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Vores konsulenter står klar til at give dig
nye ideer og rådgivning, når du vil
bygge smukt i tegl. Kontakt os for at
høre mere, få vores nye katalog eller
besøg vores showroom i Brøndby.

MUSEUM I KINA

Wienerberger tilbyder et af Danmarks
bredeste sortimenter af mursten,
tagsten, teglblokke og belægningstegl.
Vi har fingeren på pulsen i forhold til den
nyeste udvikling inden for innovativ
international arkitektur i tegl.
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Belægningstegl

‘ Vi lefler. Vi finder ikke prestige
i at skabe arkitektur
’
Interview med Jan Søndergaard

Tegl bryder traditioner!

Hvorfor bygge med
begrænsninger?
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.

Gennemfarvet refleksfri vingetegl
Blådæmpet Højslev Vingetegl er det
ultimative, stilsikre tag. Designet er
klassisk. Kvaliteten er kompromisløs og
klimastærk.
Farven er helt unik. Ikke ordinær sort,
men blådæmpet. Fremstillet i en helt
speciel brændingsproces, vi har arvet fra
oldtidens keramikere. Derfor har hver
enkelt sten sit eget diskrete farvespil.
Et tag, der ikke kan efterlignes.

Daells Varehus forvandlet til det
eksklusive Hotel Skt. Petri med
maxit Facadesystem,
der både forskønner og sparer
på varmeregningen.

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

Over 40 standardfarver
og specialfarver efter ønske
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Sort facade med gråt og hvidt spil
Facadens Unika Alexandria er blot et af
flere eksempler på facadesten fra Randers
Tegl, der bryder med traditionerne for
hvordan en facadesten kan se ud.
Se sortimentet af både trendsættende
og klassisk tegl til mur, tag og belægninger på www.randerstegl.dk

Landsdækkende service:

A/S Randers Tegl
Mineralvej 4 · 9100 Aalborg
Tlf. 98 12 28 44
tegl@randerstegl.dk
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En væg er en væg..!
Den opfattelse kan du udfordre: En væg er en mulighed for at sætte
et individuelt særpræg på dit hjem og fortælle, hvem du er.
Om du er til skak, storvildtjagt eller klatrevægge, er helt op til dig.
Når du bygger med mursten, har du helt unikke muligheder for at
skabe et byggeri med individuelt præg.

Inspiration til nye muligheder
Gå på opdagelse i mere end 200 forskellige
mursten, se nye anvendelsesmuligheder og find
den sten, der viser, hvem du er på
www.vis-hvem-du-er.dk

BAUHAUS IGEN
I dette nummer af Tegl gør arkitekten Jan Søndergaard os opmærksom på,
at arkitektmiljøet demonstrerer en svigtende evne til at se, hvad faget går
ud på. Han tager afstand fra, hvad han kalder for rene investeringskoncepter
og efterlyser medmenneskelighed og socialt engagement.
For nogle dage siden skrev dagbladet Børsen, at Bauhausbevægelsen har
genopfundet sig selv. Bevægelsen opstod i tyvernes Europa med det klare
sigte ud fra en social forståelse at skabe menneskeboliger med stor enkelhed i et nært samarbejde mellem håndværket, maskinen, designet og arkitekturen. Den genopståede bevægelse har nu næsten 80 år efter udskrevet
en arkitektkonkurrence, der med baggrund i bevægelsens oprindelige ånd
går ud på at udvikle enkle og billige boliger af høj kvalitet. Jan Søndergaard
efterlyser netop fordybelse og gør opmærksom på, at historiske referencer
er væsentlige elementer i den arkitektoniske bagage. Mon ikke dagens billige boliger ville have godt af et strøg af fortidens mestres ihærdige gøren sig
umage?
Lundgaard og Trandbergs netop indviede Skuespilhus er et tydeligt bevis på,
at det kan lade sig gøre at bygge med forståelse for stedet – og indlevelse
og fordybelse i funktionen samt i et berigende arkitektonisk formsprog,
samtidig med at parametre som tid og pris er overholdt.
Søren Bøgh
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... kærligheden til projektet
kan aldrig erstattes
af poppede kalkuler

‘

’

Jan Søndergaard er en de store autoriteter

til det, man tumler med på tegnestuen. Min

Ved 100-års-dagen for
konkurrenceinstitutionen i
Arkitektforeningen anfægtede Jan
Søndergaard kvaliteten i tidens
byggeri og kastede et kritisk blik på
arkitektstandens leflen for et fortsat
liberaliseret samfund.
Tegl spørger, hvad baggrunden er.

erstatte størrelser som empati og intuition,

inden for arkitektfaget. Som medindehaver i

tid er aldrig spildt, når jeg beskæftiger mig

som før i tiden var centrale elementer i arki-

det toneangivende KHRAS har han i dagligda-

med min profession, og det gælder både på

tektens univers. Kærligheden er væk. Det er

gen travlt med projekternes tilblivelse og ud-

tegnestuen og på skolen. Så jo, jeg er vild

faktisk et spørgsmål om moral. Der er en ten-

førelse i ind- og udland. Han har meget at gø-

med at agere i faget. Det ligger implicit i hele

dens til at tro, at man ved fornuftig argumen-

re i ansvaret for kvaliteten. Det er en intens

emnets kompleks, at fremtiden er på spil, når

tation kan nøjes med at forklare sig til arkitek-

proces, hver gang husene bliver til. Få skridt

man bygger. Det er derfor klart, at arkitektar-

tur. Ved gennemgangene på skolen oplever

fra tegnestuen er han som professor på

bejde handler om en dyb tro på egne evner

jeg somme tider, at man synes at føle fast

Kunstakademiets Arkitektskole en af de an-

til at føre tingene igennem, ligesom vi behø-

grund under sig, når man ved denne belæste,

svarshavende for de studerendes uddannelse.

ver en tillid fra verden omkring os, når vi

videnskabelige holdning kan forklare sit pro-

Dér er hans professorat blandt de få, der er

arbejder. Og vi kan jo godt vores job.

jekt. Men retorik og logisk argumentation er

bundet op på kunstnerisk udviklingsarbejde.

Også jeg har en fast tro på fremtiden, men

bestemt ikke nok til at skabe bygningskunst.

Derved er han en af de bærende kræfter i

jeg føler en stærk forpligtelse til at løfte stem-

Jeg har store forventninger til mine studeren-

kontinuiteten i faget. Hans engagement og

men, når jeg opdager, at vores fag er ved at

de på skolen. Talentmassen har efter min

faglighed er vidt berømmet blandt kollegerne,

flytte sig. Helt utilsigtet er der faldet en vældig

mening næppe haft et højere niveau. Men

og han nyder stor respekt fra alle sider i arki-

skygge hen over den måde, vi overhovedet

trods disse løfter om forhåbninger for fagets

tektmiljøet.

betragter os selv på. Utilsigtet eller utilsigtet ...

fremtid, må jeg insistere på, at rationelle for-

Men for tiden er han bekymret. Ved konkur-

vi må jo gribe i egen barm, når noget er ved

klaringer på rationelle projekter ikke nødven-

renceinstitutionens 100 års dag i Arkitektfore-

at kikse. Man kan ikke bare pege omkring sig

digvis fører til arkitektur. Inderligheden i

ningen kom han med en bredside, som gav

og sige, at det hele er de andres skyld.

arbejdet, kærligheden til projektet kan aldrig

genlyd i de smukke omgivelser i Strandgade.

Men for tiden er vi vidne til et skred, som

erstattes af poppede kalkuler.«

Med kortfattet præcision pegede han på, at

reducerer vores autoritet. I takt med den al-

I dag genereres alting af friværdi, og denne

Realdania og Dansk Arkitektur Center som

mindelige liberalisering i de senere år er

fremherskende tendens til at teoretisere

selvbestaltede initiativtagere i arkitekturens

respekten for arkitekterne og deres rodfæste-

inden for professionen trænger sig på. Men vi

eksperimentarium har påtaget sig eller fået til-

de institutioner blevet sådan lidt sløret. Vi er

udløser kun en fattigdom inden for professio-

delt rollen som rådgivere for de politiske

ved at spille os selv af banen i al denne kom-

nen, som til syvende og sidst vil belaste det

opdragsgivere.

mercialisering, som præger verden for øjeblik-

arkitektoniske produkt.«

ket. Den kontinuitet, som ellers holder sam»Jeg vil helst ikke lyde som et brokkehoved,

6

men på værdierne i samfundet, er ved at

Hvordan er alt dette gået til? Er der nu også

der ikke kan se lyset i tidens tendenser. Jeg

smuldre for arkitekterne. Vi mister føling med

gået business i arkitekturen?

elsker at være arkitekt. Jeg kunne ikke finde

faget ved at åbne dørene for begreber, som

»Inden for arkitektmiljøet lægger jeg mærke til

på noget andet at foretage mig. Selv om nat-

ikke hører hjemme i vores verden. Overfladisk

en svigtende evne til at se, hvad vores fag

ten kan man jo pludselig vågne med en idé

kalkulering og performativ adfærd synes at

egentlig går ud på. Vi forstår ikke os selv. Vi

TEGL MARTS 2008

Jan Søndergaard, professor
og praktiserende arkitekt

læreanstalter gik i front med en strategi om

spøg og alvor. Men vi forhindres med al

geste af kunstarterne. Den rummer

retorisk træning og den slags. Vi hoppede

denne opdeling i at se sammenhængene i

tidshorisonter, der med vældige stræk forbin-

dengang med på vognen i erkendelsen af

verden. Og tilbøjeligheden har nu ramt arki-

der generationer og tidsaldre. Den har en

emnets nødvendighed. Nu har vi sgu nok for-

tektfaget. Vi står ikke længere sammen om en

opdragende effekt overalt. Den præger men-

trudt, at vi i konkurrencen mod de universi-

fælles erkendelse om professionen. Vi ser ik-

nesker og samfund med et uophørligt pres,

tære læreanstalter lod os lokke ud i denne

ke, at vi er dybt forankret i en kulturarv, der

der ikke kender sin lige. Og vilkårene for arki-

attitude. De studerende skal ikke lære at

ellers har givet os en særstilling blandt andre

tekturens tilblivelse har vi også glemt. Vi har

snakke, hvis de ikke også lærer at tænke.

lande, netop inden for arkitektur og formgiv-

løsnet os fra den forpligtelse, som ellers har

Det samme gjaldt IT-behandlingen. Denne

ning. Danmark er et ungt industrisamsund.

været hævdet med stolthed og prestige fra

omsiggribende disciplin var et element, som

Som landbrugsnation var vi sent ude, da in-

vores forening. Nu kan man se i avisen, at det

vi satsede på som en central del af undervis-

dustrialiseringen satte i gang ude i verden. Vi

ene smarte konceptbyggeri efter det andet

ningen. Men beherskelsen af apparaturet kan

havde ingen råstoffer, kun bondeland. Det var

stiller sig til rådighed for tidens indskudsivrige

stille så omfattende krav, at vi risikerer at mi-

andelstanker og almenvel, der var i kredsløb i

spekulanter, vel at mærke designet af ’stjerne-

ste fordybelsen i arbejdet hen imod arkitektu-

Danmark, da sværindustrien i vores nabolan-

arkitekter’. Vi lefler. Vi finder ikke prestige i at

ren. Og så bliver husene, som vi frembringer,

de etablerede sig. Men de tunge industrigi-

skabe arkitektur. Men vi skal sgu da ikke være

fattige. Vi havde her i landet en fin tradition

ganter i Tyskland, England og Sverige var jo

’stjerner’, vi har brug for faglighed i vores ar-

for at skabe referencer, når vi byggede.

ikke gearet til fleksible udviklingsprocesser og

ved ikke længere, at arkitekturen er den tun-

bejde. Vi har brug for alvor. Det er for slapt

Vi havde føling med faget og kendte udmær-

tilpasningsdygtighed. Så vores mangel på

sådan at løbe efter selvbestaltede, uskolede

ket vejen fra skitserne over til projektet og

råstoffer og korte afstande mellem menne-

pengefolk med idéer på formler. Det er sik-

videre til byggepladsen. Det var en fornøjelse

sker blev pludselig et smukt afsæt for den

kert søde og udmærkede mennesker, men

at møde ham med gummistøvlerne ude på

kreative produktudvikling, som vi er blevet så

sagen er i al sin enkelhed, at de ikke ved,

pladsen, som kendte opgaven og havde sam-

dygtige til. Vi blev gazellen, der både indgår i

hvad de har med at gøre. Og imens mister vi

me mål som én selv. Dette fælles ansvar løf-

flokken, men også flygtigt kan skille sig ud og

terræn i al denne overfladiskhed. Vi må

tede glæden i arbejdet.«

skifte retning. Det kræver en stor kontaktflade

standse denne eftersnakken. Overbevisende

at være innovativ, man kan jo ikke vide alt

performance og hurtige koncepter distancerer

Har atmosfæren i tv-shows som ‘Stjerne for

selv, så vidensdeling og konkurrence går her

os blot fra det, vi ellers var udset til i verden.

en aften’ og ‘Vild med dans’ trængt sig ind på

til lands hånd i hånd, når vi finder på nye ting

At skabe arkitektur.«

vores enemærker med et livssyn, som også vi

til verden, hvadenten det så drejer sig om tek-

forventes at indordne os under?

nologiske komponenter eller brugskunst.

