hus for ‘fortælling’, at eli-
minere budskabet, forudsætter at man virkelig er
sig tegnet bevidst – og det er endda ikke tilstræk-
keligt. Der findes ikke kulturer der er ingens kultur
– og omvendt, ingen har ingen kultur, ingen lades
‘ubesmittet’. Kultur er hvor der er nogen, og med
nogen er der vaner, skikke, mytologi. Den sam-
menhæng gengives uafvendeligt af den æstetik der
‘tegner’ huset. Til hver tid giver husene et bud på
hvad vores færden i verden går ud på. I formen er
kulturen bygget ind, men hvad det er for en kultur
vi har med at gøre og er en del af, er mest uer-
kendt, lagt ind i tanken som en indsigt ingen rigtigt
gør sig klart, og alligevel optaget i loven, i kunsten,
i barnets første tegning, i urfolks yndefulde dyrevi-
sioner. Et hus er en fysisk manifestation af kulturen,
og modsat: man erfarer kulturen gennem huset
som er et fuldt udviklet, men ordløst kodesystem,
oplagt til dechifrering. 

Reference:   
AT FINDE OG AT FINDE UDTRYK
I vestlige religioner er kærligheden det største. I
visse andre religioner er afkaldet det vigtigste –
forsagelsen. I klassisk islam er viden det bærende
element og i islams sufisme er den ædleste form
for viden den der kaster lys over det skjulte. Derfor
søger sufien ikke kun at finde, men også at finde
udtryk for den guddommelige orden som den
skjuler sig i alle former. Målet er at indvirke på
formen, så det der er inden i bliver kendt. På den
måde genspiller sufien skabelsesprocessen. Gen-
nem sin søgen, stræber sufien efter det guddom-
melige center og gør skrifttegnet, ornamentikken,
bygningens form, kunsten, til en rejse i Gud. 
Laleh Bakhtiar, Sufi – Expressions of the Mystic
Quest, Tames and Hudson, 1976/1991.
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SPEJLING

Over bakken,
ude fra havet.
Orgelstykker 
af samme art.
Elskoven kan det,
legesygen også,
kraniets masse
og huler i vid
forstand.
Guddommelig
åbenbaring.



Tilværelsen på landet var igen min hverdag og det spørgsmål
blev vigtigt hvordan arbejdet med jorden og under åben himmel
ville forbinde sig med erfaringer fra et liv med huse, med den
husbygning som er mit fag. Koblingen mellem skønheden i
gæssenes forårstræk og måden vi mennesker vælger at give form
blev provokation og drivkraft. Jeg ville sætte ord på. Og langsomt
blev bogen til. Det der optog mig var kulturens tegnsætning,
spørgsmålet om til hvilken verden vi bygger huset. Hvad henter
vi når vi giver form? Hvorfra? Hvad vil vi sige med det?

I min eksemplificering – en sådan har jeg vovet mig ud i – prøver
jeg at tegne hvad jeg tænker, drive ’grundforskning’ med for-
men, men når kun til det geometriske udtryk og ikke videre, ikke
dertil hvor formgivningen mister fodfæste og bliver flydende og
kompleksiteten uigennemskuelig. Det er beklageligt, helt svaren-
de til at jeg ville gengive gæssenes træk derude udelukkende ved
formationens strenge orden og de aerodynamiske principper. 
Og det er jo for lidt. Men hvad jeg gør, gør jeg som en nødvendig
øvelse for at komme videre. Jeg vil vide hvad formen fortæller.

Det lader mig kold at bygninger kan være formet så bløde og
organiske at de ligner noget lige før det helt smelter hen og at et
bankpalads beskrives ved en fyrretræskogle. Det er ikke natur på
den måde jeg tænker, ikke en flad analogi jeg vil. Men jeg
tænker natur, det er rigtigt. Mit ærinde er det naturen iboende,
hvad det så er – at diskutere det for at kunne samspille med det.
Det er ophavet, den fælles tegnsætning, helt fra begyndelsen, jeg
er ude efter. Og jeg bruger husene til at give det form.

Det fyldestgørende har selvsagt ikke været mit mål. I stedet er
der, i de lange, krydsende strenge af tekst, spredt hentet udsagn
ind fra andre, men også skabt mellemrum, uventede ’huller’ og
øde steder som giver læseren plads. På den måde rummer bogen
meget mere end jeg ved, og den er blevet større, end jeg har
magtet at gøre den. Læs blot af lyst, på tværs eller ad et hvilken
som helst andet spor – alt er forbundet.

PÅ LANDET

FORMEN

TEGNET NATUR

LÆSNINGEN

– og til hvilken verden bygger vi huset?

