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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.

Landsdækkende service:

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

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

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

Over 40 standardfarver
og specialfarver efter ønske
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Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV
Tlf: 70 10 10 25
Fax: 87 61 02 05
Asbjørn Kommunikation

Asbjørn Kommunikation

INSPIRATION
TIL FREMTIDEN?

E-mail: info@weber.dk
www.weber.dk

- endelig en grå
blødstrøget facadesten
med typiske danske
tekniske specifikationer for
trykstyrke, vandoptagelse
og minutsugning.
Bestil prøver eller se mere
på www.randerstegl.dk
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Forside: Klinik og bolig, Arkitekt Bart Coenen, Antwerpen · Foto: Laurent Brandajs

De ﬂeste går op i stil og indretning, når det kommer til bolig. De
ﬂeste går også op i godt indeklima og materialer af høj kvalitet.
Når det kommer til mursten, lader mange dog stå til. De ved ikke, at
de har et valg. Og de færreste er ligeglade med at være ligeglade.
Egernsund Tegl sætter standarden på markedet. Vi er mursten af høj
kvalitet. Det gir’ sig selv. Men vi anviser også unik brug og sammensætning.
Mursten giver muligheder. Egernsund Tegl er inspiration til nye muligheder.
www.vis-hvem-du-er.dk

OMHU OG SVIGT
For at øge fokus på at begrænse fejl og svigt i det murede byggeri
satser murerfaget i disse år store resurser på undervisningen af
fagets lærlinge. For nylig kappedes Danmarks 3 dygtigste murere om
en plads ved verdensmesterskaberne i muring, der afholdes i Calgary i Canada til september, og senest ved verdensmesterskaberne i
Japan vandt Danmark en bronzemedalje.
Men forbedring af kvaliteten i byggeriet kommer åbenbart ikke af sig
selv. Alle fagområder må være med. Eksempelvis problemerne
omkring fugt, der tilsyneladende endnu ikke beherskes, taler sit
tydelige sprog, når de samme nyopførte trækassettehuse på grund
af skimmelsvamp skal genopføres for tredje gang, som det netop er
sket i Nordsjælland.
Lægger man dertil, at Danske Ark og Bygherreforeningen netop har
udtrykt deres bekymring for kvaliteten i arkitektvirksomhedernes
arbejde på grund af desperation over de herskende finansielle forhold, så efterlades man med en fornemmelse af en branche, der nu
– for gud ved hvilken gang – sætter tilliden hos sine kunder på en
hård prøve.
Og bedre bliver det da ikke, når man på side 16 kan læse Sarkovs
dystre profeti om et arkitektfag, der er i færd med at nedlægge
deres sikre bastion for præsentation af udvikling, selvkritik og visioner for vore omgivelser.
Hvilket år vi går i møde.
SB
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TEKST SUSANNE ULRIK • FOTOS LAURENT BRANDAJS

EKSEMPEL PÅ VARIATION
Tandlægeklinik og bolig i Scherpenheuvel i Belgien af arkitektfirmaet Bart Coenen, Antwerpen.

Facaden viser én ud af de mange variationer, som den
‘ikke bærende teglskal’ tillader; som fx at vende stenens
flade side udad og mure fuge på fuge.

Arkitekterne har markeret husets funktioner
som henholdsvis klinik og bolig ved at beklæde det med to forskellige stentyper. Næsten
sort murværk dækker tandlægeklinikken, der
er forsænket i terrænet og omgivet af en mur
omkring en lille gårdhave, der værner mod
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indblik. Boligen ovenpå er pakket ind i røde,

håndstrøgne mursten, hvor en klump ler blev

nemmere at håndtere, og ikke mindst tørrer

håndstrøgne sten, der danner en skal uden

kastet ned i en træform, efterlignes stadig i

den hurtigere før brændingen, fordi massen

på isolering og bagmursblokke af silikatsten.

moderne produktionsanlæg på teglværkerne.

er mindre og overfladen større. På engelsk

Fordybningerne i murstenenes flade giver

Formens bund var ofte udstyret med forhøj-

kaldes udhulningen for en frog (en frø). På

husets tørre form en særlig ru overflade.

ning, der dannede en tilsvarende fordybning i

dansk og fransk bruges det samme ord ’frog’.

Den gammeldags metode til fremstilling af

leret. Derved blev stenen en smule lettere,
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TEKST THOMAS WIESNER • FOTOS DENNIS WRAAMAND, SUSANNE ULRIK

TIDSFORSKYDNING UNDER TEGLTAG
Transformationstilstande i de nyrestaurerede Søndre Masteskure på Holmen
Frank Maali & Gemma Lalanda Arkitekter

OM YDRE [LIGHEDER]

røber den gennemgribende arkitektoniske

hvor materialitet i lysgradueringen blandes

Udefra markerer de nyrestaurerede Mastesku-

transformation i det indre.

med andre stoflige væsentligheder for at danne fine vekselvirkninger mellem flade- og

rene sig som et ensemble med såvel frisk,
OM INDRE [OSCILLERINGER]

relieftilstand.

nisk pondus. De nye tegltage bølger fast for-

Det er først inden døre, at de underspillede

Indefra synes mange vinduespartier at svæve i

ankrede som del af den overordnede histori-

arkitektoniske greb afslører deres prægnante

selve bindingsværket. Større områder med

ophøjet ro som bevidst underspillet arkitekto-

8

ske bygningsoverlevering på Holmen.

virkninger. Som en kalejdoskopisk fastfrysning

åbne vægpartier blander sig med områder

Tegltagenes serielle, ydre skarphed blødes op

åbenbarer den allestedsnærværende bin-

med skiftende translucens til et vidunderligt

ved en slags organisk, svagt pulserende aura

dingsværksstruktur sig som en tilstand, der

bindende lys(t)spil.

ved de mange subtile skævvridninger i byg-

synes at oscillere fra overordnet tektonik til

Nye, aflange ovenlys bidrager med stille kraft

ningskroppenes forsætninger. Tagets ydre

rumlig filigran-poetik. En konstruktion, der

til at sprede en herlig, skiftende lyssymfoni,

massivitet understreger træfacadens stoflige

med sin enkle kompleksitet forholder sig i sit

der forplanter sig i alle etablerede kringelkroge

kontinuitet. De skulpturelle, nye zinkspygatter

væsen som såvel bærende rummet som

med insisterende, sanselig stringens.

agerer som bindeled på tegltagets skarpe,

værende rummet.

Rummenes åbenhed fastholdes ved indsæt-

tagrendeløse foldninger.

De større glaspartipaneler som den gennem-

telsen af de nødvendige, funktionelle støtte-

Som hovedindtryk synes restaureringen i sit

gående indre facadeløsning opleves indefra

aktiviteter såsom fritstående funktionsbokse.

ydre stilfærdigt vellykket med et tilsyneladen-

som en række fortryllende, dynamisk virken-

Boksene fremtræder i to udgaver: som trans-

de konservativt afsæt. Det er ganske lidt, der

de prospekter. En farverig røntgentilstand,

parente glasceller eller som lukkede, blokmu-
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rede rum, pudsede eller beklædt med mørk-

I dette spændingsfelt synes tiden som for-

stillingerne, samtidig med deres håndtering af

lakerede stålplader.

skudt og fremkalder primært en staccatopro-

den påtagne bygmesterrolle i forløbet, som

jektion af deja-vuer. Købkes og Eckersbergs

mest bidrager til dette meget vellykkede arki-

OM TIDSFORSKYDNINGER OG SIMULTANITET

kontekstuelle prospekter sniger sig ind i ople-

tektoniske transformationsgreb.

Gennemgående er der flere lag af arkitektoni-

velsen af rummet samtidig med Hammers-

Et greb, der aflejrer en lang, virkningsfuld arki-

ske spil i gang, simultant agerende i en sær-

højs interiører.

tektonisk efterklang, hvor fortidens ekko blan-

præget cocktail af legende djærvhed, raffine-

Det overordnet billedmæssige blandes kraftigt

des med og fæstnes til nutiden, alt med plau-

ret forenkling og snusfornuftig ad-hoc ekvili-

i mødet med det stofligt konkrete. I dette

sibel videreførelsespotentiale.

brisme.

møde bliver væren og væsen indvævet i en

Retter man opmærksomheden på de mange

kompleks stoflighed hvor flere tidslag knyttes

En dynamisk, fremadrettet tidsforskydning –

detaljer, afsløres spændende designanomali-

og overlappes.

rumliggjort.

er. Altid med en stærk præsens pendulerer

I projektets 7 år lange forløb kan forskellige

disse i et dobbelt spændingsfelt: enten som

aktørers medvirken fremhæves for indsigts-

værende genstande med særegen fortidigt in-

fuld indsats: bygherrens tålmodighed, tillid og

situ hentet poetisk kraft eller som pudsige,

dristighed og fredningsmyndighedernes åben-

nytilkomne genstandstilføjelser indlejret

hed for alternative tilgange. Det er dog især

under transformationsperioden.

arkitekternes fleksible, poetisk kreative og
yderst professionelle håndtering af problem-

TEGL MARTS 2009
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Der er ingen nedløbsrør, regnvandet kan plaske ud gennem zinkspygatter ned i den stenbelagte voldgrav rundt om
husene.