»Vi talte ellers om det på skolen for 5-6 år

»Ja, denne internationale løsrevne underhold-

Således skabtes den myldrende kontaktflade,

siden. Vi indså, at projektpræsentation er en

ningsindustri, som vandrer rundt i nationale

der er nødvendig i et marked, fyldt med

disciplin, som arkitekter traditionelt ikke me-

forklædninger, udgår nok fra en økonomisk

småindustri og fremstillingsvirksomhed. Sto-

strer. Vi bemærkede, hvordan de andre højere

grundtanke om opdeling af samfundslivet i

rindustriens cementerede magtvælde ligger

TEGL MARTS 2008
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‘Overfladisk kalkulering

og performativ adfærd
synes at erstatte størrelser
som empati og intuition,
som før i tiden var
centrale elementer
i arkitektens univers’

ikke for os. Med vores demokratiske menne-

Fordybelsen i arbejdet er mit privilegium.

skesyn har vi tradition for at interessere os for

findes i tidens aggressive og selvtilstrækkelige

Vi skal ikke ses over skuldrene og have hjælp

sagen frem for at distancere os fra hinanden i

tone, har fået plads til at præge arkitekturens

udefra. Det udhuler faget og forarmer os selv.

hierarkisk adskilthed. Vi er ikke vant til at se

miljø. Jeg nævnte før, at vi for flere år siden

Vi er begyndt at snakke den trendy verden

op eller ned, vi kan bedst lide at mødes i

satte digital visualisering på dagsordenen på

efter munden i bekymringen for vores profes-

øjenhøjde og gå i flæsket på hinanden. Og

skolen som en færdighed, der ville kunne åb-

sion som forretning. Og det er jo farligt at

dét skabte vores store succes, da industrielt

ne for nye arbejdsmetoder. Men måske har

bygge, men risikoen knytter sig mere til udfal-

design blev vores varemærke. Vi mestrede

det fået slagside? Vores kulturelle arv ser ud

det af arkitektens bestræbelser end til nogle

håndværksfagene godt, og parret med denne

til at blive sat over styr ved disse sære best-

tal på en bundlinje. Jo, man skal være modig

forædlede basis fordybede vi os i opgaverne,

ræbelser på betingelsesløst at imødekomme

og føle sig sikker på sin faglighed. Men dialo-

som kunne løses med en industriel håndte-

allehånde bygherrer og brugere. De har bag-

gen med bygherren bliver jeg aldrig træt af.

ring og nye teknologiske metoder. De bedste

grund i DJØF’ernes universitære faktuelle ver-

Den er altid forudsætningen for et klart svar

blev helt uforlignelige. Enere som Wegner og

den og synes, at de kan sætte dagsordenen

frem for en søgt idé. At skabe arkitektur er en

Kjærholm står som fortræffelige eksempler på

for, hvad arkitektur er. Det kan jo ikke lade sig

opgave, der stiller store krav.«

denne danske forædling af designprocessen.

gøre. Tørre tal, bankstatistik og økonomi er

Men fælles for dem alle var en forankring til

løsrevne størrelser, der ikke kan sætte formler

»Jeg har stået foran arkitektur, højdepunkter i

håndværket, en kærlighed til materialet, en

på en kreativ arbejdsproces. Vi udvikler af-

arkitekturhistorien, hvor en stemthed helt

viden om dets anvendelse og begrænsning,

prøvningsmulighederne med digitale visuali-

uden sidestykke har grebet mig. Eksempler på

og en forståelse af formgivningens væsen.«

seringer, men misbruger dem ved at åbne dø-

megaoplevelser i bygninger, måske blot be-

re for lægfolkene, så de midt i processen kan

stående af temmelig beskedne volumener,

påvirke eller stivne løsninger, der ikke var

hvor diversitet og intimitet fletter sig i en rum-

bygningsdesign kunne løfte kontorhusene og

ment som færdigt arbejde. Picasso sagde, at

lig organisation med en åndeløst overbevisen-

afspejle et firmas kvalifikationer. Siden kippe-

et billede aldrig bliver færdigt. Det samme

de elegance. Forbavsende smukke bygninger,

I 90’erne indså bygherrerne omsider, at godt

de denne udvikling over i leflen for erhvervsli-

med arkitekturen. Magien i visioner og drøm-

hvor eksperimenterende formgivning har dan-

vet, hvor digital visualisering af projekterne

me skal ikke deles med uvedkommende, før

net grundlaget for arkitektoniske værker af

blev et kerneområde for rådgiverne, der syn-

tiden er inde. Jeg holder da bevidst ting tilba-

højeste kvalitet. Fx Palazzo Massimo i Rom, et

tes at have svært ved at overbevise klienterne

ge for bygherren, hvis jeg finder det nødven-

fantastisk værk fra 1500-tallets manierisme af

om projekternes kvalitet uden disse ’fotos’ af

digt i processen. Jeg ved med sikkerhed, når

Peruzzi, fuldbyrdet i et drama af oplevelser af

fremtidens virkelighed. Behøver arkitektens

materialet er ved at blive modnet hen imod

lys og skygge, åbent og lukket. Jeg fik mulig-

arbejde at blive præsenteret så poppet og

noget, der kan blive til arkitektur. Det er mit

hed for at komme indenfor i dette net af

koloristisk? Eller er det også et resultat af

job, og dét kan jeg. Projekter er ikke i sig selv

stengange og gårdrum, som åbner sig med

arkitektur. Det er der først en chance for, når

stor skønhed langs et krumt gadeforløb. Som

bygningen bliver til virkelighed.

man trænger ind i den tætte bygningsmasse

DJØF’ernes landvindinger?
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»Ja, det ser ud til at de værdier, som kan gen-

TEGL MARTS 2008

‘Vi misbruger vores

modernistiske afsæt, når vi
sådan kryber for højtråbende trendsættere og
deres modeluner ...’

afslører det sig langsomt med det ene intime

som man ellers havde hørt om på distancen.

hold ved valget mellem glas eller ikke glas?

gårdrums afløsning af det næste. Eller Maison

Tidligere dannede vi et fagligt fællesskab, som

Tænk på Maison de Verre eller Barcelonapav-

de Verre i Paris, en formidabel modernistisk

var vævet sammen af en stor indbyrdes re-

illonen. Vi misbruger vores modernistiske af-

tilbygning fra 1928-31, udført med facader i

spekt medlemmerne imellem. Prestigen, stolt-

sæt, når vi sådan kryber for højtråbende

glasblokke af Pierre Chareau og Bernard

heden er stille sivet ud af professionen – og

trendsættere og deres modeluner. Vi løfter

Bijvoet. Helt sublimt. Eller le Corbusiers Villa

DJØF’ernes velargumenterede holdninger er

ikke en kulturarv, som vi gjorde det før. På

Savoie. Eller Mies van der Rohes Barcelona-

trådt i stedet. Det er skammeligt, at vi inden

Kay Fiskers og Steen Eilers tid indså vi, at vi

pavillon. Etc ... Alle har et indbyrdes mærkeligt

for professionen er ved at sælge ud af den

stod med et samfundsrelateret ansvar, der var

slægtskab, hvor en fortættet arkitektonisk

grundfæstede faglighed, som før var vores sig-

flettet ind i en større orden i vores kultur. Vi

oplevelse kommer helt ud på kanten. Når jeg

natur. Vi lader os forstyrre af forretningsmæs-

tænkte stort, fordi vi så os selv som et rigt

står i Pihl-huset i Lyngby, får jeg den samme

sig bekymring. Naturligvis skal det hele køre

samfund, der kunne drive det vidt. Vores kapi-

fornemmelse – i al beskedenhed. Tingene

rundt, vi lever jo af det, men vi er havnet i en

tal var ikke karakteriseret ved friværdi – vores

behøver jo ikke være fra renæssancen eller

slap føjelighed over for tidens tendenser med

rigdom lå helt andre steder, forankret i en so-

fra modernismens vugge for at give denne

al vores markedsanalyse og salgbarhed.«

cial bevidsthed. Vi havde en rolle at spille til

arkitektoniske styrke fra sig.«

gavn for offentligheden og samfundet, og
»Ret beset begyndte hele denne liberalisering

man lyttede, når vi tilkendegav vores mening.

»Jeg savner denne stemthed som et fælles

vel egentlig med jordreformerne i 1970’erne.

Der var prestige i arkitektkonkurrencer. Arki-

dogme, som vi kan opleve, når vi står over for

Siden er vigtige anliggender i vores fysiske

tekterne på tegnestuerne ville give en venstre

god arkitektur. Der er i dag længere mellem

planlægning, som ellers var offentlighedens

arm for at tegne med, når der skulle gives kla-

snapsene end tidligere, da arkitekterne havde

ansvar, frigivet til alle disse spekulanter. Vi har

re svar på offentlighedens rejste spørgsmål.

autoritet. Respektfuldt dyrkede vi mestrene,

overladt et samfundsmæssigt socialt engage-

Alle lagde sjælen i for at fremmane de usete

der tog ansvaret for udviklingen i bygnings-

ment med dybe rødder i fortiden til det frie

muligheder i komkurrenceprogrammerne. Vi

kunsten. De var jo ikke sådan synlige som i

initiativ. Og alle fagets respekterede forkæm-

troede på fremtiden, og vi havde åndeligt

dag, hvor man kan finde nutidens ikoner i fo-

pere er kommet i glemmebogen – med min-

overskud til at se, at modernismens idé om fri

tomontager i søndagsavisernes boligsektioner.

dre de kan indgå i et brand.

udfoldelse i det frie rum kunne udvikles og

Det var utænkeligt dengang. Koryfæerne var

Nu er vi nået dertil, hvor vores indsats til sta-

videreføres i et samfund, der blev opbygget

da hævet over flad avisreklame. De befandt

dighed fortyndes af systemprojektering og

med empatisk fornemmelse. Vi forstod, at

sig usynligt i arbejdets fordybelse, søgende,

business. Vi træffer fordelagtige aftaler om

alting er i stadig udvikling, og at vi ved at ud-

forskende. Jeg hørte engang Utzon fortælle, at

systemleverancer til flere forskellige projekter

øve og praktisere faget kan få mulighed for at

’der findes egentlig ikke talent, kun ihærdig

på rad og række – og tømmer derved vores

løse opgaverne arkitektonisk kvalificeret. Men

slidsomhed’. Men man kunne træffe dem i

faglighed for værdi. Tror vi virkelig, at vi kan

udøvelsen var båret af medmenneskelighed –

Arkitektforeningen. Jeg kom der tidligt og sil-

holde distancen, når vi begrænser os selv til

ikke af investeringskoncepter.«

de. Fik mulighed for at hilse på de navne,

facadedesign og markerer arkitektonisk ind-
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TEKST NIELS HESSE · FOTOS JENS LINDHE

SKUESPILHUSET

op til den konfrontation mellem aktører og

og byens vigtige krydspunkter. Kvæsthusgades

fornyelse af Stærekassen blev skrinlagt, har

publikum, som kan være så eventyrlig. Dét

rum er intakt, og Sankt Annæ Plads’ smukke

Det Kongelige Teater ventet på et nyt skue-

hus er netop blevet bygget på kanten mellem

forløb kantes fint af ved vandet og beholder

spilhus. Da Kulturministeriet i 2001 udskrev

Frederiksstaden og Nyhavn, og jo, det lever

sit stræk intakt fra Bredgade og helt til hav-

en ny international konkurrence, herskede der

fuldt ud op til forventningerne.

nen. Det er derfor naturligt, at teaterbygnin-

almindelig rådvildhed i debatten. Nu er der

Det er fortræffeligt.

gen med sine ca. 21.000 m2 har en del af sit

Siden Sverre Fehns omdiskuterede projekt til

gået 7 år, og det lader til, at det var ventetiden værd. For det vindende forslag er nu ble-

KOMMUNENS UINDFRIEDE LØFTER

lagt til på en plads, der synes at være skabt til

vet til virkelighed. Havnen er blevet et smukt

Da Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S

formålet.

hus rigere.

