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Hvorfor nøjes med det velkendte, når det unikke er muligt?

maxit Facadesystem har indbygget kreativ frihed.
Materialer kan kombineres på nye måder i et smukt, enkelt
og moderne formsprog. Ingen uskønne kompromiser i
funktionalitetens navn. 

maxit Facadesystem er et komplet system fra isolering til færdig
overflade af silikatmaling eller silikatpuds. Vælg mellem 40
spændende farver og specialfarver efter ønske. Systemet er
funktionelt og lever mere end op til de nye varmeisoleringskrav.

Utraditionelle udtryk til både nybyggeri og renovering.

Hvorfor bygge med 
begrænsninger?

Daells Varehus forvandlet til det 
eksklusive Hotel Skt. Petri med

maxit Facadesystem,
der både forskønner og sparer

på varmeregningen.

Over 40 standardfarver
og specialfarver efter ønske

Besøg os på BYG07 i Herning

17. - 20. april

2007

INSPIRATION 
TIL FREMTIDEN?

maxit a.s
Børglumvej 13
8240 Risskov
Tlf.: 70 10 10 25
Fax: 87 42 72 05

E-mail: maxit@maxit.dk
www.maxit.dk

maxit til nybyggeri og renovering
Da Vinci Parken i Aalborg, første og anden etape, 
169 boliger i ny grøn bydel. Spændende
facadekombinationer med lyse pudsede flader, 
mørkebrunt tegl, glas og lærketræ. 
Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen.
Totalentreprenør: A. Enggaard A/S.
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Byg med personlighed...
Fra 15. maj slipper vi kreativiteten løs og 
genopfinder det personlige udtryk i byggeriet.

Se med på www.egernsund-tegl.dk fra 15. maj.
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Vis, hvem du er, og vind 

en personlig gave..!

Murstenen er byggeklodsen til det 

personlige byggeri – og indtil 15. 

maj kan du fordrive tiden ved at 

vise os, hvem du er: 

Klip “murstenen” ud, dekorér den 

til et personligt udtryk – og send 

den til os mrk. “Teglkonkurrencen” 

senest 1. maj.

Så deltager du i konkurrencen om 

5 gaver med stor personlighed!

www.egernsund-tegl.dk . Sundgade 3 . DK-6320 Egernsund . Tel +45 7444 2540
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Gad vide, om 60’ernes industrialiserede boligbyggeri var tænkt ind i
en større, globaliseret sammenhæng, da det nyetablerede boligmi-
nisterium satte gang i byggeriets industrialiseringsmaskine. 
Dengang afspejlede arkitekternes sociale engagement sig i ministeri-
ets egen byggeforskning og genererede rum, lejlighedsplaner og
inventar i de store boligbebyggelser, hvor lyset var nøje afpasset
menneskers trivsel. Det kunne man lære noget af i dag. 

Ærgerligt, at byggeindustrien ikke kunne håndtere de store bebyg-
gelser anderledes end hvad, der var muligt for kranerne at løfte og
række og synd, at den sociale afbalancering mellem de familier, der
flyttede ind, ikke blev bedre løst.

Nu gløder betonkanonerne igen, og i artiklen ’En ny dagsorden’,
hvor Keld Vindum omtaler etableringen af Center for Nordisk Arki-
tektur, husker han os på, at det kontekstuelle – den tætte relation 
til steder og sammenhænge – hører til den moderne, nordiske 
traditions stærkeste og mest markante karakteristika.

’De speeder op i Kina’ er overskriften på en anden artikel. Her
omtales fire unge, danske tegnestuers forslag til løsning på kolossa-
le bystrukturer i Kina, hvor det forventes, at ca. 400 mio. kinesere
inden for de næste 20 år flytter fra land til by. 
Man må da håbe, at deres evne til at skabe rum med sociale
dimensioner står mål med deres fabelagtige evne til at visualisere
deres tanker.
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Det sidste ti-femten års danske arkitektur har

været præget af en slags ukritisk tilbagevenden

til en sen-moderne æstetik, som bl.a. har væ-

ret markedsført som ’minimalisme’, ’den rene

stil’ osv. Denne dagens mainstream-arkitektur

kendetegnes ved en slags forsinket gennem-

slag af modernismens idealer, men nu befriet

fra socialt og andet indhold som kan true den

rene hengivelse til såkaldt æstetisk klarhed,

renhed og harmoni. Stilen som konfliktløst di-

stancerer de fremadstræbende succesfulde fra

taberne, nutid fra fortid. Støttet af indretnings-

bølgen og ejendomsmæglere har denne ’stil’

domineret periodens omfattende byggeri un-

der det samtidige byggeboom. Og arkitekterne

har villigt kolporteret den, lukreret på bølgen

og den valne, pleasende dagsorden, om ikke

andet så i mangel på bedre.

Der er brug for at faget tager helt grundlæggen-

de problemstillinger op til overvejelse. Hvorfor

gør vi som vi gør og hvad kommer der ud af

det? Er det hvad vi vil? – og hvis ikke: hvad vil

vi så. Det er denne nødvendige faglige selv-

reflektion og opbygning af nye dagsordner

som Center for Nordisk Arkitektur gerne vil bi-

drage til. Et af de store temaer er globaliserin-

gen, hvordan møder vi den globale udfordring?

Vores udgangspunkt er, at vi må værne om

resterne af det som måtte være vores særlige

identitet med henblik på videre udvikling. Net-

op i forhold til globaliseringen taler vi for opret-

holdelsen og skærpelsen af forskelle. Danmark

skal markere sig på sin særlighed. Også derfor

studerer vi traditionen for at finde værdier som

giver grundlag for sådanne videreudviklinger

og vi har udvidet vores søgning til at omfatte

hele det nordiske område idet vi ser de nordi-

ske lande som udgørende et særligt kulturelt

felt. Et forhold som afspejles ved at dansk arki-

tektur i international sammenhæng er under-

ordnet mere udbredte begreber som skandi-

navisk eller nordisk arkitektur og design. Be-

greber som netop i omverdenens øjne af-

spejler en fælles nordisk samfundsmodel. En

model som ikke kun er kendetegnet ved om-

fattende offentlige velfærdsordninger, men

også ved en fremskreden demokratisering og

modernitet. Effekter af dette er bl.a. en ud-

bredt sekularisering og et højt alment uddan-

nelsesniveau. 

Følgelig har moderniteten fået sin særlige

nordiske fortolkning, også indenfor den mo-

derne arkitektur, og et af projektets centrale

opgaver er at omsætte denne fortolkning til

nye arkitektoniske bud, som forholder sig til

globale perspektiver.

Et eksempel på dette, som har vores særlige

opmærksomhed netop nu, er det kontekstuel-

le, idet vi konstaterer at netop den tætte rela-

tion til steder og sammenhænge hører til den

moderne nordiske traditions stærkeste og

mest markante karakteristika. Og vel at mærke

ofte også relationer som lægger sig til og udvi-

der en konventionel kontekstforståelse. Et af

udlændinge ofte fremhævet forhold er dette,

at moderne, nordiske møbler, ud over de selv-

følgelige relationer til den menneskelige krop,

andre møbler etc., også er kendetegnet ved en

tydelig relation til deres brug i hverdagen, at de

netop er designet med henblik på deres brug i

hverdagslivet som det leves i almindelige boli-

ger. Med andre ord: at dette, at man kan leve

med dem, har haft første prioritet fra design-

processens tidligste stadium.

E N  N Y D A G S O R D E N

Grundtvigs Kirke
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DE SPEEDER OP I KINA

Fire danske tegnestuer har meldt sig på den internationale
scene med talentfulde bud på bæredygtig og grøn planlæg-
ning i den byudvikling, som dramatisk stormer frem i Kina.

Projekterne er udstillet som visionære indlæg i debatten. Det
er også nødvendigt, men er det nok? Og hvem har egentlig

forudsætninger for at skabe humane fysiske rammer i en hidtil
ukendt skala for millioner og atter millioner af mennesker?
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Hvordan skal man forholde sig, når det forlyder, at ’hver 36. time påbe-

gyndes en ny skyskraber i Beijing’? Den massive økonomiske vækst i

Kina fører i disse år til helt uoverskuelige globale forandringer. Det for-

ventes, at godt og vel 400 mio. kinesere inden for de næste 20 år vil

flytte fra land til by. Med den menige kinesers bevidsthed om vestlig

levestandard er det en del af virkeligheden, at der ved denne voldsom-

me byudvikling vil blive lagt et helt usædvanligt pres på de naturlige

ressourcer og det lokale miljø, hvor udviklingen skal foregå. Hvordan

skabe overskuelighed i dette morads? Står vi foran en fortvivlende

vækst, der overhovedet kan bringes i rammer, som kan blive operative

for planlægning? Således tilskyndet rejste den danske arkitekt Henrik

Valeur en god debat ved at arrangere udstillingen på Gl. Dok i Køben-

havn, som indtil videre må opfattes som en tungtvejende udfordring for

verdens planlæggere og arkitekter: ”Hvordan kan Kina fortsætte dette

ambitiøse projekt om at skabe bedre leveforhold for den kinesiske

befolkning, uden at bruge alle de ressourcer, som netop er grundlaget

for et bedre liv?”

CO-EVOLUTION

Dette spørgsmål er platformen for den udstilling, som har været Dan-

marks officielle bidrag til arkitekturbiennalerne 2006 i såvel Venedig

som Beijing. Udstillingen blev til under navnet CO-EVOLUTION. Dansk

Arkitektur Center ved Kent Martinussen stod som initiativtager, og Hen-

rik Valeur drog omsorg for dens tilvejebringelse. Udstillingen kredser

om fire byområder i Kina, som har været i fokus hos fire projektteams,

der med visionære og originale skitser har givet forslag til bæredygtig

byudvikling. For det er klart, at det gennemgående tema i udstillingens

markedsføring er bæredygtighed. Bæredygtighed i Beijing, Chongqing,

Shanghai og Xi’an. De fire projektteams har gennem et halvt år i et

samarbejde mellem kinesiske forskere fra fremtrædende universiteter

og fire yngre danske tegnestuer udviklet hver sit forslag til økonomiske,

sociale og ikke mindst miljøorienterede løsninger til den hurtige og

overraskende byudvikling i Kina. 