Bindingsværket langs med facaderne står uantastet.
Der er udbygget med en 11 cm stolpekonstuktion, til
indbygning af felter med 3-lags termoglas – anvendt
som isolering. Udvendig beklædning er vandret klinkbeklædning – et profil på indersiden tillader strejflys at
komme ind mellem overlapningen. Lyset optræder livligt når solstråler rammer de omkringliggende kanal-og
havnebassiner og projiceres op mellem lyssprækker i
beklædningen.
Et indvendigt lærred, udspændt med stålstænger, fordeler lyset og optræder som en levende og blød baggrund
for den originale tømmerkonstruktion.

10
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Trappe af opskårne svære limtræsbjælker. Tre stk M42 gevindstænger med afstandsskiver mellem hver bjælke sammenholder konstruktionen, så der opstår lysspor. Overfladen er slebet, poleret og olieret.
Der er anvendt sort stål til værn, som er lakeret.
Limtræsbjælkerne var først benyttet til konstruktion for overdækning under byggeriet – da var de 1 meter høje og 20 meter
lange og kom oprindelig fra en sportshal.

TEGL MARTS 2009
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Mærsehuset til venste med åbne porte, der også er omfattet af transformationen, og langsiden af masteskurene.
Skurene er opført 1744-54.

Som skot er der her brugt mørklakerede stålplader

12

TEGL MARTS 2009

TEGL MARTS 2009

13

TEKST SUSANNE ULRIK • FOTOS FRA BOGEN

DEN SIDSTE BOLIG FRA MESTERENS HÅND
‘I want to reintroduce the temple to the home and make the home at temple for the family’
Le Corbusier

Den indiske arkitekt Manisha Shodhan Basu

af nye bygningstyper. Den blev opført i mid-

publicere. Mange, der i tidens løb forgæves

har i samarbejde med et lille team af fagfolk

ten af 1950erne, og selv om villaen dengang

har forsøgt at få adgang til huset, kan nu i

fra Kunstakademiets Arkitektskole skrevet en

blev omtalt i forskellige publikationer, er der

denne bog studere det i billeder, tekst og teg-

bog om Villa Shodhan, som er tegnet af den

aldrig tidligere udgivet en bog om denne dybt

ninger.

franske arkitekt Le Corbusier (1887-1967).

originale bygning.

Villa Shodhan, som ligger i Ahmadabad i det

Som navnet antyder, er bogens forfatter i

med stor indsigt skrevet en introduktion, som

nordvestlige Indien, er den sidste bolig, som

familie med husets bygherre, som i dag, 86 år

placerer villaen i Le Corbusiers samlede værk

Le Corbusier tegnede. Den er kulminationen

gammel, stadig bor i villaen, der bærer hans

og det tyvende århundredes arkitekturhisto-

på denne, det 20. århundredes største arki-

navn. Helt ekstraordinært er det lykkedes

rie. Lektor Steen Ejlers, som også står for

tekts banebrydende arbejde med udviklingen

hende at overtale ham til at lade sit hjem

bogens grafiske tilrettelæggelse, har sammen

Arkitektskolens prorektor, Jørgen Hauberg, har

14
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Spisestuens væg med glaspartiet vender mod vest.

Sydvestfacade ved nattetide.

med Manisha Shodhan Basu fremskaffet ori-

OM MANISHA SHODHAN BASU

ginalmateriale fra Fondation Le Corbusier i

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole

Paris, hvoraf en del aldrig tidligere har været

1974, derefter masters degree fra CEPT,

og distribueres af Arkitektens Forlag:
eksp@arkfo.dk.

publiceret. Og endelig har ekstern lektor og

Center for Environmental Planning and

fotograf Jens Frederiksen sammen med

Technology, Ahmedabad. I dag praktiserende

Manisha Shodhan Basu helt enestående haft

arkitekt i Ahmedabad med en sideløbende

lejlighed til at gennemfotografere villaen.

akademisk karriere, der omfatter undervisning

Billederne viser overraskende, at alle overfla-

og forelæsninger i både Indien og Europa.

der, materialer og detaljer er bevaret intakte,

Manisha Shodhan Basu har skrevet flere

som da huset blev opført.

bidrag til TEGL.

Prisen for bogen er 350 kr. Den er udgivet på
Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag
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TEKST KIM DIRKINCK-HOLMFELD

FØR LUKKETID
Flash havde fået fat på et blad, som kaldte sig Arkfokus, og han begyndte at undre sig. Heldigvis var gode ven Dr. Zarkov
i nærheden. Han kunne svare på alle de spørgsmål, der rumsterede i Flashs hjerne.