EFTERSKRIFT
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BORN FOR THE CITY

An arrangement of cubes is
stacked and ordered. The
pattern is uncomplicated,
growing from a simple form,
but through the repetition
of the unsophisticated con-
cept a richly complex town
can be created. Repetition is
the rule by which the indivi-
dual unit is developed into a
structure; but equally, repe-
tition is the key to economic
and ecological sustainabi-
lity. Especially important is
access to change in the
present and over time – the
possibility of a simple reor-
ganisation of units as well as
renewal during the lifetime
of the construction. Additi-
onally, though, by the ability
to reflect on its place, the
system’s innate capacity for
change and creativity is
disclosed: metropole-like,
for example (1.2), swathed
in the greenery formed
through the surfaces’ rela-
tionship with water, light
and air. In the structure a
way of thinking is illustra-
ted. A town, on paper, yes,
but a particular cosmo-
politan ideal is also illustra-
ted; a philosophy is given
shape. A parallel can be
found in the views of the
engineer Cecil Balmond,
who argues for a new archi-
tectural strategy based on
open, non-linear, self-similar
systems and their develop-
ment. His recognition of
how the immediate future
will generate extreme con-
ditions, existential and soci-
al, leads him to the thought
that man, through the buil-
ding of self-contained units
and newly-developed col-
lective formations, analo-
gous to the integrated sy-
stems found in nature, could
lead to whole new, highly
adaptive human lifestyles.
Referencenote: In 2007,
Danish Lousiana Museum of
Modern Art, as part of an
exibition, published ‘Fron-
tiers of Architecture’ in
honour of Cecil Balmond’s
thoughts and works.
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Variations of type K,
see typology 3.8
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Five extracts in english

HOUSEA
FORMTAKES 

The building of houses is
the subject of this book.
House building is also an
important part of my profes-
sional life. When I was
young most of my attention
was focussed on life in and
around the house, but later
it expanded to include the
question: in and around the
house, yes, but in which
natural environment? What
philosophy of nature lies be-
hind the choices we make?
The theme that the text of
the book revolves around is
form – the question of how
our imaginations leave
tracks. In the process I have
addressed natural systems,
not only to borrow their
language as a tool, but also
in order to make the link
with nature obvious and
commonplace. For through
us, the world takes shape.
And the challenge right
now: that a very different
existence is pushing
through, a new era in man-
kind’s history.

– ordinary, poetic and evolutionary proposals



When living in the country again became my daily life, it became
important for me to understand, how working with soil, air and
water could be linked to experiences from being a housebuilder.
The connection between the beauty of the geese during their
spring migration and the way we choose to create form was both
a provocation and a stimulus. I wanted to put this into words. And
slowly the book took shape. What intrigued me was the sign
language of a culture, the question as to which world we build
the house for. What do we absorb, when we create form? From
where does it come? What is it we want to say?

In the house forms which I have been bold enough to choose to
illustrate this problem, I have tried to draw what I think, to engage
in ’creative research’ with the form. But I have only achieved a
geometric statement, not reached further to where the shape loses
its footing and becomes fluid, and its complexity unintelligible. A
great shame, comparable to me trying to describe the migration of
the geese solely in terms of their ’V’ formation, and aerodynamic
principles. And that is not enough. But what I do, I do as
necessary practice for moving forward. I want to know what the
form has to say.

I am left cold by buildings that are so soft and organic that they
look like they are melting, or by a bank head office which which
can be described as a giant pine cone. That is not the link with
nature I seek – not some literal analogy. But I do think ’nature’,
that is correct. What I am looking for is the inherent quality of
nature, whatever that is – to discuss this in order to interact with
it. It is the source, the common punctuation, from the very be-
ginning, which I seek. And which I use dwellings to give form to.  

My goal, obviously, is not encyclopedic. Instead, the criss-
crossing lines of my text are interwoven with other people’s views,
and with intentional spaces and unexpected holes, all in order to
give the reader room.  Thus the book contains more than I know,
and has become more extensive than I could ever make it alone.
Read it how you will, following the tracks or transversely cutting
across – everything is connected.

IN THE 
COUNTRYSIDE

THE FORM

DESIGN AND
NATURE

READING
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···· AND FOR WHICH 
WORLD DO WE BUILD THE HOUSE?



I have been asked this more than once; only now do I under-
stand it and have an answer ready to hand. You want to know if I
can formulate an answer to this question: how does ecology
influence cities? That is the essence of the problem, is it not? If
we accept that, then we have a common starting point. But the
problem is that ecology is not visible, there is nothing to be seen
– ecology has no physical image, whether in the city or not.
Certain things can be felt with the fingers, others by the soul,
and between these two worlds of experience one is unlikely to
find a predetermined fidelity. Or perhaps one can?