9T E G L M A R T S 2 0 0 7
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FIRE PROJEKTTEAMS – FIRE VISIONER

Projekterne beskriver et tværsnit af de nye problemstillinger, som åbner

sig for fremtidens urbane kulturer i Kina. Fra den postindustrielle for-

stad i Beijing (Cebra), hvor der gives idé til en ny grøn by med selvfor-

synende energi på et kæmpeområde med forurenet jord. Til det nye

forretningsdistrikt på den anden side af floden i Chongqing (Cobe),

hvor der med et nyt bydesign opereres videre med den gamle bys top-

ografi ved at udforme bykvarterer som beboede bjerge af kæmpe-

højhuse i grønne parkområder uden biler. Til en gigantisk tætbebygget

øko-satellitby uden for Shanghai (Effekt), hvor nærheden til naturen

former byens kvaliteter med vand, grønne områder og vedvarende

energi. Og til den gamle turistbesøgte kulturby Xi’an (Transform) som

med en mega bymur, der genererer transport, hoteller og parker, får

adskilt den nye by fra det historiske centrum på en markant måde.

UDVEKSLING AF TRADITIONER OG BÆREDYGTIGE IDÉER

Udstillingen lægger vægt på at illustrere værdien i at udveksle idéer og

viden på tværs af grænser og kulturer. Teknisk indsigt parret med

humanistisk tankegang og traditioner bygget på bæredygtighed kan nok

føre til kompetencer, der muligvis giver svaret på de vanskelige pro-

blemstillinger, synes meddelelsen at være. De unge talenter gør sig

tydeligvis umage for at løse disse uvirkelige opgaver. Men umiddelbart

synes der også at være andre spørgsmål, som trænger sig på. Nok står

vi ikke med den provokerende nye byplanlægning, der tilsidesatte Paris’

storladne historiske arkitektur, som le Corbusier lagde frem som et

debatoplæg hen imod fremtidens lysere perspektiver – og som gudske-

lov forblev i teoriens verden. Her er opgaven en ganske anden. Nær-

mest modsat. 

DYSTRE UDSIGTER LØSES MED COMPUTERVISUALISERINGER

Nu står vi rent faktisk foran en truende, ja, skæbnesvanger fremtid for

de mange millioner af mennesker, der foreløbig uden nogen samlet

plan skal organiseres i megastrukturer, som vi aldrig har kendt tidligere.

Vi står søgende med en planlægning, hvor værktøjet er uafprøvet, hvor

interesserne kan være indbyrdes uafklarede, og hvor det haster så

meget, at det næsten er løgn. Det sidste er det værste. Vi har ingen

10 T E G L M A R T S 2 0 0 7
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som helst garanti for, at denne high-speed udvikling kan styres. De sto-

re økonomier i Kina er nye i felten – uden erfaring og med hensigter,

som vi ikke har kendskab til. Den globale urbanisering er i gang allere-

de nu, i morgen kulminerer den, og i overmorgen har den måske skabt

så dystre levevilkår, at vi kunne have ønsket forudsigeligheden frem for

innovationen. Så gribes tingene an med 3D-visualiserede computerteg-

ninger med klare farver og kreative former, der distanceret fra byplan-

teknisk kontemplation præsenterer fremtiden i Kina, som var det rekla-

mer i TV3. Tidens underdanighed for hippe fiduser og løsreven show

off-dramatik genkendes vel også i Kina. Er Bjarke Ingels-effekten nået

uden for landets grænser? Det ses i hvert fald, at de nye generationer

af arkitekter har forstået virkningen ved en effektiv formidling, og bille-

derne kan ikke få lir nok. Men på den anden side: En kreativ, visuel til-

gangsvinkel til et så kompliceret opdrag som at skabe de fysiske ram-

mer for millioner og atter millioner af mennesker, er måske ikke den

værste prioritering. Når det nu skal være. Vi skal blot gøre os klart, at vi

end ikke er begyndt på formgivningen af husene.

DER ER LANGT FRA PERFORMANCE TIL RIGTIGE HUSE

For det er jo alvor. Udstillingen er interessant, men selvfølgelig blot et

indspil i en debat blandt de utallige instanser, der bør figurere på dags-

ordenen, før disse vældige byggekræfter slippes løs. Men det haster. Og

det er som nævnt det største problem. For så gives der måske ikke tid

til at opnå den fornødne indsigt, når beslutningerne skal tages. En

udstilling er jo, når alt kommer til alt, til fals for et passerende publi-

kum, der skal overbevises. Den skal bygge på kvaliteter, der kommer fra

performance og tillokkende billeder. Og her er vi ved noget væsentligt i

forhold til de projekter, som tidens modearkitektekter lægger frem i dis-

se år: Man kommer i tvivl om, hvorvidt det er det tegnede eller det byg-

gede produkt, som arkitekterne havde fokus på, da de i de sidste timer

sent om natten lagde den afgørende farveeffekt på plancherne, inden

redaktionen lukkede. Den samme tvivl kan og bør i virkeligheden her-

ske om masser af forhold, som ser færdige ud på disse overbevisende

reklamebilleder. Meget skal undersøges – og så i den hast. Kan parker

trives mellem gigantiske højhuse? Dagslyset kommer nok ned mellem

disse kæmper, men med slagskygger, der bliver flere hundrede meter

11T E G L M A R T S 2 0 0 7
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lange hver morgen og aften. Vil der opstå en ny slags bystorme, når vin-

den skal igennem disse bjergbyer med hundredevis af etager? Kan man

åbne vinduer så højt oppe til vejrs? Skal boligerne op i lyset – eller net-

op ned til parkerne og legepladserne? Vil balancen mellem arbejds-

pladser og boliger blive fornuftig i forhold til morgen- og aftenfærdsel

til og fra? 

Trods visionerne trænger usikkerhederne sig på. Men én ting er sikker:

Der bliver ikke bygget højhuse af disse formater, uden at der bliver tale

om industrialiseret montagebyggeri af en karakter og et omfang, vi slet

ikke kender. Og hvordan den slags med tiden patinerer, ved ingen. Eller

gør vi?

HUSENE – VOR SJÆLS LANDSKAB

Men arkitektur er forpligtende. Hvad har egentlig kvalificeret disse

talentfulde danske arkitekter fra et af verdens mindste lande til at give

bud på styring af byplanlægning i disse skalaer? Har de overhovedet

haft forudsætninger for at løse sådanne opgaver i fremmede kulturer?

Det synes godt nok, at de som pionerer har fundet vej med en arbejds-

metode, der har respekteret de skalatrin, som er nødvendige, for at så

store strukturer kan komme under kontrol. 

Men der er langt igen. Disse unge uimponerede arkitekter fra det lille

fjerne land kommer fra en kultur, hvor den nærmeste tradition bygge-

des op af folk som Kay Fisker og Steen Eiler. Dette skulle måske

huskes, når det går løs i Kina. Der er jo tale om huse til mennesker. Vi

lever og dør i huse. Vore forbilledlige funktionalister var talsmænd for

en arkitektur, der gav plads for den enkelte. Vejen til fællesskabet går

kun via respekten for den enkeltes uforbeholdne behov. Og sådanne

behov kan være uhyre vanskelige at tilfredsstille i et højteknokratiseret

samfund, hvor den menneskelige skala bliver glemt. Men vi vil ikke

glemme det liv, vi har levet – og slet ikke, mens vi lever det. Det bør

være det samme med de huse og byer, som vi færdes i. De skal være

en del af vor sjæls landskab, ellers dør vi i dem, i utide. Som Klaus

Rifbjerg engang sagde i en tale for os arkitektstuderende for mange år

siden på Akademiet.

12 T E G L M A R T S 2 0 0 7
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Dén særlige stedets og materialets
ånd, der også – og måske netop –
med den fremmedes, den tilrejsen-
des sind og øjne kan findes i Køben-
havn, har fascineret og inspireret den
engelske arkitekt John Glew. John
Glew har modtaget et arbejdslegat
fra Statens Kunstfond til videre arbej-
de med et projekt, der har til formål
at definere og fastholde de arkitekto-
niske og materialemæssige egenska-
ber, der er kendetegnende hér.

Ethvert sted har sin egen ånd, sin egen duft,

musik og poesi; det eksisterende, kendte og

bestående har en værdi, der ikke blot er af

historisk og formmæssig karakter men også af

emotionel betydning.

For John Glew kommer dette særlige køben-

havnske eksempelvis til udtryk i Wilhelm

Hammershøis malerier, idet følelsen og for-

nemmelsen af til tider tilsyneladende tomme

rum ladet med betydning og antydning af tid

og levet liv her gøres synlig og nærmest

håndgribelig. 

Teglsten, kalk og mørtel forekommer for John

Glew i et næsten Thorvaldsensk univers med

en stoflighed af tyngde og grovhed, idet far-

vesætning, detaljering og ornamentik samti-

dig vidner om en næsten sårbar finhed og

skrøbelighed og om en håndværksmæssig

tradition og en social og kulturel struktur, der

ligger til grund ikke blot for byens men også

for sindets rum og for en særegen identitet.

En forståelse og synliggørelse af disse emotio-

nelle, nærmest flygtige og uhåndgribelige

værdier eller dyder er af betydning for en fast-

holdelse af den særlige københavnske ånd,

men mindst lige så interessant er det, at der i

en forståelse og fortolkning af netop dét, der

gør dette ‘stedets særlige væsen’, ifølge John

Glew ligger et stort designmæssigt potentiale

gemt; en ressource, der, hvis den gøres til-

gængelig, kan være medvirkende til, at der i

fremtiden kan skabes en både intellektets og

følelsernes arkitektur – en sanselig arkitektur.