»Du Zarkov, hvor mange arkitekter er der i Danmark?«
»Alt for mange Flash. Det lille land kunne såmænd klare sig med meget færre; men på den anden side er arkitekter gode til mange ting,
og det udnytter de heldigvis.«
»Ja; men hvor mange er der så?«
»Tja… Måske 7.000 eller der omkring, i hvert fald organiserede.«
»Men er det så dem, der skal købe alle de der arkitektblade?«
»Nej; ikke på den måde. Mange af bladene får de stoppet ned i halsen.«
»Hvordan i halsen?«
»Jo. Når man er medlem af en arkitektorganisation, så får man et blad, og det mærkelige ved arkitekter er, at de fleste er medlem af to
organisationer, nemlig Arkitektforbundet og Arkitektforeningen.«
»Det lyder meget ens», tænkte Flash »du Zarkov, det lyder meget, som om det er det samme.«
»Ja, men det er det ikke. Den ene er en fagforening, og den anden er en standsforening.«
»Men er arkitektstanden ikke det samme som arkitektfaget?«
»Jo – og nej, det er det ikke, i hvert fald ikke helt, selv om det næsten er de samme mennesker. Den ene forening tager sig af arkitekternes
løn, og den anden af deres fag, og den sidste er den ældste og største.«
»Men hvorfor tager fagforeningen sig ikke af faget. Det lyder da mærkeligt. Hvorfor hedder det så en fagforening og ikke en lønforening.
Og den forening, som tager sig af faget, kaldes en standsforening. Dét er da mærkeligt.«
»Flash», ved du da slet ingenting?«
»Tjoh … men ikke om arkitekter og standsforeninger og sådan noget, og jeg synes altså, at det er mærkeligt.«
»Hvad er mærkeligt?«
»Jo, når det nu er de samme mennesker, der skal have alle de her blade; og de betaler jo til begge fagforeninger; hvorfor kan de så ikke
nøjes med at få ét blad?«
»Det er fordi, de er bange.«
»Hvem?«
»Jo, Arkitektforeningen er bange for Arkitektforbundet, og muligvis er Arkitektforbundet sur på foreningen, fordi Arkitektforeningen, der for
ikke så mange år siden var den store og stærke, har generet den, så godt som den kan, og for resten også omvendt. Men nu har Arkitektforeningen ikke andet tilbage end det, den gør for sine medlemmer, og det har de – altså medlemmerne – meget svært ved at se. For Arkitektforeningen er stort set usynlig. Den har dog én ting, der er synlig, nemlig Arkitekten, der i 111 år har været det vigtigste blad for arkitekterne.«
»Jamen, hvorfor går de så ikke sammen om at lave et rigtig godt blad?»
»Men Flash, når nu Arkitektforeningen har det her blad Arkitekten, så vil de da ikke have Arkitektforbundet med, for hvis man kan få det
som medlem af forbundet, så behøver man jo ikke at være medlem af den gamle forening. Arkitektforeningen er jo bange for, at arkitekterne skal melde sig ud og kun betale til én forening. I forvejen er det rigtig dyrt, og hvis arkitekterne finder ud af, at de kan nøjes med at være
i fagforeningen, så vil de melde sig ud.«
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»Men jeg har hørt, at arkitektforeningen betaler mindre end 7,5 kr. eller mindre pr. nummer af Arkitekten, altså ca 100 kr. om året, når
portoen er trukket fra. Hvorfor vil Arkitektforeningen så ikke betale mere, når bladet er så vigtigt?«
»Det er fordi, den er bange. Den er bange for ikke at være moderne; for når man er moderne, så skal man ikke lave blade på papir, men på
nettet; det ved du da bedst af alle, Flash. Du kan jo ikke modtage post på rumskibet. Og foreningen har ikke råd til begge dele.«
»Jamen det har de da så helt ret i. Det er da det rigtige, Arkitektforeningen gør.«
»Både ja og nej. Arkitekten er – eller har været – det mest velrenommerede arkitekturtidsskrift i Norden, men nu skal det laves om til et
meningsblad – ikke for arkitekter, men for Arkitektforeningen – der ikke har haft hørbare meninger i lange tider.«
»Altså – det forstår jeg ikke. Arkitektforeningen vil have et meningsblad for meninger, de ikke har?«
»Nemlig. Så er der heller ikke andre, der har meninger i bladet.«
»Nåeh – nå ja. Det tror jeg godt jeg kan forstå. Du mener, at så er der ikke nogen, der siger ting, som Arkitektforeningen ikke kan lide.
Men er det så ikke netop blevet et fagforeningsblad?«
»Jo, det kan du godt sige. De fleste fagforeningsblade siger kun det, som fagforeningen kan lide at høre; og de skriver op ad stolper og ned
ad døre om, hvad formanden mener, og hvad formanden gør; og det er rigtig hyggeligt at læse om. Og de bruger masser af penge på at
finde ud af, hvad det er, medlemmerne kan lide at høre, og så skriver de det, som medlemmerne godt ved i forvejen.«
»Jamen er det ikke Arkitektforbundet, der er fagforeningen?«
»Jo.«
»Men … Se her står, at nu vil Arkitektforbundet lave et rigtigt fagblad. Det er altså Arkitekten, de vil lave, selv om de kalder det for
Arkitekturmagasinet. Så … fagforeningen vil lave et fagblad, og standsforeningen et fagforeningsblad; er det sådan?«
»Det ser sådan ud.«
»Men hvorfor?«
»Fordi Arkitektforeningen er bange. Den tror, at den ved at skrive om sig selv, kan holde på medlemmerne.«
»Nåeh – men tror du, at medlemmerne gerne vil høre det, de vil høre?«
»Nej, det tror jeg ikke. De vil gerne have et blad, hvor de kan lære noget, blive orienterede; der fortæller om det nyeste, men med rod i en
tradition. De vil gerne have debat, have et blad, der belyser samfundets problemer og arkitekturens betydning. Men det er selvfølgelig svært
for Arkitekten, der nu kun har 1 ansat til at redigere. Men hvis Arkitekten taber prestige blandt arkitekterne, mister den også annoncører, for
en forudsætning for, at nogen vil bruge penge i et fagblad (og altså ikke et fagforeningsblad) er, at det har troværdighed.«
»Men hvorfor laver Arkitektforeningen det så om til et fagforeningsblad?«
»Det er fordi, den ikke har forstand på tidsskrifter. Den tror, at det er den selv, der er årsag til de mange annoncer; men hvis Arkitekten
mister tillid blandt arkitekter, så mister den annoncerne, og så bliver det rigtig dyrt. Der er nemlig ingen fagforeningsblade, der har
annoncer.«
»Jamen. Jeg forstår ingenting. Fagforeningen vil lave et fagtidsskrift og standsforeningen et fagforeningsblad? Er det sådan?«
»Det får du nok ikke Arkitektforeningen til at indrømme; men det er omtrent sådan, og de tror, at de kan slide evigt på Arkitektens image.
Der er såmænd kloge folk, der ser dette her som Arkitektforeningens dødskamp, og det har de nok ret i, når foreningen, og det vil også sige
dens bestyrelse, ikke kan finde ud af, hvad den vil. For mange vil spørge sig selv, hvad den forening egentlig skal gøre godt for. Den er så
godt som usynlig i den offentlige debat; det giver ikke længere prestige at være medlem af den; og ingen offentlige instanser gider høre på
den. De har for længst fundet ud af, at den ikke længere tegner arkitekterne. Der gør til gengæld Danske Ark.«
»Noahs Ark? Skal arkitekterne ind i den?«
»Nej Flash, der er ingen syndflod, selv om finanskrisen ligner den. Men dyrearten arkitekter skal nok overleve. Og nej: Danske Ark.
Det betyder Danske Arkitektvirksomheder.«
»Aha???«
»Jo. Det er arbejdsgiverne blandt arkitekterne, og det er dem, regeringen og andre lytter til.«
»Jeg kan overhovedet ikke forstå det; men jeg har da forstået, at det er godt, at jeg ikke er arkitekt.«
»Ja, det er vi andre også glade for. Sikke mange ulykker du ellers kunne lave.«

Den amerikanske science fiction-tegneserie ‘Flash Gordon’ – på dansk ‘Jens Lyn’ så dagens lys i 1934. Skikkelsen er skabt af tegneren Alexander
Raymond, der også er kendt for Rip Kirby, Agent X9 og Jungle Jim (red).

TEGL MARTS 2009
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TEKST OG FOTOS HELENE HØYER MIKKELSEN

MURE I METERMÅL
Arkitekt: Poulsen & Partnere • Byggeri: Kvadrat, Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft

Der er en særlig poesi ved beliggenheden i det bløde landskab ved Ebeltoft.
Et møde mellem tunge mursten og kulørte stoffer.

18
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Den nye indgang ligger fortsat i den østlige krog mellem de to retninger, Kvadrat har vokset i.
Mod vest ligger den centrale ryg, der er forlænget mod nord og syd. Mod syd og øst er der udvidet i
adskillige etaper med lager og afdelingen for kvalitet, logistik og økonomi.

TEGL MARTS 2009
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Den centrale gade er ramme for megen færdsel og den daglige kommunikation, men fungerer også
som udstillingsrum. Her ses Kvadrat Clouds designet af Ronan & Erwan Bouroullec.

Fra Kvadrat i Ebeltoft ser man ud i verden –

at skabe en arkitektonisk sammenhæng mel-

partiet i tombak. Den ellers mægtige dør

bogstaveligt ud i Århus Bugten og den vide

lem de gradvise udvidelser. Måske også fordi

åbner sig lydløst op som et skrin og man

horisont.

det samme arkitektfirma, Poulsen & Partnere i

fortsætter gennem en lille hall til bygningens

Virksomheden ligger højt i det kuperede land-

Århus, har tegnet hver en sten.

hovedgade. I hallen er ophængt en spejlskulptur af Olafur Eliasson, der særligt i sol-

skab og samtidig godt nede i den magre jord.
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Fra vejstrækningen mellem Ebeltoft og færge-

SANSELIGT BYGGERI

skin forvandler rummet til et foranderligt far-

lejet opleves Kvadrat som vokset ind i land-

Den seneste udvidelse er indgangspartiet, der

vespil. Den hængende skulptur er udtryk for

skabet – en organisme i røde teglsten. Hvis

blev indviet i efteråret ‘08. På forunderlig vis

Kvadrats forlængede samarbejde med kunst-

farten sænkes, kan et skarpt øje fornemme,

er den et fint eksempel på, at bygningen for-

neren. Kvadrat’s stoffer og produkter i øvrigt

at Kvadrat er en virksomhed, der er vokset

nyes og fortsat er det samme helstøbte sted.

er alle designet af designere eller kunstnere

med jævne mellemrum, siden den flyttede fra

At tegl igen dominerer er oplagt, men virker

fra hele verden og Kvadrat vedbliver dermed

flere lokaliteter i Ebeltoft til den smukke

alligevel som en fornyelse i sammenhæng

at være nytænkende og banebrydende, uden

grund i 1980. Men det er helt klart lykkedes

med de meget store vinduespartier og dør-

at identiteten og kvaliteten ændres.
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Den åbne kantine ligger som en forlængelse af den oprindelige gade.
Trapperne giver en naturlig adskillelse ligesom ovenlyset giver et skift i rumforløbet.