This is where we fail to meet. You look for indications. I am
talking about things. I keep to what is concrete and material,
because I understand ecology as being bound to matter; and
ecology binds us – you and me – to matter. What you expected
was a visual response, an explanation as to what ecology “looks
like”. You wanted, in vain, to understand its aesthetics, isn’t that
right? But ecology is well defined, taking nourishment from the
primordial slime from which all life derives – and as far as I
know, this process has nothing to do with how beautifully it is
presented. 

Is that what you are after? That is the image you want to recog-
nise, is it not? What you are looking for is the aesthetic break-
through which ecology could be. But I am not able to show you
this aspect of humanity’s interaction with nature. What you are
seeking from ecology is a dimension over and beyond the biolo-
gical, chemical and physical reality. You want to get acquainted
with nature’s own voice. You want to see relationships within the
natural world take form. But you will not find access to that
through the world of ecology. And that is exactly why – because
you are taking the theme beyond the exploration of matter, and
because these very limitations are highlighted by your question –
it is important that it is asked. 

– on matter itself and how we think about it
SEMIOTICS

ECOLOGY’S
IMAGES

MATTER/FORM

1
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The first section situates the
house in ecology, but in an
expanded one: in human-
ecology. 

LIMITS 
OF ECOLOGY



When you need to put a roof over your head, even the simplest
measures will do. But even then there are important implications,
and in the process of building the house – walls, ceiling and floor
– a latent utopia is revealed. A few branches, a bunch of twigs,
some clay and a handful of straw are enough for man to create a
dwelling. But by the time this has happened, more has actually
taken place, because at the same moment that the sun is shaded
to create an indoors, an outdoors is also created. Out there lies a
world, possessed nature, populated by other people, and loaded
with unanswered questions.  

As the house emerges and takes shape, a reciprocity develops, an
openness occurs or is impeded, and here, through this interplay,
by the stimulaton or restraint of the interaction, we are at the
heart of the creative process. The building is substantial – there it
stands, solid or volatile, a physical frame determined by its
materials, by the sun, and by the biological conditions. But
houses are more than matter – embodied is the never-ending
drive to transform and reshape and rebuild which is a key
characteristic of western culture: a dwindling relationship to our
god, a changing perception of the natural and human world,
developments in technology – these are all innate in the house
which we built and to which we give shape. 

Considered in this way, whatever is built is an expression of its
time. And as such it draws attention to the continuing experiment
of living, which we drive forward through our actions and
language.  When a person chooses a form, a process of
adaptation to the natural environment is made tangible, but not
only that; in house building more is revealed by the signs which
convey how we  construct our society – that is to say, how we
choose to administer the conditions of life.  In creating form, we
make visible a changing world.  And change the world we see. 

– facets of a practice
UTOPIA

IN AND AROUND

LANGUAGE

2
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The second section fo-
cuses on the ecological
practice of building
houses with themes, such
as natural circulation and
the influx of light, but not
without addressing that
which we give physical
shape to, and which
testifies which culture we
belong to.

SOCIETY



Houses express constancy and permanence, and simultaneously
their solid substance reflects an epoch’s ideas and views. A
society’s way of thinking and living, its cultural conventions, are
embodied there until new trends take form and acquire their
own life. If we let the basis of life be determined by repetition,
complexity and self-organized structures, then, by seeing things
in that way and accepting these elements as defining our civili-
sation, whenever we give form to a house it will take those shar-
ed values forward. At other times, the tendency for brief proces-
ses, shortcuts and technical fixes leaves its own clear message.  

The town house represents choices made as a result of hard-won
experience and the values we ascribe to things – we emphasise
that which we think is essential, while that which is outlived
slowly disappears. When we build, we perpetuate the values of
our civilisation in stone; houses are solidified thoughts, and thus
reveal that which is gained and lost as life is lived.

When a form is created an interaction takes place with the
outside world, an exchange with nature itself, both physical and
biological. This is not just a practical phenomenon – at another
level an interchange occurs, a mental metabolism, in the sense
that matter is transformed by thought, and at the same time
challenges us and shapes our thoughts. This exchange emerges
not just when nature is the basis for form, but also when it
happens before that, behind that which is apparent - and not just
through copying, but also by construction. Thus the creative
process opens up the most challenging questions of existence by
exploring the nature of matter, and that which brings us in
harmony with the essence of matter.    

– to elucidate, we use images
IDEAS 

IN STONE

MEMORY

METABOLISM

CHALLENGE

3
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The last section of the
book is dedicated to 
the creation of images,
posing the question that is
at the heart of the matter:
the question of form - the
question of how our
thoughts leaves tracks. 
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