Byggeriet i København domineres i disse år af

et nærmest universelt udtryk af internationalt

og visuelt teknisk tilsnit, hvor stål og glas er

trådt i forgrunden og i nogen grad har for-

trængt ‘det kendtes potentiale’; nemlig den

fortælling, der ligger gemt i traditionen for

anvendelsen af sten, mørtel og kalk. Med

byggekomponenternes størrelse og stoflighed

tager den industrielle revolutions dilemma

nærmest håndgribelig form; noget, der ifølge

John Glew kan iagttages med særlig tydelig-

hed i området omkring Islands Brygge og i

området sydvest herfor mod Ørestaden. Det

er således John Glews ambition netop på det-

te sted, hvor nyt og gammelt eksisterer side

om side, at etablere et centrum for bevarin-

gen og studiet af den særlige bygningskultur,

der i København kommer til udtryk med an-

vendelsen af materialer som tegl, mørtel og

kalk. For at fastholde muligheden for at bygge

videre på den lokale tradition og føre dette

udtryk med ind i fremtiden parallelt med et

udtryk påvirket af internationaliseringen, har

John Glew til hensigt at udarbejde et projekt

for en bygning, der skal huse uddannelsesfa-

ciliteter i forbindelse med studier af materia-

ler, overflader og teksturer og faciliteter for

eksempelsamlinger og forskning. Hensigten er

at synliggøre særlige nationale, regionale sær-

præg og lade disse være et bidrag til en

større kulturel og arkitektonisk mangfoldighed

på tværs af grænser, ligesom det er hensig-

ten, at fremme et langt større materiale- og

håndværksmæssig kendskab med henblik på

samarbejdet med industri og kommercielle

interesser i forbindelse med udviklingen af

nye byggekomponenter. 

Selve byggeriet tænkes at kunne indgå som

en form for strategisk element i disse bestræ-

belser, idet John Glew har ønske om at kunne

projektere nyt i forbindelse med eksisterende

strukturer og bygninger – helst også placeret i

en allerede fungerende bydel, således at

sociale og kulturelle strukturer ligeledes bliver

en del af en gensidig påvirkning nyt og gam-

melt imellem.

John Glew er uddannet i 1982 i England,

hvor han har arbejdet som projekterende og

med konkurrencer. Desuden har John Glew

undervist på internationale skoler bl.a. Kuns-

takademiets Arkitektskole og har arbejdet

som projekterende i USA og Europa.

johnglew@netcomuk.co.uk

TEKST VIBEKE KROGH • ILLUSTRATIONER JOHN GLEW
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A SENSE OF COPENHAGEN
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Boligarkitektur – tegning af standardiseret byggeri fra
Steen Eiler Rasmussens bog ‘London’. Steen Eiler

Rasmussen beskriver de georgianske bygninger som en
velkommen og ‘åben’ repræsentation af den lokale 

– dvs. Londons kultur, der tilpasser sig de krav, der følger
med tidens globale økonomi og gør brug af nye opfin-

delser og moderne muligheder for standardisering. 

Gadens mulighed for aktiviteter
er præciseret i Nigel Hendersons fotos af 'the-
life-of-the-streets'. Billeder fra en tidligere kul-

tur – som ikke længere er gyldig? 
– vi har i dag ikke nogen tilsvarende. I de

ubegrænsede rammer for børns aktiviteter ser
vi et gyldigt mønster … en antydning af en 

friere organisering.

Kulørte 1500tals Urbino-gadebilleder i 
samme kulører som på Thorvaldsens 

Museums facader i farvet kalk og mørtel.

Thorvaldsens Museum, 1848.
Udsnit af billederne på facaden.

Vilhelm Hammershøjs 'Solstråler' fra 1900.

Materialernes nærvær:
a. Formstøbt facadeelement, der er

mønstret med et gigantisk kniplet relief.
Caruso st. John Architects, 

Nottingham Arts Project, 2005.

b. Detalje af ovennævnte 
facadeelement.

c. Interieur i Thorvaldsens Museum, et
filigranagtigt spor i en romersk 

applikation i hvælvingen. 

Donald Judds studio i Marfa,
Texas i et nedlagt supermarked.
Nogle mener, at den berømte
kunstneres tilstedeværelse red-
dede Marfa, der før 1979 var et
forfaldent trinbræt i et fladt,
øde landskab. Et eksempel på
at kunstens kan transformere
stedet og få os til at opfatte det
på en ny måde. Naturligvis er
København ikke Texas, men
analogien kan gøres.

Tony Frettons 'flagskib' Tietgen-bygningen,
finansieret af Fonden Realdania, der typisk

støtter prominente flagskibsprojekter

B

C

A

I N S P I R A T I O N E N
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AUDITORIO DE TENERIFE I SANTA CRUZ 

SANTIAGO CALATRAVA
2003
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De Canariske Øer er berømte for et ulasteligt

klima, frodighed og en smuk natur og – mas-

seturisme. 

Som den lava, der har dannet øerne, har lin-

de strømme af hotelghettoer i et halvt århun-

drede bredt sig ukontrolleret i turismens gust-

ne navn. Det kunne jo ikke blive ved i denne

tidsalder, hvor skarnbasserne også skal ha’

guldsko på og gøre en god figur på byernes

globaliserede catwalk. 

Der findes naturligvis udsøgte huse og byer

på øerne. Byen La Laguna på det nordlige

Tenerife er optaget på Unescos World Herita-

ge liste for sin byplan fra 1497. En søgning på

nettet afslører, at der er flere dygtige og origi-

nale lokale tegnestuer, f.eks. AMP Arquitectos,

og så er der for tre år siden landet en Calatra-

va ved den største by på Tenerife, Santa Cruz.

Mellem en af Spaniens mest trafikerede con-

tainerhavne og en indbydende strandpark

med saltvandsbassiner, tegnet af Cesar Man-

rique, ligger koncerthuset i al sin hvidhed og

retter en spids tunge mod byen, dens rygen-

de olieraffinaderier og Anaga bjergene. 

Havneområdet Cabo Llanos er et byudvik-

lingsområde, hvor Calatravas Kongrescenter

fra 1996 ligger, og Herzog & de Meuron er

engagerede i opførelsen af et museum for

den spanske maler Oscar Dominques samt

udarbejdelse af en masterplan.  

Alle døre var desværre lukkede, da jeg var

der, så jeg måtte nøjes med at gå rundt om

17T E G L M A R T S 2 0 0 7

Når man nærmer sig, opløser overfladen sig
i tusindvis af kridhvide, blanke keramikskår, 

der reflekterer sollyset. 
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bygningen, hvilket den også indbyder til, da

den ikke har nogen egentlig for- eller bagside.

Og sikken lystig og underholdende rundgang;

for hver ganske få meter åbner der sig nye

kurver og vinkler i den klare luft. 

Calatrava fik opgaven i ‘92 og i takt med  nye

ambitioner og ideer voksede projektet de

næste år. Selv efter opførelsen var gået i gang

udvidedes projektet med parkeringsfaciliteter,

øvelokaler mm. 

Den armerede beton er på de store flader,

der vender mod byen, dækket af brudstykker

af hvid, glaseret keramik. Teknikken er trenca-

dis, og er ikke brugt i større omfang siden

den catalanske arkitekt Antonio Gaudi i

1920’erne benyttede den i Barcelona, men

den skulle være let både at udføre og at

reparere. Belægningen omkring huset og i

hele området er den lokale vulkanske brud-

sten. Den 98 meter lange vinge er kun foran-

kret ved sin base og midtvejs. Den vejer

3.500 tons og armeringen er styk for styk sej-

let hertil fra et værksted i Sevilla. 

Koncerthuset, der kom til at koste $75 mio,

har plads til 1.600 mennesker i den store sal

og er hjemsted for øens symfoniorkester, som

det ifølge arkitekten er dannet omkring, som

en sæbeboble.  

Den første ‘Bienal de Canarias Arquitectura,

Arte y Paisaje’ er netop afsluttet på Tenerife.

Der er grund til at tro, at turismen på canarie-

øerne får nye dimensioner i fremtiden. 

Set på afstand er det let at forstå de mange associatio-
ner til naturen, som Calatravas arkitektur kan vække. En
bølge, et øje, der åbnes, kronblade på en blomst, næb
og sejl.  Tæt på opløses de zoologiske tankebilleder i en
mere abstrakt oplevelser af vinkler, buer, lys og skygge. 

Nogle spanske kritikere har fæstnet sig ved, at arkitektu-
ren intet har at gøre med husets funktion. 
Til gengæld er referencerne til vand, vinde og bevægel-
se universelle og vel meget passende beliggenheden
taget i betragtning. Materialerne er få og farverne er
materialerne egne.  
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Bogen om Ib og Jørgen Rasmussen er histori-

en om et par tvillinger, der som arkitekter, har

arbejdet sammen hele livet. 

Selv om kontorhjulet, designet af Jørgen

Rasmussen, er med på en af Brian Mikkelsens

kanonlister er han og broderen næppe kendt

i bredere kredse. Men i 1960’erne var de

udråbt til fremtidens mænd og havde stor

succes. De vandt konkurrencer og tegnede

utallige enfamiliehuse i Nordsjælland.

Deres liv og virke afspejler de store forandrin-

ger, der er sket i samfundet og faget siden de

blev uddannet i 1950’erne. Også denne histo-

rie er værd at fortælle. Da Ib og Jørgen

Rasmussen i 1957 startede deres egen tegne-

stue kunne talentfulde arkitekter begynde en

praksis ved at vinde præmier i åbne konkur-

rencer. 

Og de kunne også få lov til at bygge,  hvis de

fik en 1. præmie. Desuden var der et stort,

nyt marked for enfamiliehuse, hvor interesse-

rede bygherrer og -koner ønskede skrædder-

syede løsninger. Disse arbejdskrævende

småopgaver gav også nyttige kontakter til

håndværkere og adgang til fremtidige, større

opgaver.

Det tætte samarbejde mellem arkitekt, byg-

herre og håndværker var afgørende for bygge-

riets kvalitet, som var baseret på en forståelse

for materialernes æstetiske og konstruktive

egenskaber. Træ og tegl var datidens foretruk-

ne materialer på grund af deres stoflighed og

’naturlighed’.