Kvadrat producerer ikke selv deres produkter,

andringer. De kommende planer er bl.a. for

Virksomhedens rygrad er forsat den første fløj

men har et stort lager, der er udvidet fire gan-

parkeringsarealet ved indgangen, hvor Olafur

med gaden, som man ankommer til. Den er

ge, så det nu rummer knap 1 mill. meter teks-

Eliasson har samarbejdet med den schwei-

på en gang meget homogen i materialer og

tiler. Kvalitets-, logistik- og økonomiafdelingen

ziske landskabsarkitekt Vogt om omlægnin-

dog varieret i rumligheder, idet den følger ter-

er bygget i en 2 etagers fløj mod syd.

gen.

giver nogle naturlige skift. Fra disse vangemu-

Virksomheden har omtrent gennemført udvi-

RIGT PÅ LYS OG LUFT

re udgår selvstændige udbygninger til admini-

delser hvert 3. år og det kan man naturligvis

Indenfor er huset også ganske rustikt med

stration mod vest, mens der mod nord i 1992

også se spor efter i gulvklinker og teglfacader.

vandskurede vægge, grå klinker på gulvene og

er bygget en rund to etagers udvidelse til

Den enkle struktur med gaden med mulighed

træ i lofterne. Materialevalget er tidstypisk for

showrooms, mødelokaler og kontorer. En stor

for forlængelse og den modsatrettede fløj

den periode, det er bygget i, men betyder

kantine udgør kulminationen på gaden mod

med lager, systue og prøvelager har været et

også at udstillede tekstilers struktur og kvali-

syd med adgang til en terrasse.

godt udgangspunkt for stedets konstante for-

tet bliver tydeligere og smukkere. Arkitekturen

ET STÆRKT UDGANGSPUNKT

rænet, og lysindfaldet fra vinduer og ovenlys

TEGL MARTS 2009
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Den oprindelige og den tilbyggede kontorfløj er orienteret mod vest og udsigten.
I mellem ligger kantinen med det store skrånende tag.

er kendetegnet ved en tæt sammenhæng

og trivsel har været et vigtigt element fra de

opført i en håndstrøget sten med grove fuger.

mellem ude og inde. Inde som ude følger

første skitser, både i forhold til lys og materia-

De unge arkitekter Niels Poulsen og Jens

bygningen terrænet, inde med brede trapper i

ler men også en rumlighed, der gør stedet

Therkildsen var inspireret af Lewerentz’ Mar-

gaden og i de åbne kontorområder ud mod

unikt. I dag er medarbejdernes arbejdsmiljø

kus Kirke i Stockholm og egnen ved Ebeltoft

udsigten. Dagslyset kommer primært fra

og trivsel fortsat af stor betydning for virksom-

med det vindblæste landskab nær havet.

ovenlys i gaden, mens medarbejderne sidder

heden.

Sten fra første byggefase blev gemt til udvidelser, men efterhånden har andre producen-

ved store vestvendte vinduespartier i kontor-

22

området. Herfra åbner det vidde landskab sig

RØDE STEN SOM TRÅD PÅ RULLEN

ter leveret røde sten til Kvadrat. Med de den

med horisonten i det fjerne. En kvalitet med-

Udgangspunktet for Kvadrat var en enkel og

gentagne brug af røde sten fornyes og foran-

arbejderne sætter stor pris på. Kontorområdet

landskabelig struktur, men blev også i høj

dres bygningen konstant, så den forbliver

adskiller sig også ved at have tæpper på

grad et materialevalg, der giver arkitekturen

levende og et udtryk for en virksomhed på

gulvene og smukke, skrå lofter, der giver for-

en rød tråd gennem snart 30 års skiftende

vej.

nemmelsen af overskud af luft. Arbejdsmiljø

arkitekturstrømninger. Den første etape er

TEGL MARTS 2009

Kontorerne er koblet på den centrale gades længer og følger terrænets fald.
Teglstenenes lille enhed giver dem murværket en smidighed i forhold til landskabet.
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TEKST OG FOTOS JENS FREDERIKSEN

BYFORNYELSE PÅ HOLLANDSK
I stedet for at rive bebyggelsen ned, lod man en gruppe mennesker overtage den kvit og frit, mod at de satte den i
stand. Resultatet blev en velfungerende ejendom med utraditionelle lejligheder og engagerede beboere i et ellers
nedslidt og belastet kvarter.

Wallisblok stod til nedrivning, men myndighederne traf en drastisk beslutning. I stedte for

de mest rustikke boliger til gennemførte arki-

at jævne bygningen med jorden forærede

tekt- og designerhjem, hvor alt er bearbejdet i

man den gratis til en gruppe interesserede,

højeste finish.

fortrinsvis unge mennesker, som dannede en

Målet med at forære ejendommen gratis til

forening, der i fællesskab renoverede den.

de nye beboere var at tilføre kvarteret enga-

Facaderne udadtil blev bevaret uændret. Man-

gerede mennesker og gøre det attraktivt for

ge af den nye boliger blev til, ved at alle fire

personer med overskud og ressourcer. Det

små lejligheder i en opgang blev slået sam-

lykkedes, og idéen er frit stillet til rådighed for

men til én stor bolig.

interesserede, som tør tænke utraditionelt.

VARIATIONSMULIGHEDERNE

Andre steder i ejendommen blev lejligheder
ved siden af hinanden lagt sammen, og endelig blev nogle af de oprindelige, små lejligheder bevaret, men renoveret. På den måde
kom ejendommen til at rumme et varieret
udvalg af boliger.
Facaden mod gården er for størstedelen ny,
For få år siden var denne bygning en nedslidt karré i et
belastet kvarter i Rotterdam. Bag den upåfaldende facade ligger i dag en række meget forskellige nyrenoverede
boliger.

opbygget af en række standardelementer,
som tillader forskellige indretninger i lejlighederne bagved. Nogle beboere har valgt at indrette dobbelthøje rum i de nederste etager ud

Set udefra er Wallisblok en upåfaldende karré

mod gården, andre har bevaret den oprindeli-

fra 30erne, fire etager i røde mursten, som

ge etageopdeling. Også øverst er der forskelle,

omslutter en lukket gård. Den ligger i Rotter-

alt efter hvordan de enkelte har ønsket at ind-

dam, i bydelen Spangen, som er et nedslidt

rette sig med terrasser eller taghaver.

og belastet kvarter. Karréen rummer i dag 39

Udadtil har man underordnet sig et fælles

boliger, vidt forskellige i størrelse og indret-

udtryk, indadtil er boligerne vidt forskellige.

ning, meget anderledes end de oprindelige

Nogle har valgt at bevare større eller mindre

96 små lejligheder. Historien er på alle måder

dele af de oprindelige boliger, andre startede

usædvanlig.

med at fjerne alt og begynde uden at være
afhængige af oprindelige trapper, rørføringer

24
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og etageadskillelser. Derfor finder man alt fra

Karréen omslutter en lukket gård, hvor alle oprindelige
skure og hegn er fjernet. De nye facader er opbygget af
et antal standardelementer, som tillader store variationer i indretningen af de enkelte boliger.

Her har beboerne valgt at bevare de oprindelige etageadskillelser og gulve. Det rustikke i de nøgne vægge og
trækonstruktioner sættes i relief af, at enkelte rum i lejligheden, som for eksempel badeværelset, er helt nye
og holdt i en meget høj finish.

I en del af karrén er de oprindelige lejligheder lagt sammen horisontalt, som i denne, hvor to oprindelige lejligheder på hver ca. 50 kvm er blevet til ét stort rum.
Badeværelset er en del af stuen, med kun en glasvæg
mellem badekarret og sofaen. Indretningen er tegnet af
den designer, som selv bor i lejligheden.

Dobbelthøjt rum ud mod den lukkede gård.

De fire oprindelige lejligheders snævre trappeopgang er
væk og afløst af en åben trappe, som forbinder
den nye boligs fire etager.

TEGL MARTS 2009
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TEKST OG FOTOS SØREN BØGH

OPGAVE: ET MURFRAGMENT

En væsentlig del af murerfagets
fremtid og udvikling er baseret på
effektiv formidling af fagets teknik og
æstetik til bygherrer, ingeniører,
arkitekter og ikke mindst arkitektstuderende. Som det løbende fremgår af artikler i nærværende tidsskrift,
så optræder der både på
Arkitektskolen i Aarhus og
Kunstakademiets Arkitektskole
i København opgaver i studieforløbet, der introducerer til forskellige
byggematerialer; deribandt
mursten og mørtel.
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Samtlige 1. års studerende på Kunstakademi-

stable modelstenene, så de tilsammen dan-

stokforholdet 1:5, dvs. 22 cm lang, 7 cm bred

ets Arkitektskole på Holmen fik i år mulighed

ner en mur på 1-1½ stens tykkelse. Muren

og 3 cm høj. Du skal bruge alle stenene, og

for at stifte bekendtskab med en række af de

skal være 1 meter lang og 1 meter høj.

påfør navn og afdeling i bunden.

klassiske materialeformer: tegl, træ, beton og

Grundmålet skal overholdes, da muren skal

stål. Ca. ¼ svarende til 42 elever valgte tegl.

kunne opføres på et 110 x 35 cm stort funda-

Modellerne blev færdige tirsdag eftermiddag,

Nini Leimand og Thomas Bo Jensen formule-

ment. Du kan arbejde med liggende sten og

hvor Nini Leimand og Thomas Bo Jensen så

rede en opgave, der dels skulle løses på arki-

højkantstillede sten, med huller, sprækker,

dem igennem og udvalgte 15 modeller, som

tektskolen, hvor der blev bygget små modeller

fortandinger og fordybninger. Eneste krav er,

eleverne gruppevis opmurede på murerfag-

og dels på Murerfagskolen i Glostrup, hvor 15

at konstruktionen (i virkelighedens verden)

skolen i Glostrup. Lørdag den 13. februar blev

opgaver blev udtaget til at blive opmuret af

skal kunne holde sig selv på plads uden brug

samtlige opgaver kørt fra Glostrup til arkitekt-

eleverne selv. Emnerne blev opmuret på

af armering.

skolen på Holmen, hvor de blev forenede

betonplinte, så de senere kunne flyttes.