10

volumen stående i havnens vand. Huset har

vandt den store arkitektkonkurrence om skuespilhuset ved havnefronten på Kvæsthusbro-

ADGANGEN VED VANDET

DRAMAETS MAGI

en, igangsattes en proces, som tegnede til at

Det åbne havnerum, som er en sjælden og

Kunsten tilbyder os historier om os selv. Vi

blive sjældent lykkelig. Processen er langt fra

markant værdi i byen, bør der ellers værnes

trænger til, ja, længes efter at få fremvist vir-

slut. Huset står i al sin stoflige gavmildhed

om. Længere mod syd snævrer nybyggeri

keligheden. Hele tiden fra nye vinkler. Hele

færdigt, men arealerne omkring råber til him-

gentagent havneløbet til med en konstant

tiden i proces. Det er det, der sker på teatret.

len om en ordentlig bearbejdning. Bystyret

trang til at bygge ud i vandet. Men her drejer

Vi konfronteres med os selv og føres ind i en

skylder, at omgivelserne opdateres og lever

det sig om anonyme kontorhuse uden arki-

verden af magi og forvandling. Forføres. Når

op til teaterhusets kvalitet. Området har

tektonisk substans, som egentlig slet ikke

historien en gang imellem bliver rigtig godt

måske den allerbedste beliggenhed i Køben-

henvender sig til byens brede befolkning. Og

fortalt, og det lykkes at få os til at forstå os

havn, og der er end ikke nogen belægning på

spekulation i privat herlighedsværdi har tvun-

selv, bliver dramaet alvor. Det rykker. Vi får

Kvæsthusmolens arealer. Kommunen kan ikke

get de smalle byggegrunde ud i vandet. Skue-

mulighed for helt klart at se ting, der ellers

finde ud af at vedstå den aftale, der ligger om

spilhuset er imidlertid et vigtigt hus i byen,

kun glimtvis kan anes, gættes på eller dag-

afvikling af parkering for husets gæster. Og en

med bred appel til alle københavnere, og dér

drømmes, men som nu udspilles for vore

broforbindelse over havneløbet til operaen

har vi grund til at tillade, ja, ønske os en bryd-

øjne som noget virkeligt. Det er kun forvente-

ligger stadig til overvejelse uden synlig frem-

ning i rækken, så vi kan få glæde af den gode

ligt, at Det Kongelige Teaters nye skuespilchef,

drift. Imens kan vi se et vellykket projekt ligge

placering. At anlægget ubeskedent kanter sig

Emmet Feigenberg, insisterer på dramaets

forsømt hen uden ordentlige adkomstforhold.

synligt ud af geleddet, er derfor i dette tilfæl-

magi. Han tror på, at skuespillet kan skabe

Lundgaard & Tranberg har ellers med sine dis-

de en ekstra kvalitet, der giver huset ikke én,

den fortryllelse, som kan få folk op af stolen

poneringer lagt op til en planlægning, der lig-

men tre facader ud mod vandet. Med al

fra det erstatningsliv, som nu om dage leves i

ger lige for. Ved at lægge skuespilhuset som

mulig god fornemmelse for vellykket byliv er

en similiverden med realityshows og livsstils-

et gadehus mod Kvæsthusgade og med størst

adgangen lagt på vandsiden. Netop som vi på

programmer. Men det kræver nogle rammer,

mulig nærhed til Nyhavn, har byen fået et

vores vej har rundet det yderste af Nyhavn,

som kan formidle dramaet. Et hus, der lever

hus, der glider smukt ind som et af havnens

modtages vi af en bred egetræsrampe, der
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kækt fører os ud over vandet på skæve stål-

trale scenetårn i profileret kobberbeklædning.

ankommer til et indre univers af grottekarak-

søjler. Her vil teatret, således løftet over van-

Når vi kommer tættere på, får vi omsider den

ter, præget af iscenesættelse og spotlys. Teat-

det, tage imod med et caféliv, der spås en

oplevelse af nuanceret stoflighed, som vi altid

rets magi vækkes ved mødet med disse rå

stemningsfuld fremtid i solen ved byens vand,

efterspørger, men som kun sjældent bliver os

teglvægge, der kanter såvel foyer som de tre

også når gæsterne blot promenerer ved dette

til del i tidens fattige nybyggeri, hvor allehån-

scenerum. Her er ingen åben transparens, her

nye urbane mødested. Og teatrets publikum

de beklædningsplader præger facaderne. Arki-

standses blikket af nicher, balkoner og trapper

har fra første færd fået en festlig ankomst,

tekterne har her arbejdet med en god be-

– for så alligevel at vige til fordel for enkelte

hvor folk ser og bliver set. Det lange spadse-

vidsthed om, hvad vi ser på afstand, og hvad

gennemkig. Intimiteten fra skuespillernes

restræk på den stigende rampe vil skærpe

vi oplever tæt på – og forskellene kommer

sminkerum og bagscenernes hemmeligheder

den besøgendes opmærksomhed, og forvent-

arkitekturen til gode. Som man nærmer sig,

fornemmes helt ud til denne rationelle over-

ningen om en særlig begivenhed vil få tid og

forvandles det mørkebrune, massivt tunge

skuelighed, som med praktisk omhu og korte

plads til at bundfælde sig i sjælen. Rampen

hus langsomt til en symfoni af vandrette linier

afstande omslutter de kryptiske menneske-

udvider sig til en bred opholdsbro, som langs

med en rig variation af farvenuancer, der teg-

smedjer, som scenerummene i det allerinder-

hele østfacaden danner uderum for den store

ner sig i teglskifternes flensborgformater:

ste gemmer på. Alligevel er der en tydelig

foyer, hvorfra der i tredobbelt etagehøjde er

gråbrun, terracotta, mørk umbra, orange, sort-

grænse mellem det indre og det ydre. Ved

kig ud over havnen.

violet, grønlig. De antracitgrå lejefuger støtter

mødet med scenen rammes man af en umid-

det vandrette indtryk ved en tilbagetrækning,

delbar vished om, at forventningerne nu skal

HUSET PÅ AFSTAND – OG HUSET TÆT PÅ

medens studsfugerne står udfyldte. Skifterne

indfries. Der sker nemlig dét, når man træder

Huset er gennemtænkt i alle skalaer. Med sin

fremstår hele og ubrudte i al deres horisonta-

ind, at man først bevæger sig igennem sort

beliggenhed ved det åbne vand er det skabt

le finhed. Tyngden bliver til sprød mangfoldig-

indfattede dørpartier og videre ind i snævre,

til iagttagelse, også på stor afstand. Vi ser

hed, når man er så tæt på, at man kan røre

svagt oplyste sluser, indtil man står i publi-

rene, klare bygningsvolumener adskilt i tre

ved det. Her og der gennembrydes det på

kumssalen. De tre sale, som huset har i sig,

hovedelementer: den tunge murede kerne,

afstand næsten dystre teglmassiv af større og

ligger side om side med i alt ca. 1000 pladser.

scenebygningen, som primært rummer salene

mindre huller til dagslysindfald. Også i lang-

Den store sal trækker mest opmærksomhed.

til skuespillet, den lette transparente glasfoy-

strakte lavformater. Vinduerne er anbragt glat

Nærheden til publikum har her været et

er, promenadedelen mod vandet, der åbner

med bagmurens inderside, således at murhul-

afgørende krav fra skuespillerne, og man får

sig for såvel offentligheden som husets publi-

lerne markerer sig med stort skyggefald, helt i

en klar hilsen helt tilbage fra Shakespeares

kum, og den udkragede 3. etage til servicefor-

slægt med havnens pakhuse, der i stort tal

teater i Stratford, hvor tilskuere og aktører

mål, artistfunktioner og administration, båret

præger nabolaget.

kunne lade sig flette og gribe i øjeblikkets

af etagehøje gitterdragere og indrammet af

12

impuls. Der er ca. 18 meter fra scenekanten,

svagt farvede gennemgående glaspartier. Dis-

SCENERUMMENE

se tre bygningselementer er sammenføjet i en

Det mørke murværk er trukket med ind i

havde været der), til bageste sæde. En

kvadratisk komposition og kronet af det cen-

huset og bidrager til dramaets fuldbyrdelse. Vi

afstand, der giver mulighed for opfattelse af
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eget liv i murværkets forbandt, endskønt der

ning netop for et teater. Ved mørkets frem-

ikke ses et mønster i al vandretheden. Spor

brud forandrer det sig med lysende impulser

fra sammenbrændinger, de rå og forrevne kra-

til omverden. Historiske monumenter illumi-

terdannelser i leret, aflejret fastbrændt sand

neres ofte i verdens storstæder muntert og

danner altsammen et netværk af farver i lys

fornøjeligt, så turisterne kan orientere sig.

og skygge, som giver mindelser til naturens

Smukkere er det dog, når byens lys på alle

egne klippevægge. De er udført som special-

niveauer strømmer ud af vinduerne som et

formater på 35 eller 53 cm. Der går 4 skifter

levende supplement til gadelygterne. Og når

pr. 20 cm, og koppen er 11 cm. Ved udform-

én af de virkelige iscenesættelser skyder op i

ningen af hjørnerne har arkitekterne dog måt-

byens fletværk med en lysende bygning – ja,

tet skabe lidt variation i dette ellers enkle

så er man budt op til dans, til et festligt møde

puslespil: Her kan man finde enkelte sten

i dramaets verden. Så lokkes man af huset

med trekvarterformat. Det er Petersen Tegl,

ved det blinkende vand. Aftenklædt og dra-

ansigtstræk og hvisken. Intimiteten er fast-

som står for disse fantastiske lange mursten.

gende med spredte lyspunkter fra den store

holdt ved den cirkelrunde form i det højlofte-

Endnu ikke overbeviste om husets materialer

foyer og kronet af den vældige lysende glas-

de rum. De relativt små sæder, der medvirker

besøgte arkitekterne i sin tid teglværket på

etage over det mørke stenmassiv. Dette er et

til den varme nærhed, er rødpolstrede og

Als for at finde inspiration. De faldt over en

hus, der lever i sin samtid, vævet ind i sin by

skærper forventningerne om et sted fyldt

lignende type, som Petersen Tegl havde skabt

– ovenikøbet med en fornem udsigt til Ope-

med drama og temperament. Rummet kantes

i samarbejde med den schweiziske arkitekt

raen. Langt væk fra alting, derovre på den

i fuld højde af de samme tegl, som vi udenfor

Peter Zumthor til et stort byggeri i Köln. Her

anden side af vandet ligger hr. Møllers allere-

præsenteredes for. Man befinder sig som i en

blev tanken om den stoflighed, som vi i dag

de efterladte Opera som en gammel ronkedor

klippehule. Ikke mindst fordi hvert andet skif-

kan opleve, vakt. Og siden udvikledes sten-

alene og forblæst i sin anakronistiske akse til

te er tilbagetrukket, så også den gode akustik

typen gennem mange forsøg og mock-ups.