Der var i 50’erne og 60’erne en inspiration fra

japansk og amerikansk træhusarkitektur, der

fik danske arkitekter til at skabe større sam-

menhæng  mellem husets rum samtidig med,

at naturen via store glasflader blev trukket ind

i bygningen. Kunsthistorikeren Lisbeth Balslev

TEKST NILS-OLE LUND · FOTOS OLE MEYER OG SØREN BØGH
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IB OG JØRGEN RASMUSSEN

Ib og Jørgen Rasmussen
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Jørgensen har kaldt perioden ’Den sidste

guldalder’. En antydning af at denne opblom-

string næppe gentager sig.

Udviklingen i byggeriet har givet tvillingerne

den samme pessimisme på fagets vegne.

Developers afløste bygherrer, der selv boede i

husene, totalentreprenører kom ind som et

mellemled, så afstanden mellem arkitekt og

byggeplads blev større. De åbne arkitektkon-

kurrencer blev erstattet af konkurrencer, hvor

deltagerne blev tvunget til at prækvalificere

sig ved at have bygget noget tilsvarende tidli-

gere. Tegnestuerne blev presset til at vokse for

at klare specialiseringen og bureaukratiserin-

gen. Cheferne blev direktører og tvunget til at

være ædru. Hvor de tidligere var i stand til

både at skitsere og drikke, så måtte de nu

administrere, og det krævede vand.

Ib og Jørgen Rasmussen ville en anden udvik-

ling. Tegnestuen måtte ikke blive større end at

de ned i detaljen vidste, hvad der foregik.

Hvis man ikke selv er med til at skitsere, mø-

de bygherrer og deres koner, at vælge ma-

terialer og vade rundt på byggepladser, er det

ikke morsomt at være arkitekt. Tæt kontakt

mellem hånd og ånd er en livsbetingelse.

Denne uformelle livsform, hvor det ikke gjaldt

om at blive færdig, men om at være på vej,

blev hos tvillingerne krydret af anekdoter, vit-

tigheder og udsagn, som det berømte: ’To be

or not to be as Faber’. Det siges, at det kun er

i deres bygninger, de er seriøse. Dette er ikke

helt rigtigt. Jørgen skrev således en lille bog

om vore gamle teglværker. Disse bygninger,

der ikke var tegnet af arkitekter, var sammen

med tilsvarende anonyme bygninger overalt

på kloden en stor inspirationskilde for deres

organiske arkitektur.

På utallige rejser har Ib og Jørgen studeret

huse, der er vokset ud af lokale materialer og

kulturer, og gennem deres skitser fastholdt

deres indtryk som en erfaringsbank. Da arki-

tektur er brugskunst, og arkitektens arbejde er

rammet ind af samfundets betingelser, fulgte

de to arkitekter med i de omskiftelser, der

påvirkede byggeriet op gennem 1900-tallet.

Men de var ikke lykkelige og fastholdt ønsket

om en beskeden størrelse på tegnestuen og

kontrol over det færdige resultat.

Til sidst ville de ikke mere. Da Jørgen opfandt

det nu kanoniserede kontorhjul, tjente de så

meget at de efterhånden kunne opgive teg-

nestuen og begynde at opkøbe ruiner i diver-

se lande. Her kunne de udfolde sig på steder,

hvor bygningskulturen endnu er intakt, og

hvor der endnu findes håndværkere, der kan

deres kram. Ruiner i Frankrig, Grækenland,
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Solvangskolen
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Irland, Sverige og på Læsø blev beriget af

deres indsats og indrettet med genstande fra

de mange rejser.

Historien om de to arkitekter er skrevet af fire

forfattere. Nils-Ole lund har skrevet den lange

biografiske fortælling. Allan de Waal har digtet

om tegnestuens livlige sider. Merete Ahnfeldt-

Mollerup har som yngre arkitekt tolket nogle

af de gamles værker, og Christoffer Harlang

har som søn af Kevis grundlægger beskrevet

hjulets opfindelse.

Ole Meyer, der har samarbejdet med Ib og

Jørgen i mange år, har taget de fleste af

bogens billeder.

Buddinge Kirke
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Oplevelsen af islamisk bygningsornamentik er

som oftest en betagelse af det væld af møn-

stre, farver og former, der udtrykker en overor-

dentlig foretagsomhed, en høj håndværks-

mæssig og kunstnerisk kvalitet, en stor glæde

og tilfredsstillelse ved fremstillingen, høj vel-

stand, udviklet grad af organisation, imperialt

styre og et stærkt hierarkisk og klassedelt

samfund. Her vises eksempler fra den persiske

verden fra den selçukiske periode 11.-12. år-

hundrede, samt fra efterfølgende dynastier:

det muzafferidiske, safavidiske, qaraj m.fl.

Betragter man den islamiske bygningsorna-

mentik forekommer denne at være en uende-

lig leg med geometriske former, hvori der er

opstået et endeløst antal eksempler på møn-

stre og dekorationer. Ornamentikken ser dog

ud til at være skabt på grundlag af fastlagte

matematiske principper, hvor visse regler nøje

er fulgt f.eks. i udformningen af stjernemøn-

stre. Her er det f.eks. tallene 6, 8, 10, 12, 20,

24 og 48, der går igen; og der må nødvendig-

vis have været anvendt mønsterforlæg i udar-

bejdningen af dekorationerne. Foruden de

geometriske stjerneformer og polygoner er der

stiliserede udgaver af organiske emner så som

blade og blomster; dertil også mere natura-

listiske fremstillinger af dyr og planter. Des-

uden forekommer især i miniaturemalerier til

f.eks. bogillustrationer et væld af skikelser,

scenerier, portrætter der f.eks. gengiver krigssi-

tuationer, portrætter af regenter og andre

betydningsfulde personer og naturscenerier.

Endelig er tekster, især fra Koranen, udformet

med forskellige skrifttyper i mere eller mindre

stiliserede udgaver ofte kombineret med bl.a. 

bladværk, geometriske mønstre o.a. Derfor er

det velkendte forbud mod afbildning af plan-

ter, dyr og mennesker kun til dels blevet over-

holdt og måske i nogle perioder og måske i

visse samfundslag mere end i andre – og i

hvert fald i høj grad blevet omgået i udarbejd-

ningen af et væld af mønstrene. Og de geo-

metriske former kan næsten kun være opstået

ud fra betragtning af naturens former, hvor

grundlaget for de nævnte principper har eksi-

steret siden tidernes morgen. 

Det skal tilføjes, at adskillige af de i islaman-

vendte mønstre – geometriske såvel som or-

ganiske former – i forvejen blev anvendt langt

tidligere inden for f.eks. den byzantinske de-

korationskunst.

Dekorationerne i artiklen er rent geometriske

og kan som hovedregel for denne middelal-

delige periode overordnet opdeles i stjerne-,

kant-, gitter- og cirkelmotiver.
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Mønsterforlæg efter Issam-el-Said: Islamic Art and Architecture. UK 1993. Tegningen illustrerer adskillige geometriske forlæg for nogle af de følgende ornamenter.
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TEKST OG ILLUSTRATIONER ELSE MARIE JOHANSEN

I S L A M I S K O R N A M E N T I K

6-12-takket stjerne, pentagrammer, rammeværk om-
kring hovedindgang, Masjid-i Jameh, Yazd (1119, 1324,
1364-1470 muzafferidisk-timuridisk). 
Se mønsteranalysen for oven.

Mønsteranalyse af 12-takket stjerne. Motiv i rammeværk
i hovedportalen, Masjid-i Jameh/Fredagsmoskéen, 
Yazd (1119-1470). Rammen er udført i mosaik og består
af klassiske mosaikdele, hvor hver form har et specifikt
navn. Mønsteret starter inderst med en lille cirkel 
og vokser ved hjælp af de forskellige mosaikdele 
udad over 6-takkede stjerner, heksagoner, 5-takkede
stjerner til en 12-takket stjerne med stumpe spidser.

12-takket stjerne, pentagrammer, 6-kanter, båndmøn-
ster m.m. i vægpanel i indre gård, Masjid-i Jameh, 
Yazd (1119, 1324, 1364-1470 muzafferidisk-timuridisk)

10-takkede stjerner, 6- og 10-kanter, gitterværk om
hovedeyvan, Bogh-e Seyid Rukneddin Mausoleum, 
Yazd (1365)

12-takket stjernemønster i træfyldning i port, Masjid-i
Jameh, Yazd (1119, 1324, 1364-1470 muzafferidisk-
timuridisk)

Mønsteranalyse af 12-takket stjerne i træfyldning i 
portal, Masjid-i Jameh/Fredagsmoskéen, Yazd 
(1119-1470). Ud over den centrale stjerne danner spid-
sernes forlængelser brede ‘eger’ som i et hjul. Den
yderste figur i hver eger er den ofte forekommende 
6-kant (kan ligne en pilespids). Desuden forekommer
5-takkede stjerner, bjælkelignende former med og 
uden spidser m.m.
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Svastika-, kant- og båndmønstre i vægpanel i en af de
store eyvaner, Masjid-i Jameh, Yazd (1119, 1324, 1364-
1470 muzafferidisk-timuridisk)

Stjerne- og kantmøstre i rammeværk omkring en af de
store eyvaner, Masjid-i Jameh, Isfahan (selçukisk, mong-
olsk, safavidisk 11.-18. årh.)

Stiliserede blomstermotiver, 10-takket stjerne, oktogo-
ner, båndmønstre m.m. vægpanel i en af de fire centra-
le eyvaner, Masjid-i Jameh, Isfahan (selçukisk, mong-
olsk, safavidisk 11.-18. årh.)

Stiliseret kalligrafi og stjernemønster, vægpanel i en af
de fire centrale eyvaner, Masjid-i Jameh, Isfahan (selçu-
kisk, mongolsk, safavidisk 11.-18. årh.)

Det 8-takkede ‘Salomons Segl’ på murflade imod indre
gård, Masjid-i Jameh, Isfahan (selçukisk, mongolsk,
safavidisk 11.-18. årh.)

Stiliserede blomstermotiver, kalligrafi, gitterværk og
stjernemønstre, vægpanel, hovedportal, Masjid-i Jameh,
Yazd (14. årh.)