Som fuge bruges 2 mm træpap. Når du har

med de øvrige elevers opgaver i stål og træ

designet og fastlagt din mur, limes klodser

og beton.

Opgaven i tegl lød således:

(mursten) og pap (fuger) præcist sammen

Du har fået udleveret 150 mdf-klodser i måle-

med trælim, og muren monteres på en lille

stok 1:5 af en dansk normal mursten. Du skal

sokkel af træpap, som du selv laver i måle-

TEGL MARTS 2009
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TEKST OG FOTOS KRISTIAN GRAMSTRUP

Kig fra bedehallens arkader med de rektangulære
murpiller gennem den indre gård og
til spiralminareten i den ydre gård.

ABU DULAF
MOSKEEN
I
SAMARRA

I dag er Samarra en lille støvet by ved floden

Mutasim i 836, er der kun bevaret 2-3 bygnin-

I Kairo blev Ibn Tulun moskeen bygget i 876-

Tigris – godt 100 kilometer nord for Bagdad –

ger. Mutawakkils moské, som blev opført

879, også med en spiralminaret over samme

med et indbyggerantal på ca. 160.000. Men

efter 847 med en ca. 50 m høj snegleminaret

skabelon som Malwiya minareten. Det var nyt

engang var den hele Islams hovedstad. I et

(Malwiya). Desuden findes der rester af kalif-

for abbasiderne at bygge disse høje minare-

halvt hundrede år, fra 836 til 889, var det i

fens palads Djansak-al Khakani, som blev

ter, og de 3 bemærkelsesværdige spiralmina-

Samarra, at i alt otte kaliffer fra Abbas-slæg-

opført i Mutasims regeringsperiode, og som

reter blev efter korstogene i 1100-tallet kendt

ten residerede og indimellem slog hinanden

er ét af de mest ambitiøse byggeprojekter af

i Europa og har siden inspireret kunstnere til

ihjel i kampen om at blive Guds udpegede

en muhamedansk regent samt Abu Dulaf

afbildninger af Babelstårnet.

repræsentant på Jord.

moskeen, der ligger længere mod øst i byen,

Af det gamle Samarra, som betyder betyder
‘en fryd for alle at se’, der blev grundlagt af

28
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opført 860- 861 med en snegleminaret på

Af kaliffens store palads er der næsten kun

omkring 19 m.

hovedportalen Bab Al-Amma samt få større
og mindre rum tilbage. Nogle af de mindre

Det er muligt at gå på trappen på ydersiden
af minareten. Trappen snævrer ind undervejs
og er uden rækværk. Fra toppen er der et smukt syn ud
over det store anlæg og det øde område.

rum er dekoreret med friser med bl.a. vinrankemotiver, som formentlig her for første gang
optræder i islamiske byggeri. Der kan dog
udledes så meget af de få bevarede fundamenter, til at det meste af det enorme bygningskompleks kan rekonstrueres, hvilket irakerne var i gang med i oktober 2002.
Den arkæologiske by, som i 2007 blev optaget på Unescos World Heritageliste over truede områder, er fra nord til syd 41 km lang og
mellem 8 og 4 km bred. 80% af området
venter stadig på at blive udgravet.

TEGL MARTS 2009
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Spiralminareten er i dag adskilt fra de øvrige bygningsdele, men den har stået mellem den indre gård og det
ydre gårdanlæg. Minareten, der er 19 m. høj, hviler på
en kvadratisk 3 m. høj muret platform med mange små
nicher. Den har en spiralrampe med en bygning
på toppen, hvorfra der kunne kaldes til bøn.
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Kig gennem arkaderne set fra midten af bedehallen, der
er delt op i mange små rum for at understøtte taget.

Og det er nok ingen overdrivelse at påstå, at

ABU DULAF MOSKEEN

rig, blev der også købt dyrt træ, marmor og

Samarra var én af de prægtigste byer, muha-

Abu Dulaf er bygget i 860-61 som fredagsmo-

glasmosaikker, som har smykket det prægtige

medanerne nogensinde har bygget.

ske. Den har en flot gård på 215 x 138 m.

bygningsværk, hvoraf der nu kun er murrester

Mutawakil moskeen er én af de største

Bedehallen er bygget med rektangulære mur-

tilbage, men det er dog muligt på stedet at

moskeer i verden med en grundplan på 260 x

piller, og for første gang introduceredes i den

fornemme hvor storslået, det må have været.

180 m og med 16 m høje murstensvægge.

østlige del af verden en bygning i T-plan med

I modsætning til Syrien og Jordan, hvor der

Bagdad blev hovedstad igen i 892, men på

et større midterskib og et dobbelt sideskib

udelukkende brugtes brændte sten, er bygge-

trods af den korte tid Samarra var hovedstad,

parallelt med ‘qibla’ væggen, der vender mod

materialet i Irak og dermed i Samarra soltør-

blev byens håndværkere, kunstnere og viden-

Mekka. Der var oprindelig et flot træloft og

rede sten, som blev beskyttet af et kalklag, og

skabsmænd kendte i den arabiske verden.

arkader til at støtte taget. Der blev sædvanlig-

derpå dekoreret med udskæringer i brændte

vis brugt lokale forekomster af materialer til

sten og/eller malede felter. De ubrændte sten

byggerier, men da bygherren her var meget

er en stor del af årsagen til, at byen begyndte
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Her et kig fra den inderste gård mod snegleminareten.
Bemærk de rektangulære kunstfærdige udførte nicher i
arkadevæggen. Tilsvarende dekorationer findes i
Ibn Tulin moskeen i Kairo.

at smuldre bort, da den blev forladt i slutnin-

I dag er Samarra hovedby i Salahuddin-pro-

gen af det 9. århundrede.

vinsen i den såkaldte Sunni-trekant. Selv om
byen rummer Den Gyldne Moske og flere af

Abbasiderne var det længst levende dynasti

Shia-imamernes gravsteder, domineres byen

og regerede fra 749 til 1258, da Bagdad blev

af Sunni-muslimer. I februar 2006 blev Den

erobret af mongolerne. Regeringsperioden var

gyldne Moskes guldkuppel sprængt i stykker,

også den tid, hvor islam og de dermed føl-

formentlig af Al-Queda-terrorister. Shia-musli-

gende kulturer udviklede sig – fx det arabiske

merne holder primært til i det sydlige Irak

sprog, teologi, lovgivning, historie, digtning og

omkring Kabala og Nadjaf, hvor flere af deres

arkitektur. Abbasidernes stil er opstået ved en

hellige steder findes.

sammensmeltning af tyrkiske, irakiske og iranske stilarter.

TEGL MARTS 2009

31

TEKST OG FOTOS SUSANNE ULRIK

HYTTER PÅ TAGET
Byggeår: 1939 til 22. februar 1941 • Arkitekter: Wittmack og Hvalsøe • Christmas Møllers Plads, 2300 S

Der er en venlig redelighed over den store

typisk fulgt de til tiden gældende arkitektoni-

STUE PÅ TAGET

karré, der slår en vældig bue fra Christmas

ske stilarter og spænder fra historicisme over

På taget af ejendommen ligger ca. 40 små

Møllers Plads ud langs Vermlandsgade. Rødt

nyklassicisme til funktionalisme.

'stuer' med hver sin terrasse. De var egentlig

murværk med hvide vinduesrammer og lette

Ved renoveringen af ejendommen for nogle

tænkt som pulterrum, men et så velbeliggen-

hvide altaner er en gammel kending i dansk

år siden har ejeren gjort sig stor umage med

de pulterrum er jo fristende at bruge til andet

arkitektur, som optræder i utallige variationer.

vinduesudskiftningen. I et samarbejde med

end vinterfakker og papkasser. I bebyggelsens

Bebyggelsen er tegnet af arkitekterne Arthur
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vinduesfirmaet er det lykkedes at bibeholde

første år var det beboere i den underste etage

de svævende hjørner. Vinduerne er af træ og

uden altaner, der havde fortrinsret til dem. I

Wittmack (1878-1965) og Vilhelm Hvalsøe

aluminium og et udmærket eksempel på, at

dag kan alle komme i betragtning til de efter-

(1883-1958), der i løbet af en lang produktiv

det godt kan lade sig gøre at udskifte gamle

tragtede himmelstuer højt over trafikken med

periode i første halvdel af sidste århundrede

vinduer med nye uden at skæmme helheden.

udsigt helt til Sverige. Gården er hverken

satte præg på København med bygninger

Det røde murværk er fuget med en indfarvet

smuk eller grøn, men funktionelt dækket af

som for eksempel Axelborg (1920) og Øster-

rød fuge, der danner en næsten ensfarvet

asfalt med køreveje langs facaderne. I midten

bro Svømmehal (1930). Deres bygninger har

baggrund for de hvide altaner.

af gården er der nedkørsel til private garager.
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VENNELYST

I 1902 blev Sundbyerne indlemmet i Køben-

Vennelyst var navnet på en beværtning med

havns Kommune, og de dengang landlige are-

sommervarieté og amatøroptræden, der lå

aler blev købt op og tæt bebygget med bolig-

her ved porten til Amager. Blandt gæsterne

karreer.

var luftfartens pionerer fra Københavns første

I begyndelsen af 30'erne blev hér anlagt en af

flyveplads fra 1910 på Kløvermarken. I 1913

Europas dengang største rundkørsler, der

opkøbte kommunen ejendommen med Ven-

efter 2. Verdenskrig fik navnet Christmas Møl-

nelyst og lejede den ud til en direktør

lers Plads.