Marmorkirken. Den var tænkt ind i en sam-

kan iscenesættes. Efterklangen er 1 sekund.

Wienerberger var undervejs i forløbet i kon-

menhæng, som tydeligt mangler. Nu ligger

Et samspil af strejflys og kunstlys betoner de

kurrence om leverancen, men Petersen Tegl

den dér, ensom, arrogant og ufortjent maje-

råt forrevne og skyggefulde teglprofiler, som

fik opgaven ud fra et kriterium om bedste

stætisk, fjernt fra bruset i gaderne.

danner den spændte grundtone i huset.

kvalitet.

Sankt Annæ Plads kunne hjælpe til med en

STOFLIGHED FRA PETERSEN TEGL

ET LYSENDE HUS SOM EN DEL AF BYEN

sen lidt til byens levende virvar. Lad Lund-

Men murstenene er i sig selv et nærmere stu-

Et særligt vellykket træk er den måde, hvorpå

gaard & Tranberg klare opgaven. De er allige-

dium værd. De er så hårdtbrændte, at man

huset præsenterer sig efter solnedgang. Her

vel i gang her – og de er hulens kompetente.

også kan gå på dem. De tegner sig med en

har arkitekterne igen været træfsikre ved den

Deres arkitektur er det levende bevis.

karakter så rustik, at der næsten opstår et

iscenesættelse i byen, som har så stor betyd-

fodgængerbro, der dog kunne hægte kolos-
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TEKST KIM DIRCKINCK-HOLMFELD

Københavns Universitet planlægger at tømme

blivende at styre byggeriet i hovedstaden. I

sig over, at det så hurtigt, så præcist og så stort

Danmarks måske smukkeste bibliotek for sin

karrierens efterår kneb det dog, så han måtte

kunne lade sig gøre at bygge. Hvordan kunne

funktion, og i stedet ombygge det til en almin-

nødtvungent se til, at andre folk fik opgaver, og

det ske? Standardisering, planlægning og logi-

delig studieafdeling. Det er en pinlig affære for

efter knap 30 år i den hansenske tidslomme,

stik, ville vi sige i dag.

universitetet, der hermed demonstrerer en kul-

var gryden ved at koge over af undertrykte

turløshed, som man mindst af alle ville have

talenter, selvom Hansen på det nydeligste hav-

GOTIK OG STØBEJERN

tiltroet denne ellers kulturbærende institution.

de forberedt sin retræte gennem sin svigersøn,

Det var rent ud utroligt. Herholdt lurede til dels

Kim Dirckinck-Holmfeld fortæller her om J. D.

arkitekten G.F. Hetsch, der fortsatte svigerfars

Paxton kunsten af, også han ville bygge i stø-

Herholdts enestående bibliotek. Det var på

klassicisme i en mere tør og akademisk form.

bejern. Men samtidig i det mærkelige England,

mange områder langt foran periodens øvrige

Hetsch og Hansen blev blandt de længst fun-

der som det første europæiske land bevægede

danske byggeri og er stadig er en formidabel

gerende professorer i Kunstakademiets histo-

sig imod industrialismen, havde vores arkitekt

arkitekturoplevelse.

rie. Netop Hetsch havde været læremester for

læst John Ruskins arbejder. Arkitekturens Syv

Johan Daniel Herholdt, der måske udviklede

Søjler udkom i 1852 og The Gates of Venice i

NY STIL OG KONSTRUKTION

de mere farverige sider af sit talent hos sin an-

1853, hvor forfatteren ser gotikken som højde-

Det må have været en åbenbaring, dengang i

den lærer, M.G. Bindesbøll, hvis hovedværk,

punktet i den europæiske civilisations udvik-

1861, da Universitetsbiblioteket i Fiolstræde

Thorvaldsens Museum, hævder sig blandt ti-

ling. Ruskin vender sig imod den gryende fa-

slog portene op. Ikke blot var der nu en helt ny

dens internationale hovedværker.

brikskapitalisme, hvor arbejderne bliver gjort til
slaver, fremfor middelalderens skabende ånd,

stil på banen, men selve konstruktionen!
Ikke tidligere havde man set noget lignende i
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EN PINLIG AFFÆRE

INSPIRATION UDEFRA

og han bruger de gotiske katedralers fantasti-

den ellers sprængfærdige hovedstad, hvor C. F.

Herholdt var en produktiv og alsidig herre, der

ske håndværk som eksempel. Det er her Her-

Hansen i to menneskealdre havde regeret, og

gennem studier og selvsyn var fortrolig med de

holdts interesse for middelalderen og gotikken

hvor man først i de allerseneste tider havde

klassiske stilarter, bl.a. gennem sin store dan-

bliver vakt. Han skal siden vende tilbage til

kunnet fravige hans tunge, alvorsfulde klassi-

nelsesrejse til Tyskland, Italien og Frankrig for

denne stil, men betjener sig lige så gerne af ita-

cisme, der havde sat sig så imposante spor

at slutte af i England (1852-54). Det var fra sit

lienske motiver. Konkurrenceprojektet fra 1855

som det 2. Christiansborg, Råd- og Domhuset

ophold i London, at han fik inspirationen til

blev betegnet som gotisk af dommerkomiteen,

på Nytorv og ikke mindst ensemblet ved uni-

bibliotekets hyperelegante støbejernskon-

og der er da gotiske reminiscenser i det ende-

versitet, der består af Vor Frue Kirke og Metro-

struktioner, som han kunne studere i tidens

lige byggeri, bl.a. i de tinder, der danner over-

politanskolen. Der er næppe tvivl, at en af ny-

bygningsteknologiske underværk, Joseph Pax-

gangen imellem de enkelte bygningsled. Men

skabelserne på pladsen, Peter Mallings noget

tons overjordisk svævende glaspalads, Crystal

ellers er det især italiensk romanske stilele-

anæmiske hovedbygning til Københavns Uni-

Palace, der opført i præfabrikeret støbejern og

menter, der præger ydret, der også på et andet

versitet fra 1839, ikke behagede den gamle,

glas blev hovedattraktionen i Verdensudstillin-

punkt var hypermoderne. Der blev nemlig for

gnavne overbygmester, der efter bedste evne –

gen i London i 1851. Aldrig havde verden set

første gang brugt formteglsten herhjemme, en

og den var god – havde lagt sig i selen for ved-

mage; og aldrig havde kloge folk kunnet undre

produktion, som netop Herholdt fik sat i gang.
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ET RUM DER SVØBER SIG OM LÆSEREN

ler, Georg Hilker, der arbejder med modsatret-

under durchsichten. Jeg mindes ikke at have

Herholdts genistreg er imidlertid ikke facaden,

tede virkninger. Bl.a. skaber de baldakinagtige

oplevet et biblioteksrum, der i den grad svøber

men interiørerne. Han har på sin studierejse

dekorationer i det centrale tøndehvælv en let,

sig om læseren, og bibringer en stemning af

mødt andre biblioteker, også splinternye med

teltagtig fornemmelse i modsætning til de

ånd, tryghed og ro, men med lys og munter

støbejernskonstruktioner som Trinity College i

monokrome tværgående murede kappe-

tone. En gave til det gamle universitet! Men se

Dublin og samtidige biblioteker i Paris, og selv

hvælvs tyngde. Der er en taktfast kadence i

om det vil kendes ved den.

om Crystal Palace formentlig har været en

rummet med enkelte og dobbelte søjler hver

hovedinspirationskilde ved vi, at den florlette

anden gang; og alt passer; ”det går op”, som

UNDERSKRIFTSINDSAMLING

støbejernskonstruktion er beregnet efter en

man ville sige i arkitektsprog.

Tværtimod er det planen at omdanne huset til

fransk dimensioneringstabel. Planen er så en-

De smukke reoler er Herholdts eget design, og

en studieafdeling. Det er en pinlig affære for

kel, at den efter Ivar Bentsens maksime kan

biblioteket blev nænsomt sat istand og mo-

en institution, der hermed akkurat demonstre-

pisses i sne, et panoptikon der i sit himmel-

derniseret i 1997 af David Bretton-Meyers Teg-

rer en kulturløshed, som man ikke skulle tiltro

stræb har en vis sakral virkning. Selv om ho-

nestue;

trods

universitetet. De studerende ved heldigvis

vedformen er overskuet i et nu, er det alligevel

topmoderniseringen ikke mærker nogen ind-

bedre og har startet en underskriftsindsamling

et rum, der indbyder til opdagelse med rige

greb eller dissonans; heller ikke i de nye, fint

for at bevare huset som dét, det er skrædder-

dekorationer af tidens førende dekorationsma-

designede arbejdsstationer i midterlinien

syet til: bibliotek.

så

indlevet,

at

man

De burde finde helhjertet støtte – ikke blot
blandt Tegls læsere, men af Akademirådet, det
Særlige Bygningssyn og ikke mindst af en
glemsom arkitektforening, hvis seneste merit
er at lefle for kulturministeren ved at tildele
ham en ”Arne” med den begrundelse, at han
‘er den første kulturminister, der har udarbejdet en ambitiøs og visionær politik for arkitektbranchen.’
Ak ja. Hukommelsen er kort, selv for så gamle
foretagender som arkitektforeningen. For
hvem kan i dag huske Jytte Hildens arkitekturpolitik eller Jytte Andersens og Elsebeth Gerners lige ihærdige indsats for arkitekturen. Og
hvem kan huske, at det var Brian Mikkelsens
regering, der nedlagde Dansk Arkitekturinstitut
sammen med et hav af nævn og udvalg, dengang smagsdommerne blev sat i gabestokken.
Men så på den anden side: de tidligere ministre kæmpede først og fremmest for arkitekturen, og ikke for arkitektbranchen. Deri måske
forskellen.
Måtte den gamle arkitektforening træde ud af
glemselen og ind i Verden.
Den kunne passende begynde med at slå et

FOTO SUSANNE ULRIK

slag for Herholdts smukke bibliotek.
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TEKST OG FOTOS THOMAS MØLVIG

GATHERING
– EN SKOV AF SØJLER
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G

odt skjult i et haveanlæg i Vestjylland

Grindsted, og deres kunstforening ville gerne

står en gruppe søjler i walisisk skifer. På

have en skulptur i den størrelsesorden i deres

lang afstand gør de ikke meget væsen af sig,

haveanlæg. På grund af det mere barske dan-

men indtrykket ændrer sig dramatisk, når

ske klima valgte jeg at skifte materiale fra ler

man bevæger sig ind mellem de kraftfulde

til skifer. Jeg har altid gerne villet arbejde med

søjler af stablede sten. Hundredvis af store

skifer/sten. Derfor tog jeg op til det største

irregulære klippefragmenter er stablet på en

brud i Wales og fik en masse inspiration. Jeg

måde, som visuelt trodser tyngdeloven. Højden er mere end tre meter, og man føler sig

O

m tilblivelsen af Gathering fortæller Naja

har brugt to forskellige slags skifer, den ene

Utzon Popov: »Det begyndte egentlig

hedder Plum og den anden Blue. Alle stene-

omgivet af kæmper. På trods af den nærmest

med, at jeg lavede et forslag til en skulptur,

ne er overskudsmateriale fra bruddet, da de

monumentale karakter i materialer og dimen-

som skulle opstilles i Mexico. Derfor arbejde-

generelt bruger flere flade end ujævne sten,

sioner, virker søjlerne også skrøbelige i deres

de jeg i skitsefasen med modeller i ler, og det

men jeg synes, der er så meget mere karakter

tilsyneladende irrationelle opbygning. De 18

var tanken at videreføre dette materiale i den

i de afbrudte stykker. Når stenene er tørre, er

vertikale elementer danner i fællesskab et

endelige version. Jeg har tidligere lavet en

der ikke så stor forskel på dem, men når de

poetisk landskabsrum med visuel tyngde,

udsmykning med keramiske søjler til Rosen-

er våde, kan man se de forskellige farver og

som giver ro i sindet. Skulpturen har fået tit-

dahls domicil i Hørsholm, og ville gerne

også de irgrønne årer, der går igennem nogle

len ’Gathering’ – som betyder forsamling.

udvikle ideen videre. Projektet blev imidlertid

af dem.«

K

taktede jeg Humana People to People i

ikke til noget i første omgang, og i stedet konunstneren er Naja Utzon Popov, der til

daglig er bosat i London, men som er

D

a kunstneren havde udvalgt de endelige

skiferblokke, udregnede en ingeniør,

meget internationalt orienteret i sit arbejde.

hvordan det hele kunne sættes op. Hver søjle

Naja Utzon Popov er billedhugger, tekstilde-

er funderet med en kubikmeter beton, hvor

signer og keramiker. Hun er uddannet på

der er nedstøbt en galvaniseret metalstang.