 Mønstre  28/02/07  10:21  Page 26



27T E G L M A R T S 2 0 0 7

Stjerne-, kant- og båndmønstre i portalindramning i
hovedindgang til Husseyin-iye, Yazd

Stjerne- og kantmønstre i portalindramning i hovedpor-
talen, Masjid-i Jameh, Isfahan (selçukisk, mongolsk,
safavidisk 11.-18. årh.)

6-takkede stjerner og 6-kanter i portalindramning, mau-
soleum, Natanz

Bånd-, stjerne- og kant mønstre i ventilationspanel,
Amir Çakmak Moské, Yazd (1436-37)

Stjerne- og kantmotiv, portalramme i hovedindgang,
Masjid-i Jameh & Emamzadeh-ye Abd al-Samad Mauso-
leum (1304-1325), Natanz
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Bygningen skal udmærke sig ved at være

'godt selskab' – behagelig at opholde sig ved.

Anlægget ligger i et offentligt parkområde

med gamle egetræer, som bygherren, energi-

selskabet AB Fortum Värme har bestemt skal

blive stående. Det fortæller, at bygherren pri-

oriterer nogle ganske bestemte kvaliteter i det

kommende byggeri.

De omgivende bygninger er af forskellig alder

og karakter. Nogle er ældre, røde teglstens-

bygninger, hvis regulære kvaliteter, tegnestu-

en ønsker at føre med over i den nye kraft-

værksbygning, der skal være klar til brug i

2009. 

Den store og kompakte bygningskrop bliver

sløret af et let gardin af lodrette terra cotta-

stave, der slynger sig om den tunge bygnings-

kurver. Den lette skærm bliver transparent, så

både luft og lys kan bevæge sig igennem den,

og den dobbelte facade giver nogle praktiske

friheder. Gallerier, ventilationsriste, flugtveje,

rørføringer kan placeres uden at forstyrre det

overordnede æstetiske udtryk. Desuden kan

lyddæmpningen af det tekniske anlæg

udføres optimalt, uden at det manifesterer sig

i det ydre.

Ud over tekniske funktioner som turbine, silo-

er og en kedelhal rummer huset reception og

besøgslokaler. 

Om natten og på mørke vinterdage vil faca-

den blive belyst med et svagt, skiftende lys,

så kraftværksblokken kommer til at stå som

en ulmende lun teglbygning, der venligt ind-

passer sig i omgivelserne. 

Bygningshøjden over jorden er 20 meter, men

38 meter er sprængt ned i fjeldet. Brændsel

til anlægget vil blive diskret transporteret i en

tunnel, der forbinder værket med den nærlig-

gende havn. Det nye værk er baseret på bio-

brændsel og kommer til at dække 25% af

Stockholms fjernvarmebehov og 10% af elfor-

bruget.

Gottlieb Paludan Arkitekter har i løbet af de

sidste 60 år tegnet mange kraftværker, kraft-

varmeværker og transformerstationer og har

gode erfaringer med nyfortolkninger af teglfa-

caden (Tegl 2/2005). Med dette projekt får

tegnetuen lejlighed til at udøve deres eksper-

tise uden for landets grænser. 

TEKST SUSANNE ULRIK · ILLUSTRATIONER GOTTLIEB PALUDAN
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SVØBT
I TEGL
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Snit gennem facaden 1:100

Stålsøjle

Paroc-kasette, aluminium

Eksempel på gang-
bro for procesan-
lægget

Facadebelysning

Lodret bæreprofi l, 
galvaniseret stål

Terracotta-facadeelement

Eksempel på ventilations-
kanal til procesanlægget, 
afsluttet med gitterrist i 
facaden

Vandret bæreprofi l 
for facadelementer, 
galvaniseret stål

Galvaniseret stålrist 
til inspektion

Forsænkning i jorden
til inspektion og dræn

Snit gennem facade ved møderum for 
gæster 1:100

Vandret bæreprofil for facade-
elementer, galvaniseret stål

Paroc-kasette, aluminium
Paroc-kasette, aluminium

Teknik, ventilation

Facadesystem
Nedhængt loft

Terracotta-facadeelement

Indklædning
Betondæk støbt 
på trapezplade

Gulv

Plansnit gennem facaden 1:100

Søjle, galvaniseret stål
Paroc-kasette, aluminium
Lodret bæreprofi l, 
galvaniseret stål
Galvaniseret stålrist 
til inspektion
Lodret bæreprofi l, 
galvaniseret stål
Vandret bæreprofi l, 
galvaniseret stål
Terracotta-facade-
element

Gottlieb Paludan Arkitekter vandt
denne vinter sammen med det 
svenske firma Urban Design en 
konkurrence om en ny blok på 
kraftvarmeværket Värtan i
Stockholmbydelen Östermalm. 
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Omklædnings-skulpturen er en lille del af et

byomdannelsesprojekt for Holbæks havneom-

råde. Projektet er resultat af en konkurrence

for studerende, der blev afholdt som en del af

deres studieforløb. 

Opgaven, der gik ud på at tegne omklæd-

ningsfaciliteter til en strand, blev stillet af Hol-

bæk Kommune og initiativet er et godt

eksempel på et utraditionelt samarbejde mel-

lem arkitektstuderende, murerlærlinge, spon-

sorer og en kommune.

Da den norske arkitektstuderende Belinda

Langåsdalen vandt en konkurrence for andet-

årsstuderende på Kunstakademiets Arkitekt-

skoles afdeling 5, vandt hun også en usæd-

vanlig lejlighed til at følge og dirigere et

arbejdsforløb fra idé og model til et færdigt

projekt – med alt hvad det nu indebærer.

Blandt andet løbende kommunikation med

murerlærlingene på andet hovedforløb i Hol-

bæk, der murer elementerne til stranden. 

»Kemien mellem murerlærlingene og Belinda

er god, måske fordi begge parter er elever.

Belinda holder jævnligt møder med lærlinge-

ne og det har været rigtigt godt, at de har

BELINDA 
På Holbæk Nystrand venter et funda-
ment på sine vægge, der er ved at
blive muret af murerlærlinge på EUC
Nordvestsjælland i Holbæk. Tilsam-
men vil det komme til at danne en
åben struktur af vinklede murede
læskærme til omklædning, brusebad
og toilet for strandens vandhunde.
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OG ELEMENTERNE
kontakt med den, der har tegnet projektet,«

fortæller faglærer Peter Nielsen. 

Sideløbende er der arbejdet på at finde sam-

arbejdspartnere. Skandinavisk Spændbeton

stiller sin viden om efterspændt murværk til

rådighed. Det giver en god erfaring, som sko-

len kan bruge i forbindelse med efteruddan-

nelsen. Ingeniøren, der er tilknyttet projektet,

har anbefalet at efterspænde murværket for

at stabilisere elementerne, når de skal trans-

porteres, og fordi de kommer til at stå i et

aggressivt miljø. Wienerberger bidrager med 

mursten og maxit med mørtel. 

Faglærerne deltager også i projektet i deres

fritid med at udføre støbekasser, binde jern,

montere efterspænding og med støbning af

sokler.

Holbæk Kommune er ifølge Peter Nielsen

glad for projektet, fordi det er spændende,

anderledes og udført af skolens elever. Man

fornemmer at Belinda og hendes projektgrup-

pe har arbejdet professionelt med beskrivel-

ser og tegningsmateriale, fx er der tidligt taget

stilling til lamper, toiletter, afdækning af mur-

kroner, brusebatterier og overfladebehandling

Men også den høje kvalitet af lærlingenes

arbejde er der øje for. Kommunen har givet

udtryk for, at Belinda og gruppens projekt er

bedre end meget af det, de plejer at se i for-

bindelse med byggesager.

Murerlærlingenes interesse i projektet er

bemærkelsesværdigt, og det arbejde, de har

udført, er i orden. Det har bl.a. været en stor

udfordring at skulle mure hjørner med for-

skellige vinkler. Mange af eleverne har skrevet

deres navn på soklen til det modul, de har

været med til at opmure.

Peter Nielsen forventer, at de murede ele-

menter bliver stillet op, inden badesæsonen

starter og at anlægget kan indvies denne

sommer. 
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Der er ingen tvivl om, at det er en dreven for-

tæller, der har sat sig for at sammenflette et

stykke af Danmarks historie med teglstenen

som middel til magt. Hver en sten der tilføjes

de viste bygningsværker i bogen, indskriver

deres bygherrer i historiens gang. 

Tilhører man de årgange af folkeskoleelever

fra 70'erne, hvor historieundervisning nær-

mest var ikke-eksisterende, får man med

bogen dobbelt bonus i form af kongerækken

sat i perspektiv af arkitekturhistorien. Det er i

den første halvdel af bogen, at historiefor-

løbet står stærkest, og Hans Edvard Nørre-

gård-Nielsen tager fat dér, hvor murstenen –

eller 'den bagte sten', som den kaldtes – net-

op er kommet til landet. Det sker omkring år

1160 med de lombardiske håndværkere, som

med sig bragte en opskrift på at brænde ler

til tegl. Det er middelalderens startskud for

både kongemagt og kirkeditto i Danmark, og

vi får malet et billedepos op i ord om den

endnu unge kongemagt med Valdemar den

Store ved tronen, der sætter lighedstegn mel-

lem teglsten og magt, gennem de bygnings-

værker, han får opført sammen med sine to

jævnaldrende fosterbrødre Absalon og Esbern

Snarre. De to var sønner af Hvide slægten fra

Fjenneslev, hvis fader plejede og beskyttede

den lille seks årige Valdemar, indtil han kunne

bestige tronen. 

Og som det altid gør sig gældende ved magt-

overtagelser og kampen for at bevare magten,

sker det da heller ikke nemt og glansbilled-

idyllisk. Det slås hurtigt fast, når Hans Edvard

Nørregård-Nielsen viser os Kong Valdemars

kilometer lange befæstning af Dannevirke i

Sønderjylland. Valdemarmuren skulle sikre

rigets grænser mod syd med sine 3700

meters længde og 7 meter høje og 2-3 meter

tykke teglstensmure. 