Mogensen, der havde være i Amerika og
omdøbte beværtningen til ‘White Star’, hvilket
hurtigt blev til ‘Den hvide Stær’. Navnet fulgte
stedet indtil 30’erne. Navnet Vennelyst overgik til kolonihaverne på den anden side af
Vermlandsgade.
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TEKST OG FOTOS SUSANNE ULRIK

DER ER OGSÅ MURSTEN I ANGKOR
Khmerernes storslåede templer i Angkor i Cambodia er hovedsageligt bygget af sandsten eller den porøse, rødbrune
laterit. Men Prasat Kravan, der ligger øst for Angkor Wat, er bygget af brændte teglsten og er primært kendt for sine basrelieffer, der er skåret ud i tegl.

Prasat Kravan fra 921 hører til i begyndelsen
af Angkors bygningshistorie (800-1300).
Senere går man over til at bygge mere komplicerede og vanskelige sandstenskonstruktioner.
Prasat Kravan består af fem tårne (prasat), der
står på en lav forhøjning på en lige række,
hvilket også er usædvanligt. Det er desuden
det eneste tempel i området, der er udsmykket med relieffer i tegl. De hinduistiske guder
Vishnu og Lahksmi er afbildet på de indre
vægge af henholdsvis søndre og nordre tårn.
Som de fleste templer i Angkor vender også
dette adgangssiden mod øst.
Der er ingen synlig fuge mellem stenene, som
er holdt sammen af et meget tyndt lag fugemasse, der består af knuste plantedele.
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I modsætning til en kirke, som bruges til at
samle menigheden, er templer små boliger
bolig for en eller flere udødelige guder, der
derfor måtte bo i uforgængeligehuse af sten.
Boliger og andre bygninger var af træ og for
længst smuldret væk, hvilket gør det vanskeligt at forestille sig det daglige liv i det 60
hektar store landområde.
Det trods alderen velbevarede udseende
skyldes en fransk renoverering af komplekset
i 60’erne, hvortil der blev fremstillet en del
nye sten; de bærer stemplet CA for ‘Conservation Angkor’.
Siden Angkor i 1992 blev et World Heritageområde, er der etableret en international
kommitee, der har fordelt de udfordrende
restaureringsopgaver mellem en række lande.
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TEKST TANJA JORDAN • ILLUSTRATIONER FRA BOGEN

HVAD ER BÆREDYGTIGHED?
Ny bog om bæredygtig arkitektur besvarer desværre ikke dette spørgsmål.

Bogen henvender sig bredt som en letlæselig

Global Danish architecture #3: Sustainability |

HVAD ER BÆREDYGTIGHED?

Bæredygtighed er den 3. i rækken af en serie

Bogen rejser indledningsvis en række interes-

coffee table book til adspredt inspiration med

arkitekturbøger udgivet i 2008 af Archipress

sante og essentielle spørgsmål, men i kraft af

minimale tekstbeskrivelser og faktuelle oplys-

M, redigeret af Marianne Ibler. Bogen er en af

dens manglende definition af begrebet bære-

ninger. Dens fokus er på præsentationen af

de første udgivelser herhjemme, der beken-

dygtighed bliver bogen en overfladisk gen-

projekternes materielle og tekniske aspekter.

der sig til præsentationen af bæredygtige pro-

nemgang af projekter, et tidsbillede af dansk

Det undrer derfor, at de få faktuelle oplysnin-

jekter og tegnestuerne bag dem med 33

arkitektur i 00’erne snarere end et kvalitativt

ger, der følger projekterne, er så konventionel-

udvalgte samtidige projekter, heraf mange

udsagn om tidens bæredygtige arkitektur.

le, da projekterne som en konsekvens heraf

ikke-realiserede og nogle for første gang i

Læseren bliver ikke klogere på begrebet

er svære at sammenligne.

print. Udgivelsen er struktureret med projekt-

bæredygtighed, eller hvad der kvalificerer til at

Bogens opbygning er uden heirarki med en

opslag og interviews med arkitekter fra de

være bæredygtig arkitektur efter endt læsning.

svag komposition af opslagene og manglende
stramhed i forhold til dens ærinde. Bæredyg-

repræsenterede tegnestuer.

tig arkitektur er her både social, økonomisk
og ressourcemæssig bevidst arkitektur, og
denne velmente interesse i at præsentere
begrebet som et bredt spektrum af muligheder, der kan eksistere på mange forskellige
niveauer i arkitekturen, ender med, at nærved
alt og intet er bæredygtigt.
Hvordan skal man fx forholde energieffekten
af et kontorbyggeri, der er 30% lavere end
energiklasse 1 til en miljøvenlig vaskeordning
og delebiler? Det er selvfølgelig ikke bogens
ærinde at opfinde et pointsystem eller et
kategoriseringsredskab, men netop denne
mangel er en kritisk parameter i forhold til
bogens brugbarhed.
Enkelte projekter skiller sig ud ved at oplyse
om bygningens forventede performance og
beskrive forskelle fra traditionelt byggeri af
samme typologi. Projektet ’The Rock’ af tegC. F. Møllers Tegnestue: The Rock
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nestuen C.F. Møller formidler på forbilledlig
vis bygningens energimæssige egenskaber.

ANMELDELSE

heraf. Trods det prisværdige initiativ – at for-

Ligesom dens udformning er en konsekvens

bestræbelsen på at reducere C02 udslippet?

af, at der er arbejdet med energioptimering.

Endelig er hele diskusionen af, hvordan vi bør

midle bæredygtig arkitektur bredt – ender

bo, hvis vi ønsker at reducere vores mil-

bogen med at være et fortærsket udsagn om

BÆREDYGTIGHED REJSER SPØRGSMÅL

jømæssige fodaftryk, fraværende, men para-

et globalt allemandseje og bliver meget lidt

De spørgsmål, som bogens manglende stil-

dokset med hensyn til bebyggelsestætheder,

anvendelig, både i kraft af dens formgivning

lingtagen til begrebet bæredygtighed rejser,

højder og livskvalitet er stadig vigtigt og inter-

og indholdsmæssige performance.

har ikke entydige svar, men burde alligevel

essant.

nuancere forståelsen af begrebet og bringe

Bogen virker desværre mere som et politisk

bogens projekter i perspektiv.

initiativ til at brande Danmark end som et

Skal arkitekturs bæredygtighed kunne ses, så

udtryk for et egentligt ønske om at formidle

den fungerer som branding, eller skal bære-

de kvaliteter, byggerierne besidder og den

dygtigheden indarbejdes usynligt som en god,

arkitektur, der opstår som en konsekvens

Titel: Global Danish architecture #3:
Sustainability | Bæredygtighed
Udgiver: Archipress M

gedigen nordisk arkitektur?
Fører bæredygtighed nye redskaber med sig?
Tendencer som ’performancebased-design’ og
nye (sam)arbejdsformer for bl.a. ingeniører og
arkitekter ligger tydeligt til grund for flere af
projekterne og er et vigtigt aspekt for arkitekturen. Bogen har på denne måde en meget
traditionel opfattelse af arkitektens rolle som
’ophavsmand’.
Det helt store spørgsmål er, hvordan man
sammenligner og kategoriserer bæredygtighed? Hvordan begynder vi at forholde os til
effekt som en parameter for arkitekturen? Er
en skandinavisk humanistisk-holistisk indgangsvinkel nok til at kunne kalde et byggeri
for bæredygtigt, eller skal vi som amerikanerne have et pointsystem (LEED), der rækker
videre end BR08 og energiklasserne, og inkluderer hele bygningen i et livscyklus-perspektiv, hvor delebilsordninger og isoleringstykkel-

Henning Larsen Architects: Massar Children Centre

ser kan indgå i ét og samme regnskab i
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TEKST HELGE HANSEN, TEKNOLOGISK INSTITUT MURVÆRK OG BYGGEKOMPONENTER

UNDGÅ AFSYRING AF MURVÆRK!