School of Media, Arts and Design på Universi-

Efterfølgende er hver sten udboret manuelt

ty of Westminster med afgang i 2002. Hendes

og sat ned over pælene. Hver søjle vejer ale-

arbejder bærer præg af en dybtliggende fasci-

ne i stenmateriale fra ca. 500 kg til 1000 kg.

nation af naturens rigdom på former og far-

Der er fire forskellige grupper sten, de største

ver. Faderen Alex Popov er en af Australiens

er fra 60-80 cm og de mindste er 15-18 cm.

bedste arkitekter, og det kunstneriske gen er

Der er i alt blevet anvendt 14 tons sten. Selve

naturligvis også gået i arv fra moderen Lin

organiseringen, fragt og støbning af funda-

Utzon.

menter tog cirka. tre måneder, men selve
opsætningen af stenene blev udført af to
mand på to dage.
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TEKST OG FOTOS BELINDA LANGÅSDALEN, TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY, YAGI LAB

REFLEKTIONER OVER
DET OFFENTLIGE TOILET...
Efter at have arbejdet med projektet på Hol-

Nogle vil muligvis finde det interessant at

bæk Strand (se Tegl 2007/3) er jeg gået me-

teste kædens styrke ...

get op i det her med offentlige toiletter. Det
er ret vigtigt, at offentlige rum fungerer, men

Dette var nogle af de underholdende overve-

alligevel bliver dette nedprioriteret, dels fordi

jelser i arbejdet med Holbækprojektet, men

det koster penge, og dels fordi de i løbet af

også ret irriterende. Hvorfor må og skal nogle

kort tid virker ulækre og nedslidte, hvilket

nødvendigvis ødelægge ting, der egentlig kun

giver dem en endnu lavere prioritet.

har et positivt formål?

Uanset hvor mange år, man har stået i lære i

Det har slået mig, at når man kommer til det

byggebranchen, har man en modstander, der

overbefolkede Japan, så er de offentlige toilet-

ikke kan kontrolleres: vandalen. En faktor som

ter, hvor man end vender sig, rene, og alle

kan optræde når som helst og med uforudsi-

har døre. Hvorfor finder danskere (og nord-

gelig effekt. Så vi prøver at sikre os mod den,

mænd og svenskere) underholdning i at øde-

men selvsagt uden at provokere – ingen

lægge? Hvorfor er en så grundlæggende hold-

aggressive afspærringer for at holde dem ude,

ning som respekt for omgivelserne så forskel-

for man ved jo, at den destruktive vil opfatte

lig?

det som en udfordring og sætte alle kræfter
ind på at markere sig.

Det typiske offentlige toilet her kan ikke kaldes et arkitektonisk højdepunkt. Det er små

Vandalerne skal helst ikke lægge mærke til, at

20

præfabrikerede units med facader beklædt

vi er bange for deres destruktive handlinger.

med beige fliser som immiterer mursten.

Der skal være så få elementer, det kan være

De ligner faktisk det typiske hus i udkanten af

attraktivt at fifle med som muligt, inklusive

Tokyo. Så det er ikke så unaturligt, at et

wc-døren. Døren har en almindelig kendt og

offentligt toilet på Omotesando-dori, Tokyos

god funktion, så gennemsnitsmennesket vil

Champs-Élysées, ligner de fasionable bygnin-

nok studse over manglen. Andre vil glæde sig

ger, som præger gaden. Her ligger de store

over, at dørene ikke skal skiftes ud.

modehuse som perler på en snor.

Hvis der ikke er nogen dør, kan den så erstat-

Tadao Ando er arkitekten bag Omotesando

tes af en nylontråd, som måske får lov til at

Hills (2005), et 250 meter langt indkøbscen-

være i fred, fordi den er så lidt provokerende?

ter og lejlighedskompleks, som munder ud

Eller skal der mures en kæde ind?

ved et velbrugt offentligt toilet. Dette er en
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luksus-udgave i fliser og matteret glas, hvor

ligger til grund for, at de offentlige toiletter

Belinda Langåsdalen har i forbindelse med en

hver bås er handicap-venlig og spejlets

fungerer så godt som her. Men at skabe

studierelateret opgave på Kunstakademiets

størrelse reflekterer brugeren. Men det er tak-

arbejdspladser og samtidig begrænse eller

Arkitektskoles Afdeling 5 tegnet en læ- og

ket være kontinuerlig rengøring, at det er ind-

forhindre vandalisme, er noget, vi kunne tage

omklædningsfacilitet til Holbæk Strand.

bydende at benytte. Det er sandsynligvis

til os, og som det må være muligt at importe-

Belinda er nu ved at færdiggøre sin arkitekt-

både en større respekt for fælles ejendom og

re til vore himmelstrøg.

uddannelse Tokyo Institute of Technology,

en mere grundig vedligeholdelsesindsats, der

Yagi Lab.
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TEKST ANNE-METTE MANELIUS · FOTOS ANNE-METTE MANELIUS OG THOMAS BO JENSEN

TILBYGNING TIL TODAY ART MUSEUM
Museets murstensklump er blevet endnu
mere massiv, efter at alle de tidligere vinduesog døråbninger er muret til, og en ny indgang
er etableret på 1. sal. Der er desuden bygget
oven på klumpen og langs med den, så bygningens nu 40 x 32 x 30 meter fremstår i et
stort patchwork af forbandter og murværkets
variende, gyldne nuancer.
I november 2007 stod et lille anneks næsten
færdigt foran hovedbygningen. Også her med
facader i murværk. Formen er umiddelbart
helt stram med tre næsten lukkede facader
og den sidste med vindues- og døråbninger.
Man kan gå igennem en høj muråbning i
midten, der viser sig at være en passage, der
deler murklumpen i to gallerier. Her er man
helt omfavnet i det høje smalle, murede gårdrum – en anden og meget stoflig oplevelse,
end da man ankom på den store åbne plads,
hvor murværket forekommer mere grafisk.
Trods den formelle stramhed gør legen med
to forbandter indtrykket yderst levende.
Det traditionelle og tætte forbandt med små
sten danner en jævn flade på to sider. Et
bortmotiv på de andre to indrammer store
felter med en tilfældig og legende placering
af sten. Nogle steder på langs, andre steder
på tværs – og også med oversiden yderst.
Denne lille udlæggerpavillon med sin ’lappede’ facade minder i proportioner og patchwork om sin store moderklump, men i en
skala og med et udtryk, der er helt sit eget.
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Today Art Museum åbnede i 2006 for Beijings første ikke
statslige nonprofit udstillingssted, der ligger i byens Central
Business District.
Museet har 5 etager og 2500 m2 udstillingsareal er indrettet i
et tidligere varmeværk i murværk. Ombygningen er udført i
samarbejde med den kinesiske arkitekt Wang Hui.

TEGL MARTS 2008
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TODAY ART MUSEUM
Bldg. 4, Pingod Garden,
No. 32 Baiziwan Road
Chaoyang District
Beijing
Åbningstid 9-17 alle dage.
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TEKST OG FOTOS HELENE HØYER MIKKELSEN

KOLUMBASTEN I CENTRUM
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D

a arkitekt Kaare Sølvsten begyndte at
skitsere på sit nye sommerhus, var det

med storerfaring med boliger og indsigt i
materialer. Samtidigt havde han stor respekt
for stedet, som han kender fra barnsben.

I

udkanten af Fløjstrup, syd for Århus, ligger

dette skønne sted og sommerhus med

udsigt over et bølgende landskab og Århus
bugten. Sommerhuset er uhyre enkelt og
opført i få materialer. Huset er overvejende
bygget og beklædt i træ med store glaspartier. Derudover er der anvendt Kolumbategl til
en markant skorsten, der på mange måder er
husets omdrejningspunkt. Kaare Sølvsten fortæller, at det var afgørende for de valgte
materialer, at de hver især skulle have deres
egen kvalitet, arkitektonisk kvalitet og samtidigt være i samspil med naturen.

TEGL MARTS 2008
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F

ra opholdsrummet kan man følge lysets
gang fra morgen til aften, idet glaspartier

og glasdøre omgiver rummets tre facader.
Mod nord ligger der et par værelser, bad og
ligger i den vestlige ende af opholdsrummet
sammen med spisepladsen. Skorstenen, sammen med brændeovnen, spiller en central rolle for rummet og husets arkitektur.

I

opholdsrummet opdeler skorstenen rummet i to zoner og samtidigt forener den

rummet med sin tyngde og varme, som en
masseovns. Skorstenen er opmuret i helforbandt med grå fuger i niveau med stenen.
Farvespillet i Kolumba stenen er gul-grå og
fungerer godt som kontrast til sommerhusets
transparens. Kolumbas særlige lange og smalle format giver en lethed til den store flade og
er et arkitektonisk tilskud til den skulpturelle
skorsten, mener Kaare Sølvsten.
Grundplan

U

defra oplever man den mørke, murede

skorsten som et betydningsfuldt element

i huset. Den er et holdepunkt for de lette
facader og forankrer derved huset til sit sted.

stenen er elementer, der går igen i valget

af byggematerialer, ligesom holdbarhed og

Den er også med til at markere, hvor indgan-

samklang med naturen er væsentligt. At skor-

gen til opholdsrummet er, fordi der er glas-

stenen også er husets varme hjerte, er et

skydedøre på begge sider af skorstenen. I

bevidst valg, der kendetegner Kaare Sølvstens

haven er skorstenen også et naturligt sam-

arbejde.

lingspunkt, da den rummer en udvendig pejs.
Skorstenens væsen repræsenterer på mange
måder sommerhusets arkitektur med sin
funktionalitet og enkelhed.
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D

en unikke stoflighed og lysets spil i tegl-
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Huset har opnået ro og elegance ved sammenstillingen
af store, spinkle glaspartier, træ i konstruktionen og
den robuste teglskorsten, der forener elementerne.
Alle materialer i byggeriet er nøje gennemtænkt.
Naturlige og stoflige materialer er prioriteret.
Huset er isoleret med papiruld og opvarmes af et
jordvarmeanlæg.
Gulvene er af douglastræ og skostenen er af teglsten,
der egentlig er udviklet til Kolumba-museet i Køln.
Træet i facaderne er opskåret på båndsav og olieimprægneret. I det store udhæng omkring huset er der
som inde brugt Troldtektplader til underbeklædning.
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TEKST SØREN BØGH · ILLUSTRATIONER ARKITEMA

NYT HUS TIL EGERNSUND TEGL
ARKITEMA TEGNER ET NYT UTRADITIONELT HOVEDSÆDE FOR EGERNSUND TEGL VED AABENRAA

Omgivet af udskiftelige udstillinger af virksomhedens produkter placeret i landskabet på
tværs af den bugtede vej ankommer man til
Egernsund Tegl. Man kommer videre ind i
bygningen gennem virksomhedens logo: en
rød murstensflade og mødes til venstre af et
ankomstareal, hvor ilden brænder i en stor
I eftersommeren 2007 udskrev Salgsselskabet

I løbet af foråret udgiver bygherren i samar-

pejs. Terrasserende opefter er salg og admini-

Egernsund Tegl en arkitektkonkurrence om et

bejde med tidsskriftet TEGL et særnummer,

stration placeret blandt transparente møde-

nyt domicil. 18 arkitektfirmaer blev inviteret til

hvor forslagene præsenteres.

bokse, hvor bagvæggene har overflader, der
signalerer mangfoldigheden i den murede fla-

en prækvalifikationsrunde, hvor de på skitse-
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nivau afleverede et forslag til et byggeri med

DOMMERKOMITEENS VURDERING AF

des stoflighed. Lige frem er konferencerum og

35 arbejdspladser, konference- og udstillings-

ARKITEMAS FORSLAG

udstilling. Til højre for indgangen ligger kan-

område samt kantine, laboratorium, wellness,

Kører man fra Århus mod syd ad motorvejen,

tine og sekundære rum. Bagved og i direkte

arkiv mv.

overraskes man på venstre side omkring

forbindelse med udstillingen er laboratoriet

Bygherren ønskede en nutidig erhvervsbyg-

Skanderborg af et passagerfly i vejsiden. Flyet

placeret.

ning og havde forventninger om, at den skul-

er grounded og fungerer nu som supplerende

Facader og tag er en let stålkonstruktion på

le byde på rumlige oplevelser i både interiør

kontorareal for en IT-virksomhed. Arkitemas

punktfundamenter over en sandpude, hvorfra

og eksteriør med brug af tegl i et nutidigt og

forslag byder også på overraskelser langs

jordvarmen opsamles. Stålkonstruktionen

fremtidigt udtryk.

motorvejen, men nu er det på højre side ved

danner basis for klimaskærmen, der består af

Af de 9 afleverede forslag blev 3 udvalgt til

Aabenraa, hvor forslaget placerer en stor, rød

vinduesbånd og påmonterede røde mursten.

mod honorering at viderebearbejde deres for-

mursten, der i sig rummer salgsselskabet

Og i bygningens indre omkranses de sekun-

slag i en egentlig konkurrence.