De opførte fæstningsborge Korsør og Nyborg

på hver sin side af Storebælt, skulle holde

farvandet fri for fjender. Valdemar den Store

havde travlt med at få stablet sten på sten, for

sammen med mælkebrødrene Esbern Snarre

og Absalon, som i mellemtiden var blevet

biskop, fik de to også del i historien om tegl i

Danmark, ved at opføre nogle af de prægtig-

ste værker. Mon ikke Domkirken i Roskilde,

som Absalon fik rejst på samme tid som Sorø

Klosterkirke og Esbern Snarres Kirke med de

fem tårne i Kalundborg, står blandt de aller-

mægtigste. Kirken i Ringsted må heller ikke

glemmes. Overalt ville de tre vise, at en ny tid

var kommet, og det var netop brugen af den

røde tegl, der manifesterede deres magt.

Hans Edvard Nørregård-Nielsen opruller Dan-

markshistorien for os bid for bid med op og

nedgangstider for teglstenen og dens symbol-

værdi. Alene kapitlet om munkeordenerne og

deres klosterbygninger, der bliver synlige i

landskabet og ikke mindst den kultur, de

bringer med sig sydfra, er i bogstaveligste for-

stand gudbenådet læsning. Han dykker ned i

landets afkroge, hvor herregårde med deres

godsejere dukker op og gør kongen rangen

stridig i forhold til brugen af tegl. Teglstenens

kraft visner for en stund, og den pudsede fa-

cade overtager en kortere periode teglstenens

plads i renaissancen og barokken på kongens

slotte. Godt hjulpet på vej af indtryk udefra.

Tryk avler modtryk, og det samme gør ten-

denser. Vi ser med demokratiets indførelse og

opgøret med enevælden at: “(….) en hærska-

re af kulturbærende præstegårdssønner hav-

TEKST METTE JERL JENSEN · FOTOS JANNE KLERK

32 T E G L M A R T S 2 0 0 7

En anmeldelse af Hans Edvard Nørregård-Nielsens
seneste bog 'Magt og dragt' om teglstenens historie 
i Danmark
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de forberedt sig på at genskabe sig en

danskhed, der ikke mindst skulle imødegå

nederlagsånden fra 1864 (…) og i pagt med

guldalderens nationalisme forsøgte de at til-

bagekalde noget af den storhedstid, man for-

bandt med Valdemarerne”. 

Præstesønnerne skulle blive arkitekter – deri-

blandt Martin Nyrop, der med sit københavn-

ske Rådhus, synes at have skabt både borgen

og katedralen i én og samme bygning.  

Hans Edvard Nørregård-Nielsen fortæller og

docerer, og han gør det godt. Og det på trods

af, at det til tider kan blive lidt vel rigeligt cau-

serende og måske også for indforstået. Men

hvordan fortælle om et så nørdet og egentlig

ret fagspecifikt emne uden at hægte lægfolk

af, og på samme tid tilføje oplysninger, som

fagfolk også kan glædes over. Det lykkes rigtig

godt. Hør engang hvordan han i kapitlet om

de almindelige huse ved vejen, med et enkelt

ord, slår en præcis stemning an: “…. Man tog

ikke et øjeblik fejl af, hvad der ventede inde

bag missionshusets blåsure variation af røde

teglsten under et sort skifertag, der hverken

gav gråspurvene eller svalerne mulighed for at

bygge rede. På sin vis lignede missionshuset

de udtørrede frøkener med knold i nakken og

stærke brilleglas, som indenfor fortalte om

deres indsats som missionærer i fremmede

lande. Man sad ikke godt på skødet af dem,

for der var kun spidse knæ og ingen varme.

De ville være flinke, men læste altid historien

om, hvordan en flæskesteg nåede frem i sid-

ste øjeblik på en måde, der viste, at de aldrig

selv havde stået og været i bekneb for en

flæskesteg.”

Det er med passager som denne og med

beskrivende ord som ‘blåsure’, at anden halv-

del af bogen gør sig gældende, mere end kro-

nologien i historieskrivningen. For med små

indspark som ovenstående rammer Hans

Edvard Nørregård-Nielsen med sine kommen-

tarer lige ned i husene ved vejen og spidder

tankegangen hos mange af deres beboere.

Det er i den grad en sanselig bog, dvs. histo-

riefortællingen er sanselig, og så meget desto

mere forekommer det en anelse pauvert, at

bogens ellers fyldige billedmateriale bestemt

ikke lever op til samme sanselighed, som de

skrevne ord. Det kan være papiret, bogen er

trykt på, eller måske den lidt kedelige opsæt-

ning bogen har fået, der ikke giver fotografier-

ne optimale betingelser, men alt for mange af

motiverne fremstår som neutrale turistpost-

kortmotiver af den allerkedeligste slags. 

Jeg savner ganske enkelt Janne Klerks stilling-

tagen til de værker og landskaber, hun foto-

graferer. Og når der nu er så mange billeder,

kunne de med fordel godt låne blot en lille

smule landskabsfortolkning á la Per Bak

Jensen, eller en snert af den indføling for byg-

ningsværker Christina Capetillo viser os gen-

nem sin optik. 

Hans Edvard Nørregård-Nielsen må meget

gerne fortælle noget mere om de egne i Dan-

marks land, han tilsyneladende ved så meget

om. Man behøver dog ikke at sidde på skødet

som hos missionærfrøkenerne.
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»FORTÆL OS NOGET MERE, ONKEL HANS« 
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I midten af januar måned i denne regnfulde vinter var det forfatterne af

nærværende artikel forundt at overflyve det danske land i så klart vejr,

at der var mulighed for at se øer, marker, skove og byer, hvilket jo altid

er interessant og inspirerende. Det, der mødte øjet på det tidspunkt,

var vand, vand og atter vand. Flere kyster og øer havde ændret facon 

og var svært genkendelige på grund af den høje vandstand, men det,

der gjorde størst indtryk, var landområderne, hvor der var dukket nye

søer op alle vegne, og gårde og huse lå midt i store områder med

blankt vand. Det ses tydeligt fra luften, hvilke huse, der er placeret lidt

højt og hvilke, der tilsynelandende ligger med fødderne i vand.

Spørgsmålet melder sig jo meget naturligt: i hvilket omfang trænger

vandet ind i husene og medfører opfugtning, skimmel og sundheds-

problemer for beboerne? Hovedparten af de huse, der ligger ude i det

åbne landbrugsland er jo bygget for mange år siden, og erfaringen

viser, at de fleste er placeret med omtanke og sans for det faktum, 

at naturfænomener skal man have respekt for.

Men hvad med det nye byggeri – især det, der er bygget, efter at

Småhussreglementet fra 1995, 3.2.1 fik tilføjet ordene: ”Ved indgangs-

døre skal der være niveaufri adgang”? Som det allerede har været

omtalt flere gange, har der i Byggeskadefondens eftersyn lige siden

været rapporteret om massive problemer med, at bygningerne ligger for

lavt i forhold til det omgivende terræn. Tilsyneladende har mange rådgi-

vere og entreprenører inden for det støttede boligbyggeri valgt at løse

kravet om niveaufri adgang ved at grave hele huset ned i terrænet i ste-

det for en velovervejet løsning udfor adgangsdørene.

I kombination med at faldforholdene ved husene ofte er uhensigts-

mæssige og i modstrid med gældende regelsæt – der mangler simpelt-

hen fald væk fra husene – manglende eller mangelfuldt udførte

omfangsdræn og store problemer med traktose, ser vi ofte potentielle

skadesager som følge af opfugtning af terrændæk, trægulve og yder-

vægge.

1-års rapporter med billeder af blankt vand rundt om boligerne er ikke

usædvanlige, og regnfulde vintre som den, vi befinder os midt i, er med

til at sætte tingene på spidsen. Gode gamle håndregler om at sikre

mod opfugtning af husene er tilsyneladende sat i glemmebogen.

Fænomenet ‘snydesokler’, som førnævnte artikel beskæftiger sig med,

er blot med til at give falsk tryghedsfornemmelse og fjerner på ingen

måde dette meget påtrængende problem: i forbindelse med store

regnskyl er der ingen eller kun minimal sikkerhed for, at vandet holdes

ude af husene. 

Om regnvejret skyldes mere permanente klimaforandringer eller blot en

usædvanlig klam dansk vinter, tager vi ikke stilling til, men det er tanke-

vækkende, at der har været mange tilfælde af høj vandstand ved kyster-

ne i den seneste tid. Flere kommuner har endda reageret på forholde-

ne ved at varsle, at der i lokalplaner fremover vil blive stillet krav om,

at terrænet skal hæves med op til 0,5 m i lavtliggende områder.

Vi mener, at der er brug for generel nytænkning på området, og proble-

met skulle ikke være umuligt at løse. Det er ikke sikkert, at vi ligefrem

skal til at bygge på stolper, men det er værd at bruge tid og ressourcer

på at vælge husenes placering med omhu, så de ligger højt på grun-

den. Overskudsjord fra udgravning skal i højere grad bruges til at hæve

terrænet, så der kan skabes godt fald væk fra husene, og måske skal

etablering af høje kældre på programmet igen. Når der er skabt fald

væk fra husene, kan man gå i gang med at løse lovens krav om niveau-

fri adgang lokalt udfor adgangsdørene ved hjælp af voldgrave, ramper

og lignende. 

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at lytte til den viden, der lokalt fin-

des om  dræn- og afvandingsforhold i nødvendig udstrækning under-

bygget af geotekniske undersøgelser. 

Også af æstetiske årsager trænger vi til at få husene hævet op fra pløret

ved hjælp af højere sokler og høfder, så vi kan slippe af med det lidt

ydmyge og duknakkede indtryk, det giver, når husene placeres for lavt.