Byg-Erfa Erfaringsbladet ‘Undgå afsyring af

men antallet af syreskader er stadig højt. Det

murværk – misfarvninger og forvitringer’ er

skyldes for en stor del øget anvendelse af

meget vanskelige for ikke at sige umulige at

netop udkommet i en revideret udgave. Her

tegltyper, der er meget følsomme over for

fjerne. Derfor er det ikke altid en hjælp, at der

anbefales det, at man skal undlade afsyring af

afsyring: blådæmpede sten og mangansten.

er udviklet en metode til afrensning. At det
ind i mellem går godt, er altså på ingen måde

murværk, med mindre der er en rigtig god
grund til at afsyre. Denne anbefaling er i over-

BLÅDÆMPEDE STEN

nogen garanti for, at man slipper heldigt hver

ensstemmelse med holdningen hos Teknolo-

Ved blådæmpning bliver røde sten sorte og

gang.

gisk Institut Murværk, som dagligt kontaktes

gule sten grålige. Ved afsyring af blådæmpede

Af disse årsager bedømmes afsyring af mur-

angående syreskader på murværk.

sten opløses en del af den jernoxid, der giver

værk med enten blådæmpede eller mangan-

UNDERSØGELSE AF SYRESKADERS ÅRSAGER

de sorte og grå farver. Når denne jernoxid

holdige mursten til at være særdeles risika-

fælder ud igen, er den oftest brun, men af og

belt.

I mange år har man rutinemæssigt afsyret

til grønlig. I værste fald kan lysegrå sten blive

blankt murværk i Danmark. Men man har i

helt leopardplettede. Da det misfarvende

ANBEFALINGER

mange år vidst, at afsyring kan fremkalde en

materiale er jernoxid ligesom farvestoffet i

MUROs Vejledning – ‘Nye regler for afsyring

lang række forskellige skader på mur-

teglstenene, er det svært at fjerne misfarvnin-

af udvendigt murværk’ anbefaler, at man for-

værksmaterialerne. I 2002 gennemførte Mur-

gerne uden igen at opløse jernoxid inde i ste-

søger at mure så rent, at afsyring helt kan

værkscentret ved Teknologisk Institut en

nene og få nye misfarvninger.

undgås, eller at man anvender så lidt syre

undersøgelse af årsager til syreskader på murværk for Murerfagets Oplysningsråd, MURO
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misfarvninger. Misfarvninger på fuger er

som muligt, og påfører syren med et skumMANGANSTEN

gummibelagt filtsebræt for at skåne fugerne.

under navnet Projekt Afsyring. Projektet blev

Ved tilsætning af manganoxid bliver røde sten

Holdningen fra Teknologisk Institut Murværk

fulgt og vejledt af en følgegruppe med

mørkebrune og gule sten grå eller grågule.

og Byggekomponenters side er, at man helt

repræsentanter for producenter, udførende,

Ved afsyring af mangansten opløses en del af

skal undlade afsyring af murværk, med min-

tekniske skoler, Teknologisk Institut og MURO.

manganoxiden. Det opløste mangan fælder

dre, der som sagt, er en rigtig god grund til at

På basis af projektets resultater blev vejled-

ud på overfladen og murværket misfarves,

afsyre. Denne holdning er i overensstemmel-

ningen ‘Nye regler for afsyring af udvendigt

især hvor den sure opløsning møder den

se med titlen på det sidst udgivne Byg-Erfa

murværk’ udarbejdet i januar 2003 og revide-

basiske mørtel. Fugerne bliver derfor ofte

blad: ‘Undgå afsyring af murværk – misfarv-

ret i juli 2008. Undersøgelsens resultater

særlig hårdt ramt. Misfarvningerne er mørke-

ninger og forvitringer’.

anvendes stadig i dag til blandt andet kontrol

brune, men changerer af og til over i det vio-

af afsyring og til grundlag for diskussion i for-

lette. I en række tilfælde er murværk med

bindelse med afsyringsskader.

mangansten blevet afsyret, uden at der er

Den omtalte vejledning fra MURO Nye regler

Siden 2002 har flere arbejdet med udvikling

opstået problemer. Men afsyrer man én gang

for afsyring af udvendigt murværk (revideret i

af afsyringsmetoder med mindre syreforbrug

til på samme type sten på tilsvarende vis,

2008) er tilgængelig på MURO´s hjemmeside

og dermed også mindre risiko for skader,

fremkommer der pludselig meget kraftige

www.muro.dk.
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TEKST OG FOTOS SØREN HEINZ

ROMERSKE TEGL I ROM
OG LONDON – I 2000 ÅR
Tagsten fra ca. 100 år efter Kristi fødsel er fundet i Themsen og kan ses på British Museum
i London. De svarer nøje til tagsten, der stadig
anvendes, og ligger på ældre officielle bygningers tage, ligesom de også kan ses på almindelige profane bygninger. En overordentlig
flot og rustik, men også tung dækning, som
nok stiller særlige krav til konstruktionens
bæreevne.
Tagdækningen består tilsammen af to typer –
en meget bred underligger, kaldet égula og
en smal halvrund overligger – imprix. Det
romerske segl ’the Tilery 20th Legion’ ses indstemplet. Det oplyses, at tagdækningen blev
lagt med 20 graders hældning. Tagstenene
formodes ud fra deres udseende nu som
dengang at være håndlavede.
Tagstenene benævnes ’romerske tegl’ i engelske byggetekniske opslag, hvorimod de almindeligt kendte ’munke’ og nonner’ benævnes
’spanske tegl’. De romerske tegl har jeg kun
set i Rom – og i Venedig lagde jeg mærke til,
at alle teglsten tilsyneladende var munke og
nonner.
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NOTER
M

HUSE OG ELEMENTER

Arkitekten Bente Lange
inviterer med to nye bøger
børn – og nysgerrige voksne – til at tænke over,

DEN KOLDE TID ER
MUSEUMSTID

ARKITEKTURKOMMUNE

hvad det egentlig er, arki-

På www.industripuljen.dk

2008

tektur duer til. Sammen
med nevøerne Rasmus og

findes en oversigt over
museer, som udstiller

INDIKATORER PÅ DET

Jakob Brygmann Lange

tegl-, keramik- og porce-

FEJLFRIE BYGGERI

har hun samlet masser af

lænsprodukter.

Siden 2004 har Byggeriets

billeder af alverdens byg-

Oversigten rummer muse-

Evalueringscenter indsam-

ninger og ledsager dem

er over hele landet med

let oplysninger fra over

temaer, der strækker sig

1.300 byggeentrepriser.

bøger: ‘Huse og Vand’ og

med korte tekster i to

Disse unikke oplysninger

‘Huse og Luft’. Resultatet

fra tidligere teglværker til

Aalborg er blevet kåret

indsamles primært med

er et par utraditionelle

arkæologiske udstillinger.

som arkitekturkommune

henblik på udarbejdelse af

udgivelser om for eksem-

2008. Aalborg Kommune

karakterbøger for entrepre-

pel pælehuse, vindmøller,

VIDENCENTER FOR

har igennem de sidste

nører og rådgivere, men

svømmehaller, skyskrabe-

ENERGIBESPARELSER

fem år arbejdet innovativt

de er også et oplagt emne

re, badebroer, igloer – alle

Energistyrelsens nye Vi-

med arkitekturpolitik i

for forskningsbaseret

former for byggerier lige

dencenter for energibe-

både plan- og bygnings-

udnyttelse.

fra antikken og til i dag. En

sparelser i bygninger er

skalaen. Det er således

Derfor har DTU Manage-

tredje titel om ‘Huse og

åbnet den 5. januar 2009.

lykkedes kommunen at

ment og Byggeriets Evalu-

Ild’ er på vej.