Egernsund Tegls nye firmadomicil.

dære rum af massivt murværk. På taget er der
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mursten, og lyset i spejlbassinet danser i mur-

med overholdelse af samfundets stigende

stenenes overflade på bygningens hævede

krav om minimering af energiforbruget i vores

bug. Huset består således af et konstruktivt

huse. Forslaget blev i januar 2008 indstillet til

miks af en let og velisoleret facade kombine-

bestyrelsen for Egernsund Tegl til realisering.

ret med en massivt muret indre kerne, der på
fineste vis udnytter teglets iboende egenska-

I bedømmelsesudvalget deltog:

ber som regulator for varme og fugt.

Jørgen Strøjer Hansen adm. direktør,

Dommerkomiteen påpegede, at visualiseringen af forslagets energimæssige princip kun-

Vedstårup Teglværk
Erik Jul, adm. direktør, Egernsund Tegl

ne styrkes ved at accentuere den indre tunge

Henrik Terkelsen, arkitekt MAA,

kerne ved at friholde den af bygningens faca-

Erik Møllers Tegnestue

der og tag, men fandt, at forslaget i hele det

Søren Bøgh, arkitekt MAA, MURO,

overordnede greb afspejler teglets glimrende

Murerfagets oplysningsråd.

egenskaber i forhold til en ansvarlig fremadskuende holdning til energi og indeklima og
overbevisende åbner for nytænkning af det
murede byggeri. Ved at give klimaskærmen sit

Konkurrenceprojektet er et integreret design udført i
tæt tværfagligt samarbejde mellem følgende personer
og virksomheder:

ARKITEMA
Anna Kathrine Bisgaard, Arkitekt MAA, kreativ leder
Christian Holtegaard Christensen, Arkitekt MAA
Tina Bottolfs, Arkitekt MAA
Lars Kvist, Byggeøkonom, miljøleder
Mette Rødtnes, Arkitekt MAA, leder proces & innovation
Tina Christensen, Arkitekt MAA, Arkitema Plan
og Landskab

helt eget udtryk med anvendelse af mursten i
forskellige mønstre påmonteret bygningens
lette klimaskærm og flytte det tunge murværk
ind som konstruktiv stabilisator og klimabuffer gives et godt bud på de udfordringer, den
danske byggebranche netop nu står over for

BASCON
Flemming Kristian Kristensen, Ingeniør M. IDA,
afdelingsleder
Poul Erik Kusk, Ingeniør M. IDA projektchef
installationer og energiinnovation
Robert Schlemmer, Ingeniør M. IDA projektchef
konstruktioner
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DEN SVENSKE FORBINDELSE
Tomas Gustavsson er en ingeniør, der ser det som en særlig udfordring at
skabe gode detaljeløsninger i moderne teglbyggeri.
Den 17. april afholdes et murværksseminar i Lund blandt andet på baggrund
af Tomas Gustavssons nye bog om moderne tegldetaljer.

Er man mere end blot almindelig interesseret

UKRITISK REFERENCE TIL FORTIDEN

i mursten og murværk i det hele taget, bør

Umiddelbart skulle man tro, at det var for-

man tage over Sundet, nærmere bestemt til

målsløst at skrive en sådan bog, men i virke-

Lunds Tekniska Högskola (LTH), knap 40

ligheden rummer den, ifølge Tomas Gustavs-

minutters kørsel fra København. Der afholder

son, en ret væsentlig kritik af, hvordan man

afdelingen för konstruktionsteknik på LTH et

normalt anvender tegl i dagens byggeri.

murværksseminar torsdag den 17. april, som

I dag er det alt andet end murstenene, der

den svenske ingeniør og murværksentusiast

bestemmer vilkårene for husets konstruktion.

Tomas Gustavsson står i spidsen for.

Stenene forsøger på jäkla vis at indordne sig

Tomas Gustavsson er civilingeniør – det man

under disse uværdige forhold, og en kritisk

på svensk kalder byggnadskonstruktör – og

holdning skinner igennem inbogen til de

afleverede i 2002 en afhandling om ’Moderna

seneste årtiers mange murstensfacadeudtryk,

murverk’.

der kun er en ukritisk reference til en i praksis

Nu er han på trapperne med en ny bog om

forsvundet bygningskultur.

moderne tegldetaljer – ’med tegelets materia-
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EN TEGLOVERLIGGER ER EN TEGLOVERLIG-

litet som utgångspunkt’, som udkommer i

KNUDEPUNKTER

GER – ER EN TEGLOVERLIGGER?

Sverige i begyndelsen af april. En bog, der vil-

Thomas Gustavsson tager murværksknude-

Et fint eksempel på hvordan man ved et en-

le klæde mange boghylder i byggebranchen.

punkter under grundig behandling og

kelt arkitektonisk greb kan fremhæve en tem-

Der bør udvises en helt særlig ærbødighed

gennemgår kyndigt eksempler fra sokkel til

melig ordinær teglbjælke til en helt særlig vin-

over for ingeniører som Tomas Gustavsson og

tagfod. Eksemplerne illustreres af knastørre

duesdetalje, er at trække bjælken lidt ud af

hans mission om at udbrede tegl som et ma-

CAD- tegninger med supplerende fotos. Men,

facaden, så den tydeligt demonstrerer den

teriale, der kan svare nutidens fordring om

til forskel fra Mur og Tags detaljeanvisninger,

særskilte status, den i forvejen har ved ikke at

moderne murstensbyggeri, for der findes ikke

opstiller Gustavsson også forudsætningen for

være en integreret del af murværkets for-

helt så mange ingeniører, som man kunne

valget af den pågældende løsning. Altså, hvad

bandt/fletværk, som mange teglbjælker ellers

ønske sig, hvis man er arkitekt eller murer,

skal detaljen løse af problemer, under hvilke

foregiver at være.

der lige som Tomas Gustavsson har kastet sin

forudsætninger, og hvordan løses de bygge-

kærlighed på murværk. Murværk ud fra dets

tekniske krav, der stilles, inden for en arkitek-

OMSORG FOR DETALJEN

stoflige og konstruktive kvaliteter vel at mær-

tonisk ramme. En fordringsfuld detaljeløsning

Gustavsson fortæller, hvordan en ellers vel-

ke, og han vil med sin bog rette opmærksom-

er en forening af et velovervejet arkitektonisk

overvejet detaljeløsning i løbet af et kort ube-

hed mod de helt særlige egenskaber ved tegl,

greb, styret af de kriterier og byggetekniske

mærket øjeblik kan forvandles til noget nær

som især kan komme til udtryk gennem de-

krav, der er stillet. Det er desværre ikke ual-

en katastrofe, hvis en leverandør for eksempel

taljeløsningen i moderne teglbyggeri.

mindeligt, at der er modsætninger mellem de

har udsolgt af den påkrævede vare, og der i

to forhold i dagens byggeri.

stedet blot vælges et tilfældigt produkt fra
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Et fint eksempel på hvordan man ved et enkelt
arkitektonisk greb kan fremhæve en temmelig
ordinær teglbjælke til en helt særlig vinduesdetalje,
er at trække bjælken lidt ud af facaden, så den
tydeligt demonstrerer den særskilte status, den i
forvejen har ved ikke at være en integreret del af
murværkets forbandt/fletværk, som mange
teglbjælker ellers foregiver at være.
Projektet er tegnet af arkitekt Pål Dunér.

Med Gustavsson som foregangsmand og som

hylden. Uden at det af den grund giver anled-

tekt Carl Petersens nærmest eviggyldige

ning til videre refleksion over konsekvenserne

manifest om ’Stoflige virkninger’ i arkitektu-

ingeniør med kendskab til og forståelse for

af netop dét materialevalg.

ren. Men vi må ikke glemme, at vi også har

murværks stoflighed er der håb om, at kom-

Bogen opfordrer til større håndværksmæssig

store forbilleder fra Sverige og ikke mindst fra

munikationen mellem murer- og arkitektbran-

omsorg end tilfældet er i dag – i hvert fald i

den sydligere del af Sverige. Arkitekterne

chen og ingeniørstanden igen kan udvikle sig

Sverige og påpeger, at den nemme løsning

Sigurd Lewerentz kommer man ikke udenom,

til et frugtbart samarbejde med nye og mo-

med afdækningsplader over samlinger af for-

ej heller Klas Anshelm eller Peter Celsing for

derne tegldetaljer.

skellige materialer bare ikke er gangbar, især

blot at nævne tre af de mest kendte har vist

ikke når det nu ikke tager så meget ekstra tid

os overlegen stoflighedsbevidsthed og også

Oplysninger om murværksseminaret i april

– eller kræver yderligere omkostninger at inte-

lidt mere utraditionelle, men forbilledligt

findes på Tomas Gustavssons hjemmeside:

grere logisk naturlige materialesamlinger, der

overbevisende knudepunktsdetaljer, som net-

www.konstruktioner.se

ikke alene giver et helstøbt, men også et

op viser det der overskudsagtige potentiale,

langt mere langtidsholdbart resultat.

murværk har, men som nærmest synes helt
glemt i dag. Uanset hvilken side af Sundet

FORSTÅELSE FREMMER FORNYELSE

man vender blikket mod, er der små tegn på

Gustavsson refererer flere steder til Danmark

vilje til at tage en højt respekteret murværks-

og fremhæver vores murværkstradition og

tradition alvorligt igen og tolke den i et nuti-

bevidsthed om murværkets stoflighed – og

digt sprog.

gengiver i bogen Faaborg Kunstmuseums arki-
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den gode metode

SKADER SOM FØLGE AF
HØJERE GRUNDVANDSSTAND
OG LAVTLIGGENDE HUSE
I forlængelse af de store
nedbørsmængder i 2007,
befinder Byggeskadefondens
medarbejdere sig
i den beklagelige situation,
at de nu begynder at få ret i deres
spådomme om problemer med at
etablere niveaufri adgang
ved at placere husene
for lavt i terrænet.

Vi har på det seneste modtaget flere anmel-

DÅRLIGE ELLER MANGLENDE DRÆN

delser på opfugtning af husene i forbindelse

Fælles for sagerne er, at husene ligger så lavt i

med, at grundvandet står højt rundt om og

terrænet, at der er mulighed for meget omfat-

under bygningerne.

tende skader, hvis der kommer øget vandbe-

Opfugtningen sker, når vandet stiger op gen-

lastning udefra og nedefra, samtidig med at

nem terrændækket, hvis dette ikke i tilstræk-

omfangsdræn enten er sparet væk eller ikke

kelig grad er i stand til at modstå vandtrykket.

fungerer.