Dette her med at udnytte lokal viden er jo en af Byggeskadefondens

kæpheste. Så sent som i septembernummeret af Tegl skrev vi om at

udnytte lokal viden til at bedømme, hvor mange tagsten, der skal bin-

des ved udsat beliggenhed. Desværre havde der indsneget sig en fejl. I
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Klimaændringer – eller bare en våd, dansk vinter?

den gode metode
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artiklen skriver vi, at der i den nyeste udgave af ‘TEGL 36 – Oplægning

af tegltage’, ikke kræves binding af samtlige tagsten, når bygningen er

udsat beliggende. Vi beklager, at vi særligt har hæftet os ved afsnittet

om udførelse og ikke har læst grundigt nok på side 14 under projekte-

ring, hvor der står højt og tydeligt, at samtlige sten skal bindes ved

udsat beliggenhed. ‘TEGL 36’ er nemlig – i modsætning til den forrige

udgave – nu faseopdelt i projektering og udførelse, hvilket er logisk og

struktureret. Man skal imidlertid holde tungen lige i munden og læse

afsnittet om projektering, når man skal disponere sit tag og vurdere,

om der er tale om udsat beliggenhed. Fejlen opstår, hvis murer-

mesteren – som Byggeskadefonden gjorde – springer lige ned i afsnit-

tet, som handler om udførelse, hvis man bliver bedt om direkte af byg-

herren at lægge et nyt tag på, uden at der er en rådgiver indblandet.

Derfor: udnyt lokalkendskab, når I projekterer og bygger, og byg med

stor sikkerhedsmargin og robusthed – vi ved jo ikke hvad fremtiden

byder på med hensyn til klimaet. 
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TEKST DORTE JOHANSEN OG JENS DONS, BYGGESKADEFONDEN
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Det kan ikke med sikkerhed siges, hvornår

Tunø Kirke blev opført, men ifølge kilderne

overdrog Valdemar Sejr under et ophold på

naboøen Samsø i 1216, Tunø til Århus Dom-

kirke. Domkirken blev således godsejer over

en ø uden kirke, og derfor blev der taget initi-

ativ til et kirkebyggeri. Efter al sandsynlighed

har der været en lille kirkebygning på Tunø

allerede i 1200-tallet, og det menes, at denne

lille kirke udgør koret i den nuværende kirke,

der er opført omkring år 1300. 

Da kirketårnet på et tidspunkt trængte til sto-

re reparationer, kom det på tale at rive tårnet

ned for at slippe for en bekostelig istandsæt-

telse, men Tunø Kirkes tårn var blevet et vig-

tigt sømærke for skibsfarten, og dermed

opstod ideen om at indrette tårnets øverste

del som fyrtårn. En oplagt kombination som

ikke desto mindre er noget af en sjældenhed.

Ideen tilskrives Poul Løwenørn (1751-1826),

der spillede en stor rolle i opbygningen af Det

danske Fyrvæsen.

Kirken har en lang bygningshistorie. Oprinde-

lig blev den bygget i romansk stil, men med

mange ombygninger fremstår kirken i dag

som en gotisk kirkebygning med spidsbuede

blændinger og kamtakgavl. Omkring år 1500

blev kirken udvidet med våbenhus, tårn og

korforlængelse mod øst, så den fik sin

nuværende langstrakte form. 

Lige neden for kirken ligger præstegården.

Den står til rådighed for en præst fra Samsø,

der jævnligt kommer sejlende til øen for at

Tunø Kirke er et eksempel på, 
hvad en kirke også kan bruges til. 
Her fungerer kirketårnet som fyrtårn.

TEKST OG FOTOS JAN KNUDSEN

THUNØ  KIRKEFYR
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foretage kirkelige handlinger. Tidligere havde

Tunø sin egen fastboende præst, som også

fungerede som øens fyrmester. I en af præ-

stegårdens længer er nu indrettet et museum,

som er åbent efter aftale. 

ET GAMMELT Ø-SAMFUND

Navnet Tunø eller Thund betyder forhøjning

eller svulmende og hentyder antagelig til de

høje bakkedrag på nord- og sydsiden af øen

(mange tror fejlagtigt, at øens navn har med

fiskearten at gøre – det har det ikke). 

Der er ikke megen viden om Tunøs historie

frem til 1800-tallet, og der findes ingen synli-

ge forhistoriske mindesmærker, men fra jord-

fund rundt om på øen ved man, at Tunø har

været beboet siden tidlig bondestenalder,

dvs. omkring år 2.500 f.Kr.

BRANDE SATTE ØEN TILBAGE

Ved to store brande – den første i 1700-tallet

gik megen Tunøhistorie tabt, da præstegården

og hermed kirkebøgerne brændte. Den sidste

store brand i 1852 udslettede 16 gårde og 15

huse, der alle lå samlet i Tunø By. Kun kirken,

4 gårde og 12 huse undgik flammerne. Det

førte til udflytning af gårdene til de marker,

der hørte til. I dag er ingen af datidens gamle

bygninger tilbage i Tunø By.

Befolkningstallet kulminerede i ca. 1930 med

256, siden er øen blevet gradvist affolket, så

der i dag er omkring 90 fastboende tunboere

eller tunesere, som øens indbyggere kaldes.
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Fyret blev etableret i 1801 på tårnet af Tunø Kirke. 
Ved denne lejlighed blev tårnet forhøjet med godt seks

meter. Det fremstår som et firkantet tårn i tegl muret
med rundbuefrise og tandsnitsgesims under lanternen. 

Dette blev tilføjet i 1906, hvor der også blev indrettet et
nyt linsefyr i tårnet, der dengang fik det udseende, 

det har i dag.
Tunøfyret er blandt de ældste i landet og samtidig et af

de få i verden, der er knyttet til en kirke. Kirken har
med sin særlige beliggenhed og sit specielle tårn stor

historisk interesse.
Tårnet hører i dag under Forsvarsministeriet.

En del af kirkens interiør har muligvis tilknytning til
Århus Domkirke. Præste- og degnestolen fra 1525
menes at stamme derfra. Ligeledes menes det, at 
altertavlen, med de sengotiske figurer, har referencer
til Århus Domkirke.
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Siderne om Tegltaget er redigeret i samarbejde med producenterne af tegltagstensprodukter i Danmark.▼TEGLTAGET
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Aalborg var engang en rigtig arbejderby med skibs-

værft, eternitfabrik, tobaksfabrik og cementfabrik.

Cementfabrikken er der stadig – Danmarks eneste –

men de andre er væk. Nye virksomheder er imidlertid

kommet til, og mange af byggematerialeproducenter-

ne holder rent faktisk til i Aalborg, bl.a. Danmarks to

eneste producenter af tegltagsten: Lafarge og Randers

Tegl. Begge udbydere har holdt fast i den klassiske

vingetegl, som har undergået meget små forandringer

de sidste 100 år.

Men hvordan kan det nu lade sig gøre at et produkt

kan overleve så længe? 

Det kan være svært at svare på, men det er måske

fordi den danske vingetegl passer til alle huse, traditi-

onelle, klassiske og moderne og fordi det klassiske

altid er moderne.

TEKST OG FOTOS PETER KALMAR
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TAGE 
PÅ NY  
I HASSERIS
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Huset i udkanten af Horsens er tegnet af bygherren

selv. Det danner en halvcirkel omkring en rund gårds-

plads, hvis belægning markerer verdenshjørnerne. I

hver ende af huset er der på første sal terrasser, så

både dagens første og sidste sol kan nydes. Huset er

orienteret med den højeste facade mod vest.

Det er et fuldmuret hus, hvis indre murværk er vand-

skuret. Lokalplanen for udstykningen foreskriver, at

alle tage skal være røde vingetage, således også dette

med ensidig hældning og krumning. Tagstenens til-

pasning til den geometriske form skaber en præcis

opdeling af fladen i vifteformede stykker, der er

adskilt af skotrender. 

TEKST SUSANNE ULRIK · FOTO RANDERS TEGL
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VINGETEGL 
I VIFTE
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En gang blev skorstenene her i Danmark altid muret af

tegl. Vi kender alle disse skorsten f.eks. ved gamle meje-

rier. Ofte er der tale om veludført murværk i smukke

materialer og spændende konstruktioner, der med tiden

har fået en naturlig patina. Skorstene har nu i årtier ud-

fyldt deres oprindelige opgave med at få røg og damp

væk fra menneskers nærhed. 

Men nu får disse gamle murede skorstene en helt ny

funktion. Nye mobiltelefonisystemer gør, at der bliver rift

om antennepladser på alt, hvad der rager op – og det

gør de gamle teglskorstene.

SKORSTENENS STYRKE SKAL FASTLÆGGES

Før man placerer antenner på en gammel teglskorsten

skal man dog sikre sig at der er tilstrækkelig styrke i mur-

værket. Ved fastlæggelser af murværkets styrke indgår

selvfølgelig både teglstenenes styrke og mørtlens styrke.

Begge dele bestemmes rutinemæssigt på Murværkscen-

tret. Teglstens styrke bestemmes som trykstyrke. Mørtlers

styrke afhænger af sammensætningen. Derfor bestem-

mes først mørtlens blandingsforhold kemisk (kalk, ce-

ment, sand) og fra disse resultater kan man ved sam-

menligning med værdier bestemt ud fra et stort testma-

teriale angive en trykstyrke for mørtlerne. 

Når styrke fra både mørtel og mursten kendes kan man

beregne selve murværkets styrke og dermed vurdere om

det er sikkert at montere antenner på skorstene. Mur-

værkscentret bestemmer selvfølgelig også styrker af mur-

værk i mere almindelige konstruktioner f.eks. hvor der

skal sættes en etage ekstra på et eksisterende byggeri. 

N O T E R
▼

Gamle skorstene 
med nye funktioner
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KURSUS PÅ TI, MURVÆRK

Teknologisk Institut, Mur-

værk afholder kursus

omkring projektering af

Murværk og det ny edb-

program ‘Murværksprojek-

tering, Ver 4.0’ i perioden

12. marts til den 26 april.

Kurset afholdes i Århus og

Tåstrup af Civilingeniør

Poul Christiansen. 

For nærmere oplysninger

og program se www.tek-

nologisk.dk/kurser eller

ring 72 20 38 00

Københavns Murerlaug og

CINARK, Center for Indu-

striel Arkitektur, på Kunsta-

kademiets Arkitektskole

står bag et spændende

projekt om nye udviklings-

muligheder inden for det

murede byggeri.

