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I Mars 2016 tog jeg til Japan for at studere den traditionelle konserverings metoden yakisugiita, 
brændt cedar træ. En traditionel konserveringsmetode som blevet brugt i mange århundrede for 
at på en billig og bæredygtig måde beskytte træ fra insekter, brand, vejr og vind.  
Jeg startede rejsen med at besøge træproducenten Kenji Nishishita på hans firma kyoei-lumber 
i Ehime prefecture, en af Japans største producenter af brænd træ. Efterfølgende rejste jeg 
rundt i landet og besøgte Arkitekten Fujimori Terunobus værker, en arkitekt som jeg mødte 
der jeg studerede i Japan og som bruger brændt træ på nye måder. Vel hjemme har jeg holdt 
forelæsninger, prøvet at brænde nordiske træsorter, bygget modeller samt begyndt at 
samarbejde med Moelven om eventuel produktion og patinering af brændt træ i Danmark. 
Jeg er meget taknemlig for jeres støtte til mit projekt, og er sikker på at jeg vil arbejde videre 
med brændt træ i fremtiden, og håber på at se mere af konserveringsmetoden her i norden 
fremover. Stort Tak!

Kenji Nishishita kontor og Prefab fabrik ligger smukt med udsigt over skov og tågede 
bjerglandskab, Vi mødes over en kop te og samtaler om hans virksomhed der er udviklet over 
tre generationer og startedes af hans bedstefar i 1948. På kontoret møder jeg Kenjis kone og 
søn som med stor sandsynlighed kommer overta firmaet en dag. Kenji viser mig bøger med 
Terunobu Fujimoris værker og andre kendte arkitekter der har begyndt at bruge brændt træ som 
facade materiale til eksklusive designvillaer rundt om i Japan.
Brændt træ har fået en renæssance de seneste år siger Kenji, men det er ikke mærkbart for 
hans produktion. For 10-20 år siden var 85 % af hans produktion brændt træ mens det idag 
kun er 10 % af hans indtægter der kommer fra salg af brændte facade planker. Brændt træ har 
traditionelt været et materiale som japanske landmænd brugt i midt/ sydlige dele af Japan for at 
dække f.eks. lader til men også som facadebeklædning til boliger. I Japan bruger man primært 
cedartræ hvilket er billigt og nemt at få fat i men Kenji siger at han tror at andre træsorter som 
f.eks. gran også skulle kunne fungere fint.  Den gamle traditionelle japanske metode at brænde 
træ indebær at man binder man sammen tre plank til et rør som man brænder under fra i nogle 
minutter, bagefter adskilles pladerne og køles ned med lidt vand. Kyoei_lumber har 
moderniseret teknikken samt udviklet en brændingsovn som i løbende bånd brænder træet i 
perfekt temperatur og tid.  Når plankerne kølet ned slibes den brændte overflade af i 
forskellig grader efter klientens behov. Nogle vælger at ikke slibe overfladen andre at lade den 
stå ru. Træet kommer fra et savværk i området efterfølgende tørrer Kenji brædderne til de får 
den rigtige væskebalance hvorefter han brænder dem efter bestilling fra kunder. En uge efter 
brænding, leverer Kenji materialet til køberen. Brændt træ er kendt for at være en relativt 
bæredygtig konserveringsmetode. Gennem at brænde træets overflade nogle millimeter ind, 
beskytter man det fra angreb af insekter, fugt og i viss mån brand uden at bruge malerfarve eller 
olie.
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Kenjis firma ligger tæt på øen Honkushima hvor jeg beslutter mig for at tage på nogle dages 
ferie. Overaskende nok, står næsten alle huse på øen i brændt træ, øen er som i mange andre 
områder udenfor storbyerne i Japan befolket af et ældre segment japaner med rollatorer og 
permobiler undtagelsesvis af et ungt par der er blevet lokket til øen for at starte en veganer 
restaurant i en af de gamle huse hos hvem jeg spenderer natten.
 
Efter mit besøg hos Kyoei-lumber rejser jeg rundt for at se nogle moderne projekt med brændt 
træ som facademateriale. Jeg fokuserer på Arkitekten Terunobu Fujimoris værker, som var 
gæsteprofessor når jeg studerede på Tohuku University of art i Yamagata efteråret 2008. Efter 
examen fra samme universitet besluttede Fujimori at videreuddanne sig til arkitekturhistoriker.  
Sent i livet blev han overtalt at tegne et museum i sin fødselsby  Chino, hvorefter han har  
opført en række interessante projekter til største del i naturmaterialer hvor han blander 
traditionelle materialer og tekniker med egne løsninger og et unikt formsprog farvet af sin 
bagrund som historiker. Fristående træstamme, levende træer og brændt træ er 
tilbagevendende elementer i mange af hans projekter og han er ofte selv delagtig i at bygge på 
plads.Jeg besøgte Jinchochan Moriya Historical Museum, Takasugi-an teachouse, 
Floating teahouse i Chino, Yakisugi house i Nagano, Lamune onsen i Oita , Kua- an teahouse i 
Kyoto samt chocolate house och zink house i Tokyo. Fujimori bruger den traditionelle 
brændingsmetoden i sine projekter med tykke brædder som han brænder så dybt ind i træet 
at det får en krokodilleskinds lignende overflade. Nogle gange brænder ham planker op til 8 
meter og han har helt særlige metoder at detaljere og løse sammenstød med andre 
bygningsdele med. Det er slående at se at hans projekter som nogle af dem er over 20 år 
gamle står kulsorte end i dag.Sammenlignet med husene på Honkoshima, som er brændt med 
tyndere plader og ikke lige så dybt ind i træet står Fujimoris brændte træ mere flot og sort.