Eller der trænger vand ind gennem soklen,

I enkelte tilfælde bryder vand pludselig igen-

når der står vand på terrænet.

nem, hvis sokler, terrændæk og bagmure over
længere tid har været vandbelastet og pludse-

ÅRSAGER TIL SKIMMEL

34

TEGL MARTS 2008

lig ikke kan modstå trykket mere. I enkelte

Skaderne er af varierende omfang, men som

sager har der været så kraftig opfugtning af

regel er der tale om boliger, som gennem

trægulvene, at de udvider sig med vældig stor

længere tid har haft skimmelproblemer. Årsa-

kraft og giver skader på bagvægge og indven-

gen til skimmel har det ikke umiddelbart

dige vægge. Skaderne kan være så store, at

været muligt at finde, hvilket er det typiske

bygningernes bærende og stabiliserende kon-

billede ved skimmelsager: Er det fugt, der

struktioner kan have lidt skade, og udbedring

stammer fra uheldige brugervaner, eller er der

vil være særdeles bekostelig.

en byggeteknisk forklaring på opfugtningen,

Et nyt BYG-ERFA blad (13) 07 10 30, ”Vandbe-

herunder utætheder, kuldebroer eller mangel-

lastede sokler ved terrændæk – terrænforhold

fulde ventilationsanlæg. Meget ofte er det en

og niveaufri adgang”, omhandler disse forhold

blanding af det hele, og det kan være umåde-

og beskriver, hvorledes man ved valg af byg-

ligt komplekst at finde årsagen og løse pro-

gegrund, projektering og udførelse bedst kan

blemerne.

tage højde for problemerne.

TEKST DORTE JOHANSEN, BYGGESKADEFONDEN

Smuk og gennemarbejdet løsning på drænrende rundt
om bygningen.

RAMPER ELLER DRÆN

PLANLÆGNING PÅ TEGNEBORDET

Den optimale løsning er naturligvis allerede

Det hele skal planlægges, så entrepriseskel

ved den overordnede disponering at hæve

mellem jord- og beton- samt murerentrepri-

gulvet i stueplanet og tilvejebringe handicap-

sen ikke bliver til et problem. Etablering af

egnede adgangsforhold ved hjælp af ramper

renderne skal koordineres med udførelsen af

ud for adgangsdørene. Hvis dette ikke er

sokkelpudsen, så det sikres, at sokkelpuds

muligt af pladshensyn eller andre forhold, må

udføres ned til undersiden af drænrenden.

problemet klares på anden vis f.eks. ved

Pudsearbejdet skal udføres, inden kant-

hjælp af drænrender langs med facaden,

afgrænsningen på drænrenden udføres, mens

hvorved terrænhøjden sænkes lokalt langs
ydervæggene. Ved at undlade strøgulve kan
terrændækket desuden placeres højere i for-

der er plads til at udføre arbejdet. Alle disse
Bagvægge og skillevægge er knust som følge af, at parketgulvet har udvidet sig.

forhold skal løses på tegnebordet.
Til gengæld er det en fryd at se på, når det

hold til det omgivende terræn.

lykkes. Fine løsninger af problemet ses efter-

Planlægning og etablering af drænrender

hånden mere og mere, og det er med til at

langs med facaderne er en udfordring for råd-

skabe et overordnet indtryk af helhed.

giverne. Højderne på terræn og faldforhold
skal fastlægges, og renderne skal projekteres
omhyggeligt med hensyn til udformning og
materialevalg. Løsninger vedrørende fastgørelse af riste mv. skal være på plads inden
udbuddet.

Terrændækket ligger 20-25 cm under udvendig terrænkote. Ved højgrundvandsstand kan vand kan trænge ind
gennem soklen og opfugte parketgulvet.
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FORNEMMELSE FOR VIND
Oppe på skolebakken i Sønderho er man tilstrækkeligt
til vejrs til at kunne iagttage fænomenet lidt fra oven.
Pludselig fremstår det tydeligt, hvad der overlegent
kendetegner den gamle by i forhold til ny bebyggelse:
sans for vejr og klima.

Det blæser altid på Fanø. Vesterhavet står ret

Skulder ved skulder – ofte flere boliger sam-

fornemmelse for hverken sted, klima eller ver-

ind over øen og påvirker beplantning og land-

menbyggede i længer, lige så ofte fritliggende

denshjørner. Sikkert velisolerede, komfortable

skab, som krummer og dukker sig. Fladt er

på karakteristiske grønninger, men i læ af hin-

huse at opholde sig i – men lamslående

her med ukuelig vegetation, der klarer sig i

anden danner husene en usædvanlig homo-

eksempler på, hvor lidt klimaet nu betyder for

saltmættet luft og sandet jord. Også den tra-

gen bystruktur. Under stråtagene ses blank

vores måde at bygge på, og hvor distanceret
et forhold vi har til regionale forskelle.

ditionelle bygningskultur har taget form efter

rødstensmur med hvid opstregning af fugerne

vilkårene – øens ældste huse er føjet organisk

eller kalkede huse i rød, grå, gul, hvid eller

ind i det stridbare landskab med fornemmel-

rosa. Oprindelsen af den gennemgående stri-

I bæredygtighedens tjeneste er der væsentlig

se for, hvordan man lever side om side med

bede bemaling af vindues- og dørstik fortaber

viden at hente i traditionel byggeskik, som i

et voldsomt klima.

sig; det springer blot i øjnene med hvor få

sit udtryk altid er påvirket af regionale klima-

midler, man kan skabe poesi og stor variation

variationer og med store variationer i selv så

Sønderho er Fanøs sydligste bebyggelse, og

inden for en række vedtagne, relativt snævre

lille et geografisk område som Danmark.

det, man ser fra sin udkigspost, er en bystruk-

rammer.

Sønderho har sin måde, og det skal ikke

tur med huse, der alle er placeret i øst-vest-
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gøres efter – men alle byggeteknologiske

vendt retning. For at mindske varmetab og

Vender man på skolebakken imidlertid ryggen

skabe størst mulig læ giver det naturligvis

til den gamle bykerne og iagttager de nye

kende dér i solnedgangen på skolebakken, at

mening, at husenes gavlender tager imod den

sommerhusområder, der omkranser den,

der er så langt mellem de poetiske snapse i

vedvarende, afkølende vind. Erfaring, beher-

møder øjet et andet tankevækkende syn: dis-

nutidige bebyggelser med ellers vide rammer

skelse og sund fornuft.

se typehuse er placeret uden antydning af

for udfoldelse …
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fremskridt til trods er det alligevel tankevæk-
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TEGLTAGET

Siderne om Tegltaget er redigeret i samarbejde med producenterne af tagstensprodukter i Danmark.

NYE TAGE PÅ HOLMENS MASTESKURE

38
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Søndre Masteskure på Frederiksholm, en del af Holmen i Københavns havn, er
fra slutningen af 1700-tallet. Oprindeligt er de bygget til opbevaring af
orlogsskibenes master. De fredede bygninger er nu under renoveret og ved at
blive bygget om til ganske andre formål som kontorer og show-rooms.

Foto: Susanne Ulrik
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WORLD SKILLS 2007
Hvert andet år afholdes World Skills – Verdensmesterskaber for Unge Håndværkere
Danmark deltager med både medaljer og læring til følge.

I 1950’erne fik fire spaniere en god idé. De

Da uddannelserne ikke kan sammenlignes

forberede de unge håndværkere i månederne

ville afholde konkurrencer mellem håndvær-

verden over, er der ikke krav om, at de stadig

op til verdensmesterskaberne. Foreningen og

kere for at skabe opmærksomhed om hånd-

skal være under uddannelse, når de deltager.

Danmarks deltagelse bliver finansieret uden

værksfagene og gøre området mere interes-

I stedet er der et krav om, at alle deltagere er

offentlige midler. I stedet bygger arbejdet på

sant for de uddannelsessøgende. Arrange-

under 23 år.

fagudvalgenes bevillinger og forskellige sponsorater. Det mindsker mulighederne for at

mentet blev en stor succes og udviklede sig
snart til international størrelse med dyster
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DANMARKS DELTAGELSE

give de danske mestre en lige så god forbere-

mellem de forskellige landes håndværksfag.

Danmark har deltaget i World Skills siden

delse, som andre lande giver deres deltagere.

De første 20 år var de deltagende lande alle

1999. I 2005 stillede vi op med 10 deltagere

I år bestod vores forberedelser blandt andet

europæiske, og legene blev afholdt primært i

og hentede for første gang medaljer hjem, da

af, at de unge håndværkere modtog intens

Spanien. Men i 1970 afvikledes konkurrencen

både transportfaget og VVS-faget vandt sølv. I

træning i fagets forskellige discipliner med til-

i Japan og udvidede til, at deltagerne kunne

2007 deltog vi med 12 unge håndværkere,

knytning til en faglærer og en personlig

komme fra alle kontinenter.

hvoraf murerfaget vandt bronze.

træner fra faget, deltagelse i udenlandske

Nu afholdes disse verdensmesterskaber –

Den danske deltagelse bliver varetaget af 8

håndværkskonkurrencer samt coaching.

World Skills Competition – hvert andet år, og

faglige udvalg. Disse udvalg har sammen stif-

Andre lande bruger til sammenligning større

i 2007 deltog 836 håndværkere fra 45 lande.

tet foreningen DK Skills, som repræsenterer

ressourcer på både at udvælge og forberede

Det er målet, at der i 2010 er 50 medlems-

Danmarks medlemskab i World Skills. Udval-

deres deltagere. Forskellene skaber unægte-

lande. Det er muligt at stille op til 40 officielle

gene planlægger og varetager i samarbejde

ligt en ulighed.

fag. Derudover er der gerne 6-8 nye fag ‘på

med skolerne de kvalificerende regionskon-

prøve’. Disse dækker blandt andet bygge og

kurrencer og til slut Danmarksmesterskabet,

FORMÅLET MED DEN DANSKE DELTAGELSE

anlæg, håndværk og teknik samt mode og

hvorved de danske deltagere til World Skills

Formålet med verdensmesterskaberne er sta-

kreative fag.

bliver udvalgt. Desuden står udvalgene for at

dig at skabe opmærksomhed om håndværks-
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Med de positive aspekter er interessen for
konkurrencerne stigende blandt både uddannelser og faglige udvalg. Det er håbet fra foreningen DK-Skills´s side, at vi snarest kan stille
op med 20 deltagere fordelt bredt på de ca.
48 mulige faggrupper.
EURO SKILLS

Der bliver som noget nyt i september 2008
for første gang afholdt Euro Skills. Disse konkurrencer bygger på samme principper som
World Skills, men de to kommer til at fungere
uafhængigt af hinanden. Således vil en deltager enten forberede sig til at stille op til det
ene eller det andet mesterskab. Det er plafag og faglige uddannelser og gøre uddannel-

der at bruge værktøj på eller andre måder at

nen, at konkurrencerne ved Euro Skills i høj

serne mere eftertragtede for de unge.

opfatte helheder i de faglige løsninger.

grad vil fokusere på at fremvise tværfagligt

Derudover udveksler de deltagende lande

Bred sparring i forbindelse med planlægnin-

samarbejde ved opbygningen af fx en sektion

faglig viden og erfaringer med andre landes

gen af konkurrencerne medfører, at de for-

af et færdigt hus. Ved World Skills forbliver

håndværkere og uddannelsesansvarlige. På

skellige landes faglige krav bliver belyst og

den individuelle opgaveløsning derimod do-

den måde får vi belyst mangler i vores egne

gennemtænkt. Således udvikles både fag og

minerende.

uddannelser, får inspiration til anderledes må-

uddannelser på baggrund af konkurrencerne.

Euro-Skills bliver afholdt i Rotterdam, Holland
fra den 18.-20. september i år.

KONTAKT

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til informationskoordinator for DK-Skils Pia
Hegner på scoot@stofanet.dk.
Det er også muligt at læse mere på
www. dk-skills.dk eller www.worldskills.org.
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DE DANSKE DELTAGERE

Deltagelsen i World Skills i Japan 2007 har

Therkildsen, betød deltagelsen, at han måtte

gjort et stort indtryk på de danske deltagere.

udskyde planerne om at videreuddanne sig.