Teglstenen har siden sen-

middelalderen været Dan-

marks foretrukne bygge-

materiale, og en vedvaren-

de håndværksmæssig for-

finelse har betydet, at

dansk murstens arkitektur

holder et forholdsvis højt

niveau, målt i international

sammenhæng.

Men kvaliteten af det

murede byggeri er blevet

stærkt udfordret efter

energikrisen tilbage i

1973. Den efterfølgende

byggetekniske standardise-

ring og rationalisering

svækkede de traditionelle

kvaliteter ved det murede

byggeri, og det er først i

løbet af de seneste 10 -15

år, at der er taget hul på

udviklingsaktiviteter inden

for branchen. 

Det er konkrete udfordrin-

ger, murerbranchen står

overfor, idet der i dag sat-

ses stort på at forbedre

byggeriets produktivitet via

en øget industriel udvik-

ling som fabriksfremstil-

ling, systemprodukter eller

montagebyggeri.

Derfor har Københavns

Murerlaug igangsat et

udredningsprojekt, der

skal give et samlet over-

blik over de udviklingsveje,

som er interessante at for-

følge i udviklingen af nyt

murværk set i forhold til

en ny industrialiseret byg-

geskik.

Det er begreber som

technology transfer dvs.

overførsel af viden eller

teknologi, som udred-

ningsprojektet skal klar-

lægge, og det skal blandt

andet undersøges, hvilke

teknologiske landvindinger

inden for andre materiale-

og produkttyper, der er

interessante at overføre

eller kombinere med tegl-

materialer. Det åbner for

nye muligheder for det

murede byggeri. 

Som eksempler på andre

brancher eller produkter,

kan der peges på superi-

solerende keramiske

materialer udviklet til rum-

fartsindustrien, eller

Höganäs’ komprimerede

og højbrændte materialer.

Det kan også være solcel-

leteknologi, eller nanotek-

nologiske materialeegen-

skaber og produkter.

Arkitekt Mette Jerl Jensen

er ansat på CINARK og

skal stå for udredningen.

Der er afsat et halvt års-

værk til projektet, hvor

resultaterne og processen

udgives i en publikation i

begyndelsen af 2008.

Denne publikation vil dan-

ne baggrund og bane

vejen for et treårigt er-

hvervs-ph.d.-projekt, som

Københavns Murerlaug

ligeledes vil finansiere. 

KØBENHAVNS MURERLAUG SÆTTER FOKUS PÅ AT DYRKE OG VIDEREUDVIKLE 
TEGLETS IBOENDE KVALITETER

Kulturarvstyrelsen har

udgivet et hæfte, ‘Når byg-

ningen er fredet’, hvor der

gøres rede for nogle af de

forhold, man skal være

særligt opmærksom på

som ejer eller bruger af

fredede bygninger.

I forbindelse med publika-

tionen er der udgivet en

CD-rom med styrelsens

informationsblade om byg-

ningsbevaring.

Kontakt Kulturarvstyrelsen

på telefon 72 26 51 00

eller www.kuas.dk.

NY BOG OM DESIGNEREN KRISTIAN VEDEL

I 50’erne blev plastik regnet for et andenrangsmateriale.

Det lykkedes dog desineren Kristian Vedel gennem sine

plastarbejder at udvikle en kvalitet,

der associerer til asistisk lakarbejde.

Hans mest berømte design er en

serie af brugsgenstande i melamin, som i

1960 blev købt af MoMA. Bogen

beskriver designernes og møbelsned-

kerens virke med projekter fra 40’erne

op gennem 50’erne og 60’erne, og

den afsluttes med et kapiitel med Vedels

humoristiske og satiriske tegninger.

Bogen blev udgivet i forbindelse med en

udstilling på Trapholt Museum, der åbnede den 26. janu-

ar og løber til 6. maj 2007. 

‘Kristian Vedel’ er udgivet på Arkitektens Forlag, er rigt

illustreret og koster 248 kr.
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TEKTONIK

’Udarbejd et forslag til et

muret objekt, der skal

indeholde en sidde/hvile-

mulighed samt et beskåret

kik, og placer det på kan-

ten mellem vand og land’. 

Det er den ultrakorte ver-

sion af opgaven førsteårs

studerende på Studieafde-

ling 3 på Kunstakademiets

Arkitektskole fik stillet lige

efter jul.

Ud af 20 fornemme

besvarelser er tre udvalgt

til at blive opført på kajen

foran Magasinbygningen

over for Operaen.

Arbejdet udføres til foråret

af murerlærlinge fra Tek-

nisk Skole i Glostrup. 
Fonden BYG-ERFA indsamler, 
bearbejder og formidler bygge -
tekniske erfaringer gennem fx 
BYG-ERFA blade, som redegør
for konstaterede problemer i 
prak sis, samt hvordan disse 
undgås og udbedres.
Hvert år udgives cirka 20 nye 
byggetekniske erfaringsblade, 
og BYG-ERFA abonnenter har 
adgang til alle gældende er fa-
r ingsblade på www.byg-erfa.dk

Digitalt byggeri
Prøv et IP-abonnement

- og få nem adgang til materiale fra BYG-ERFA,

MURO,TOR og byggeskadefondene

Byg på erfaringer

www.byg-erfa.dk

BYPLANLÆGNINGENS

HISTORIE

– Hvor kommer begreber-

ne kvarter og karre fra?

– Hvorfor ligger byfornyel-

sesopgaverne i brokvar-

tererne?

– Hvorfor blev der indført

borgerdeltagelse i

planlægningen?

Disse og mange andre

spørgsmål om vores byers

udformning, som vi ofte

stiller os selv, besvares i

denne bog. Gennem en

historisk gennemgang af

byplanlægningens udvik-

ling, på baggrund af den

teknologiske, politiske,

økonomiske og kulturelle

udvikling, får vi en forkla-

ring på, hvorfor vore byer

ser ud som de gør og

hvad der bør værnes om.

Bogen er udgivet på Aal-

borg Universitetsforlag og

købes hos Byggecentrum.

DIPLOM I MURVÆRK

Lige før jul afsluttede ca. 20 ingeniører og ingeniørstude-

rende et kursus i statisk beregning af murede konstrukti-

oner.

Kurset, der var etableret i samarbejde mellem BYG·DTU,

Rådgivende Ingeniørfirma Birch og Krogboe og Murerfa-

gets Oplysningsråd, strakte sig over to måneder med

undervisning en aften om ugen.

Alle bestod med et fint resultat og har nu diplom på, at

de behersker de ofte komplicerede statiske forhold, der

forekommer i murede konstruktioner.

Forskningssamarbejdet med BYG·DTU, der har strakt sig

over et ca. tiårigt forløb, har resulteret i en lærebog i

beregning af murværk. 

I alt har ca. 200 ingeniører fuldført kurset. 
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VÅDMØRTEL
I BIG-BAGS

NCC Råstoffer A/S
Hedehusene Mørtelværk
Igelsø Mørtelværk
Måde Mørtelværk www.raastoffer.dk
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Skandinavisk Jura-Kalk A/S
Bredeløkkevej 12, Råby

DK-4660 Store Heddinge
Tlf. +45 56 50 30 00
Fax +45 56 50 43 28
Email: info@jurakalk.dk 

www.jurakalk.dk
Tlf. 56 50 30 00

Vi er eneimportør af den ægte
Jura-kalk og den kan kun 

købes igennem os.
Spørg efter eventuel forhandler.

Husk der skal stå 
SKANDINAVISK JURA-KALK

på posen.Murværkscentret
· Rådgivning
· Konsulentbistand
· Prøvning
· Laboratorieanalyser

Telefon 72 20 38 00

www.muro.dk

SPØRGSMÅL OM MURVÆRK?

Huntonit Undertag,
- stadig det bedste valg

Næsten alle svigt i undertags-

konstruktioner sker, hvor der er

brugt banevarer, -jvf.

www.duko.dk. Når disse under-

tage skal udskiftes, bliver der i

talrige tilfælde valgt Huntonit.

Huntonit er dog ikke med i

DUKO’s frivillige kontrolord-

ning, da DUKO’s anvendelse-

skriterier favoriserer anvendel-

sen af banevarer på bekostning

af faste plader som Huntonit

træfiber.

Huntonit undertag har været

anvendt i Norge i 30 år og i

Danmark i 20,- uden reklama-

tioner- både i ventilerede og

uventilerede konstruktioner.

Praktiske undersøgelser af 30

år gamle tage viser ingen tegn

på forringelse. Vi har ingen

problemer med at give Huntonit

en levetid på mindst 50 år.

En ny håndbog fra TOP er på

vej med detaljeret vejledning

og detaljer.

A. Rindom A/S  tel. 43 96 22 11  fax 43 63 17 24  www.rindom.dk
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Nogle af de 9 sorte tagsten 
fra Højslev og Laumans 

Landsdækkende service:

A/S Randers Tegl 
Mineralvej 4 · 9100 Aalborg  
Tlf. 98 12 28 44 
tegl@randerstegl.dk

Hos Skandinaviens største tegl·leverandør
får du mest at vælge mellem - ægte tegl 
i den bedste kvalitet - også når taget skal
være sort...

Sort - som de elegante blådæmpede 
eller de silkematte engoberede klassiske
Højslev vingetegl 
- diskret sort som de halvblanke ædel-
engoberede Laumans Ideal-Variabel, Tiefa-
Variabel og Mulden-Variabel falstagsten 
- eller dyb sort med spil i den ekstra tykke
højglans-glasur som Ideal-Variabel og Tiefa
XL-Variabel.

Ring efter prøver, bestil Tagstens-
brochuren - 62 sider inspiration 
og fakta om tage for generationer
- eller se hele sortimentet på
www.randerstegl.dk

Blådæmpet Højslev VingeteglSort ædel-engoberet Laumans Ideal-Variabel 
Sort ædel-engoberet 

Laumans Tiefa 
2000-Variabel 

Sort ædel-engoberet 
Laumans Tiefa  XL-Variabel 

Sort-engoberet
Højslev Vingetegl

Sort glaseret Laumans 
Ideal-Variabel 
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