Vel hjemme fra Japan holdt jeg forelæsning om brændt træ på Svensk Træ seminarium i Hyllie, 
Malmö samt på Kunstakademiets arkitektskole, Holmen.
Vi havde mange diskussioner om konserveringsmetoden og potentialet af brændt træ på teg-
nestuen, hvilket bl.a. resulterede i at et af vores projekt, nogle testboliger med containere på 
Refshaleøen blev beklædt med brændt træ. Moelven producerede facaden til dette projekt og 
jeg har efterfølgende været i kontakt med dem og vi har aftalt at lave et projekt sammen der vi 
kigger på patinering af brændt træ af primært nordiske træsorter. Vi planlægger at til foråret 
lave en række testfacade udsnit, der vi tester ubehandlet brændt træ der står i syd og nord 
læge over længere tid. Dels for at se om det brændte træet patinerer forskelligt for de forskel-
lige træsorter, samt at se om de udtrykker sig forskelligt i sin tone/ materialitet.  
Før projektet går i gang med Moelven har jeg selv prøvet at brænde og arbejde med det brænd-
te træ. 
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Jeg besluttede mig for at lave tre prøver. En mistbænk, en kompost, samt en prøvevæg med forskellige 
træsorter og dybde af brænding der kan stå i min nyttehave hvor jeg kan se patineringen over tid. 
Mistbænken og komposten er lavet af ubehandlet gran. Mistbænken er brændt efter den blevet 
samlet med skrue og brændt med gasbrændere. Det var svært at få brændt helt ind i sprækkerne mellem 
plankerne i mistbænken, da den var samlet i forvejen, til gengæld er formen holdt meget præcist og den 
var nem at håndtere. Komposten minder om et hegn / espalier der er større stykker gran træ er brændt 
på alle sider og samlet uden søm/ skruer og brændt med den traditionelle metode der man samler tre 
brædder i en trekant og brænder nedefra. Det var lidt en udfordring at brænde de små detaljer som 
indhakkene til konstruktionen, de blev nemt brændt for hårdt på og var svært at styre. I prøvevæggen har 
jeg samlet forskellige slags træsorter og dybde af brænding for at se over tid hvordan de patinerer og 
hvilke som egner sig bedst til at brændes. 

Træsorter til prøvevæggen (de fleste i kerneved):  
granpaneler, gran fra Skåne, Douglas gran fra Usa, birketræ fra Stockholm, Sibirisk lærk, lærk fra Skåne, 
eg fra Skåne , fyr fra Norrland, fyr fra Nävlingeåsen, asp, cedar og ask.

En af erfaringerne efter brændingen var at kvaliteten af træet virkede vigtig. Det kræver præcision og en 
vis kvalitet for at få det til at se tilfredstillende ud. Jeg var ikke klar over tørretiden hos de træprøver jeg 
testede, noget jeg vil have med når jeg laver de større prøvepartier. En anden udfordring var harpiks, i 
brændings processen bløde især fyrprøverne og de var det sværere at brænde og overfladen blev ure-
gelmæssig brændt.  Af mine prøver virkede brændt birk meget godt, den blev kulsort med en jævn intens 
overflade. Cedartræ, Sibirisk lærk, Skånsk lærk og eg var også meget overbevisende efter brænding i de 
prøver der jeg ikke brænte særligt dybt in i planken. Den gamle metode hvor man brænder tre brædder 
sammen, kræver sin teknik for at få det jævnt brændt, det kræver også en vis tykkelse af pladerne så de 
ikke bugner for meget, denne metode var hurtigst og krævede mindst resurser hvis man som enkel per-
son skal brænde noget. Selve patineringen må jeg vente og se resultaterne fra. 

Jeg havde efterfølgende mulighed at være med til en workshop i Ordrupgaard, der Terunobu Fujimori i 
øjeblikket opfør et tehuse med brændt træ som en del af facaden. Vi brændte fyrretræs planker i kvalitet 
Quintus med den traditionelle trekants metoden. Tømrerne på stedet havde en velfungerende teknik at 
styre brændingen på, de brugte triangler i træ som holdt brædderne sammen med skrue i stedet for at 
binde dem sammen med ståltråd eller reb. Dette gjorde at pladerne stod i et præcist afstand til hinanden 
og brændingen blev jævn og kom helt du til kanterne, plankerne var sat med et lille afstand så at ilden tog 
fat i siderne og også brændte dem. Efterfølgende hældes vand over de brændte planker for at fjerne den 
yderste forkulning så at den ikke farver af så meget. Det var overaskende hvor godt resultatet blev også 
med fyrretræ og hvor meget nemmere det var at brænde over åben ild.

Igen stor tak for støtten!
tagoverdækket

let brændt
gran 
robinia
lærk
eg 
cedar, mfl

billeder fra workshoppen