Trods varierende tilfredshed med konkurren-

Det har han dog ikke fortrudt et øjeblik.

cerne, er de alle enige om, at oplevelserne

Esben udtaler: »Deltagelsen har givet så me-

har været lærerige og har sat de personlige

get andet personligt og fagligt, som jeg ikke

fremtidsplaner i et nyt lys.

ville have undværet.«
Men med World Skills i bakspejlet genoptager

STØRRE FAGLIG VIDEN

Esben sine planer om at læse videre til byg-

Med forberedelserne og selve konkurrencerne

ningskonstruktør. For nu som før brænder

har deltagerne opnået faglig viden og finpud-

han for også at få det teoretiske grundlag i

set deres faglige kompetencer i en grad, som

faget på plads. Med erfaringerne fra konkur-

det ikke er muligt gennem et almindeligt

rencerne er han begyndt at overveje en frem-

uddannelsesforløb. Det har taget tid og enga-

tid som lærer på teknisk skole. Som han

gement. Derfor har deltagelsen i konkurren-

siger: »Det er gået op for mig, hvor meget

cerne krævet vilje til at konkurrere på et højt

dette fag har at byde på, og den viden vil jeg

plan og lysten til at lægge andre planer lidt

gerne give videre. Og får jeg chancen for selv

der jeg mig selv meget bedre i dag.«

på stand-by.

at deltage som faglærer til World Skills og øse

Netop den personlige udvikling mærkes, når

For den danske repræsentant for murerfaget

af mine erfaringer, så stiller jeg op.«

Maja taler om sine planer efter lærertiden,
der ender til oktober. Hun har lavet en et-årig

og vinder af bronze til World Skills, Esben Kirk
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intense forberedelse og konkurrencerne ken-
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aftale med en konditor i New Zeeland gen-

Den danske repræsentant for konditorfaget,

nem Champion Exchange-ordningen, som er

Maja Rome Larsen, var ikke nået langt i sin

en del af tilbuddet til deltagerne i World Skil-

uddannelse, da hun vandt Danmarksmester-

ls. Der er tale om et arbejdsophold, men

skaberne for konditorer i 2006. Det betød, at

Maja glæder sig lige så meget til at lære an-

hun havde meget, hun skulle nå at lære op til

dre sider af faget som at stå på egne ben

deltagelsen i World Skills året efter. En del

langt hjemmefra. Derefter leger Maja med

blev indlært under de tre måneders intense

tanken om at rejse til Norge og arbejde nogle

træningsforløb sammen med den personlige

måneder. For som Maja selv udtrykker det:

faglærer, men hun brugte også mange week-

»Selvom konditoruddannelsen i Danmark er

ender alene i mesters lokaler. »Selvom det var

blandt verdens bedste og omfatter de fleste

meget stressende for mig, så har det også

aspekter i faget, så er der altid mere at lære,

været virkelig lærerrigt og rigtig spændende«

og det er interessant at lære nye måder at

udtaler Maja og fortsætter »på grund af den

udføre sit arbejde på.«

NOTER
M

HOVEDSTADENS HUSE PÅ NETTET

For syv udvalgte kvarterer i København er det nu muligt

FUSION STYRKER

KNUD FRIIS' VILLA

via internettet at finde oplysninger og fotos af bygninger-

NATURSTENS-

NYE KVINDELIGE

BLIVER FREDET

ne i området. Københavns Kommune har nemlig i sam-

LEVERANDØRER

PROFESSORER

Det er uhyre sjældent, at

arbejde med Kulturministeriet udviklet et elektronisk

Fem af landets større

De to professorater besæt-

nyere bygninger fredes,

bygningsregister med navnet 'Visuelt bygningsregister i

naturstensleverandører er

tes med centerleder, lek-

men en villa fra 1958 på

København', der skal afløse de tidligere Bydelsatlas. Til

fusioneret under navnet

tor, arkitekt og ph.d. Anne

Højen 13 i Brabrand ved

forskel fra bydelsatlasene er alle bygninger i områderne

Stenex.

Beim som professor i Arki-

Århus har de helt særlige

taget med.

Det gælder: Frihavnens

tekturens Teknologi og

arkitektoniske kvaliteter,

Marmorværk & Stenhugge-

lektor, arkitekt, civilingen-

der skal til, mener Det

ri, Brdr. Kofoed, Nørre-

iør og ph.d. Olga Popovic

Særlige Bygningssyn under

sundby Stenhuggeri, Dan-

Larsen som professor i

Kulturarvstyrelsen. Det er

ske Stenhuggerier BYG og

Bærende Konstruktioner.

arkitekt Knud Friis’ egen

Sønderborg Stenhuggeri.

Anne Beim er en central

bolig og tegnestue. Villaen

Stenex ser et stort potenti-

person i byggeriets forsk-

er kendetegnet ved klare

ale på Sjælland samt i lan-

ningsverden med et

og ukomplicerede former;

dets største byer. På sigt

omfattende netværk i

og er et meget velbevaret

er planen tillige at gå ind

både arkitektfaget og byg-

eksempel på den villa-

på det nordtyske og sven-

gebranchen.Olga Popovic

arkitektur Knud Friis sam-

ske marked.

Larsen kommer fra en lek-

men med Elmar Moltke

Forløbig dækker registeret: Øresundsvejkvarteret,

torstilling på Sheffield Uni-

(1924-1997) stod bag og

Mimersgadekvarteret, Spydspidsen, Haraldsgadekvarteret,

versitets arkitekturafdeling,

som prægede byggeriet i

Sjællandsgadekvarteret, Bispebjerg og Indre Nordhavn.

hvor hun har været ansat

efterkrigsårenes Danmark.

På sigt er det planen at registrere flere områder, hvor der

siden 1996 med arkitektur

Huset blev i 1970 udvidet

er planlagt nye områdeindsatser som led i byfornyelse,

/bærende konstruktioner

af Knud Friis, som fortsat

områdeudvikling eller særlige lokalplanopgaver. Derudo-

som emne.

bor i huset.

ver har Københavns Kommune et ønske at ajourføre vurderingerne på alle bygninger, der i den gamle SAVE-regi-

HR MØLLER BEVARER

FILM OM WORLD SKILLS

strering havde fået bevaringsværdi 1-4.

Undervisningsministeriet

Det planlægges at nyregistrere almene boliger og bygnin-

Stenex A/S er en del af

Tønder Kommune har fået

har sponseret en 34

ger med kulturhistorisk betydning. Blandt andet ved at

Danske Stenhuggerier-

doneret 20 mio. kroner af

minutter lang film Dan-

linke 'Visuelt bygningsregister i København' sammen

koncernen. Danske Sten-

A.P. Møllers Fond til vedli-

marks deltagelse i World

med Kulturarvsstyrelsens register over fredede og beva-

huggerier har hovedsæde i

geholdelse af husene og

Skills i Japan. DVD’en sen-

ringsværdige bygninger i Danmark – også kaldet FBB.

Nørre-Snede og omfatter i

bevaring af den oprindeli-

des ud til alle faglige

'Visuelt bygningsregister i København' har været under

alt 73 stenhuggerier og

ge byggestil. Således skal

udvalg i starten af marts,

udvikling siden 2005. Alle data i registeret er frit tilgæn-

gravstensforretninger over

der udarbejdes en ny be-

men kan yderligere rekvi-

gelige på Københavns Kommunes hjemmeside.

hele landet.

To sønderjyske landsbyer i

varende lokalplan for de
to byer. Familien bag A.P.

reres ved at kontakte
Connie Lyholmer fra

ERHVERVS-PHD I MURVÆRK

Møller-Mærsk har rødder i

Danske Erhvervsskoler på

Arkitekt Mette Jerl Jensen har netop fået godkendt sit

Ballum-området. Mærsk

telefon 33 37 78 78.

forskningsprojekt med titlen ‘Revitalisering af Teglmuren’.

McKinney-Møllers oldemor

Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde med

var fra Ballum, og slæg-

arkitektfirmaet Lundgaard og Tranberg og Kunstakademi-

tens stamfader Anders

ets Arkitektskole Institut for Industriel Arkitektur, CINARK.

Nielsen Mersch, der døde

Københavns Murerlaug yder forskningsprojektet en ikke

i 1698, er begravet på Bal-

uvæsentlig økonomisk støtte.

lum Kirkegård.
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Murværkscentret
· Rådgivning
· Konsulentbistand
· Prøvning
· Laboratorieanalyser
Telefon 72 20 38 00

SPØRGSMÅL OM MURVÆRK?

www.muro.dk
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.
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Skandinavisk Jura-Kalk A/S
N

R Ø DV I G

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

VÅDMØRTEL
I BIG-BAGS
NCC Råstoffer A/S
Hedehusene Mørtelværk
Igelsø Mørtelværk
Måde Mørtelværk

www.raastoffer.dk

Fonden BYG-ERFA indsamler,
bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer gennem fx
BYG-ERFA blade, som redegør
for konstaterede problemer i
praksis, samt hvordan disse
undgås og udbedres.
Hvert år udgives cirka 20 nye
byggetekniske erfaringsblade,
og BYG-ERFA abonnenter har
adgang til alle gældende erfaringsblade på www.byg-erfa.dk

Digitalt byggeri
Prøv et IP-abonnement
- og få nem adgang til materiale fra BYG-ERFA,
MURO, TOR og byggeskadefondene

Abonner på TEGL
marts · juni · september · december
Kr 280
www.forlagettegl.dk
tegl@muro.dk
70 26 34 84

Byg på erfaringer

www.byg-erfa.dk

Tegl bryder traditioner!

Hvorfor bygge med
begrænsninger?
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.

Gennemfarvet refleksfri vingetegl
Blådæmpet Højslev Vingetegl er det
ultimative, stilsikre tag. Designet er
klassisk. Kvaliteten er kompromisløs og
klimastærk.
Farven er helt unik. Ikke ordinær sort,
men blådæmpet. Fremstillet i en helt
speciel brændingsproces, vi har arvet fra
oldtidens keramikere. Derfor har hver
enkelt sten sit eget diskrete farvespil.
Et tag, der ikke kan efterlignes.

Daells Varehus forvandlet til det
eksklusive Hotel Skt. Petri med
maxit Facadesystem,
der både forskønner og sparer
på varmeregningen.

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

Over 40 standardfarver
og specialfarver efter ønske
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INSPIRATION
TIL FREMTIDEN?

$. *0)/)*$0(0*0"&$'#*0)/)*$0(0 )&#( %0* #03( 
&,(00) # "*$# %0##(0) # "*'+)03#0$##$0
)'3%%0(,(0&0)' #(,(0*(04%)"0/)*$*0(
+%"* &%#*0&0#,(0$(0%0&'0* #00%/0,($ )&#( %)"(,

Sort facade med gråt og hvidt spil
Facadens Unika Alexandria er blot et af
flere eksempler på facadesten fra Randers
Tegl, der bryder med traditionerne for
hvordan en facadesten kan se ud.
Se sortimentet af både trendsættende
og klassisk tegl til mur, tag og belægninger på www.randerstegl.dk

Landsdækkende service:

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

Tegl
tegner
verden
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INTERVIEW MED JAN SØNDERGAARD
/
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Vores konsulenter står klar til at give dig
nye ideer og rådgivning, når du vil
bygge smukt i tegl. Kontakt os for at
høre mere, få vores nye katalog eller
besøg vores showroom i Brøndby.

MUSEUM I KINA

Wienerberger tilbyder et af Danmarks
bredeste sortimenter af mursten,
tagsten, teglblokke og belægningstegl.
Vi har fingeren på pulsen i forhold til den
nyeste udvikling inden for innovativ
international arkitektur i tegl.

/

WWF Verdensnaturfondens prisbelønnede hovedkvarter i Holland.

Mursten

•

Tagsten

•

NOTER

Wienerberger A/S
Kirkebjerg Allé 88
2605 Brøndby
www.wienerberger.dk
info@wienerberger.dk

Teglblokke

•

Belægningstegl

‘ Vi lefler. Vi finder ikke prestige
i at skabe arkitektur
’
Interview med Jan Søndergaard