Byggebranchens professio-

skabe et engageret arki-

eringscenter indgået et

Bøgerne er udgivet på For-

nelle kan i fremtiden få

tekturmiljø med fokus på

samarbejde, som specifikt

laget Klematis og kan købes hos boghandleren.

gode råd, vejledning og

kvalitet, udvikling, formid-

sigter på at udnytte det

værktøjer til at hjælpe

ling og dialog.

potentiale, som ligger i de

kunder med at gennem-

Konkret er det lykkedes at

mange registreringer.

føre energibesparelser i

kanalisere investorinteres-

Projektets mål er at kort-

bygninger ved henvendel-

sen ind i havneområderne

lægge betydningen af de

COP15 i København i

se til dette center.

blandt andet ved at gå for-

indikatorer, som på for-

december måned arrange-

Telefontjenesten er åben

an med investeringer i kul-

skellig vis har indflydelse

rer Aarhus Universitet en

på tlf. 72 20 22 55 fra kl.

turbyggeri og havnepro-

på, om et byggeri bliver

klimakonference i marts

9-16, fredage fra 9-14.

menade.

afleveret med få eller in-

Også centrets hjemmeside

Som resultat af projektet

gen mangler.

indeholder inspiration og

er havnen blevet bundet

Indikatorer kan være særli-

center. Pressecentret skal placeres i foyeren i Musikhuset

viden til energirigtigt byg-

sammen med resten af

ge karaktertræk og særlige

i Århus og skal inspirere de mange pressefolk, der skal

geri og renovering.

byens rum på forbilledlig

egenskaber, som kan sæt-

referere fra konferencen. Pressecenteret er bygget op af

www.byggeriogenergi.dk.

vis. Netop denne opnåede

tes i relation til forekomst

en række hvide paprør, hovedsageligt i genbrugspapir.

fra kunst over produkter

PRESSECENTER TIL KLIMAKONFERENCE

Som en forløber for

2009. Til denne konference, Beyond Kyoto, har Arkitema sponsoreret et presse-

helhed er en overvejende

af mangler uden dog at

Også alt inventar er udført i genbrugsmaterialer special-

del af begrundelsen for

være umiddelbart årsags-

designet af Arkitema. Pressecentret selv er lavet som et

kåringen. Dommerne roste

forklarende.

specielt det kommende

modul, der let kan adderes til, og som også let kan flyttes, når det evt. skal genbruges i forbindelse med COP15

musikhus, Utzon Centret

i Bella Centret. Paprørsmaterialet kan nedbrydes og bru-

og Nordkraft.

ges i nye sammenhænge – fx som avispapir. Læs mere
på www.klima.au.dk/dk
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BLÅSTEMPLING

DVD’ER OM ÆLDRE
HÅNDVÆRKSMETODER

STREJFTOG LANGS MIDDELALDERENS KARAVANEVEJ

Danmark har mange fine
fredede bygninger, men
det kniber med at kommunikere deres status og
værdi til offentligheden.
Derfor har Bygnings Frednings Foreningen, BYFO
nu fået designet en plakette til bygningerne.
Det lille skilt skal signale-

Københavns Murerlaug

re, at her ligger en bygning

genudgiver fem instruktive

med en unik kulturhisto-

film om ældre hånd-

risk og arkitektonisk værdi.

værksmetoder.

Initiativet har allerede fået

Der er tale om filmene:

en varm modtagelse på

Trækning af gesimser,

egen hånd overalt i det daværende rūmselçukiske Sultanat i Lilleasien. Blandt andet har

kommunalt plan.

Trækning af stuk, Kvader-

hun i sit virke som bygningsarkæolog undersøgt flere ruiner af karavanestationer i det

Der er godt 300.000 beva-

puds, Indvendig puds og

sydvestlige Tyrkiet mellem de nuværende turistdestinationer Antalya og Alanya og stor-

ringsværdige bygninger i

Kalkning.

byen Konya. Disse erfaringer har dannet baggrund for en guide til Anatoliens karavane-

Danmark og ud af dem er

Indholdet i både film og

veje.

de 9.000 blåstemplet af

medfølgende trykte

Først gives en kort introduktion til det første muslimske samfund: Det rūmselçukiske

Kulturarvsstyrelsen som

beskrivelse af arbejdsom-

Sultanat med en systematisk gennemgang af seværdige bygningsmonumenter fra den-

fredede.

råderne har gennemgået

ne middelalderperiode (ca. 1100-1300) fordelt over hele Tyrkiet.

Det bliver muligt at skilte

en grundig revidering. Fil-

Monumenterne ligger dels i de større byer og dels langs de daværende handels- og pil-

med de fredede bygninger

mene er fordelt på to

grimsruter, der var spundet som et netværk over det meste af halvøen, og som for-

fra ultimo januar 2009.

DVD’er, som kan købes

bandt Vesteuropa med andre dele af Mellemøsten foruden med det fjernere Centrale

Alle medlemmer af BYFO

særskilt, og materialet er i

Asien og Kina.

får tilsendt en plakette

handelen primo april.

Else Marie Johansen har bidraget til Tegl med flere artikler om islamisk bygningskunst.

gratis, mens øvrige ejere

Kontakt MURO for flere

‘Selcukerne i Anatolien - Strejftog langs Middelalderens karavaneveje’ er udgivet på

af fredede huse og byg-

oplysninger på telefon:

eget forlag.

ninger kan erhverve det

33 32 34 84.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forfatteren på emj007@gmail.com.

Forfatter og arkitekt Else Marie Johansen har i de seneste 10-15 år rejst og arbejdet på

for 500 kr.
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DANMARKS KERAMIKMUSEUM VIL UDVIDE

I samarbejde med Middelfart Kommune har Danmarks Keramikmuseum
engageret byggerådgiver
Jørn Kaltoft Nielsen fra

LOTTE GLOB – DANSK ENER PÅ DANMARKS KERAMIKMUSEUM

Leif Hansen Rådgivende
Ingeniører A/S til at gennemføre en række tekniske og juridiske undersøgelser med henblik på
at udskrive en arkitektkonkurrence.
Arkitektkonkurrencen gennemføres med støtte fra
Realdania, der lægger
vægt på, at en udvidelse
af museet skal vise, hvordan man kan indpasse nyt

Danmarks Keramikmuseum præsenterer den hidtil mest omfattende særudstilling med én enkelt udstiller, nemlig en

byggeri i de fredede byg-

faglig portrætudstilling om det meget alsidige og dramatisk eksperimenterende talent, Lotte Glob.

ningsrammer og i det

Lotte Glob har hele sit voksenliv boet og arbejdet i Skotland. I dag bor hun i en af de mest afsidesliggende egne af

omgivende kulturmiljø.

højlandet ved den nordligste skotske kyst. Danskerne kender imidlertid keramikeren fra et portrætprogram om Lotte

Konkurrencen udskrives

Glob. Portrætprogrammet skildrer eneboerkvinden, der er datter af den legendariske rigsantikvar P.V. Glob, som et

efter EU’s regler for pro-

væsen, der lever og arbejder i fuldkommen pagt med naturen. Programmet skildrer også hendes arbejde med ‘magiske’ keramiske flydesten og skulpturer, som hun placerer
i bjergene og ofrer til de skotske søer og kyster.
Udstillingen har udbygget fortællingen med både værker
og informationer, der viser en lang række overraskende
stærke værker skabt i teknikker, der er så grænseoverskridende i forhold til almindelige keramiknormer, at
resultaterne ikke kan beskrives; de skal ses! Eksempelvis
har Lotte Glob udviklet en teknik til at ‘bage’ sten og ler
sammen i forunderlige helheder, hvilket ellers siges ikke
at kunne lade sig gøre.
Udstillingen viser desuden ‘bøger’ skabt ved kombinationen af keramik og klippesten; en lang serie landskabsobjekter med abstrakte, meget farveskønne allegorier over

jektkonkurrencer, hvor der

skotske søer og bjerge, relieffer med påbrændte kranier, trykte motiver på henholdsvis ler og papir og meget andet.

efter annoncering prækva-

I forbindelse med udstillingen udgives et gennemillustreret katalog, der både skildrer kunstneren særegne historie og

lificeres 5 teams, der skal

livsstil samt selvfølgelig også hendes udvikling fra teenageårenes pottemageri over årtiers stræben efter stadigt mere

konkurrere om opgaven.

Land Art-prægede værker.

Vinderforslaget skal danne

Udstillingen på Danmarks Keramikmuseum varer til og med søndag d. 26. april 2009.

grundlag for at tilvejebringe anlægsfinansieringen.
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BÆREDYGTIGT VÆKSTHUS

www.videnombyggeri.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

Arkitektfirmaet C. F. Møller har i samarbejde med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma vundet konkurrencen om et nyt væksthus i Århus Botaniske Have. Bæredygtigt
design, nye materialer og avanceret computerteknologi har skabt væksthusets organi-

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:jura@kalk.dk
www.kalk.dk

Tlf. 56 50 30 00

SPØRGSMÅL
OM
MURVÆRK?

ske form.
Ved hjælp af beregningsprogrammer har arkitekter og ingeniører optimeret bygningens
konstruktion, så form og energiforbrug spiller bedst muligt sammen, og sollyset fanges
optimalt. Den kuplede form og husets drejning i forhold til verdenshjørnerne er blevet
til, fordi netop denne struktur giver den mindste overflade og det største volumen,

www.muro.dk

mest muligt solindfald om vinteren og mindst muligt solindfald om sommeren.
Kuplen i det nye palmehus er lavet af luftpuder i EFTE – et unikt transparent foliemateriale, som absorberer solens varme og reducerer varmetab. EFTE er lige så lysgennemtrængeligt som almindelige ruder, men isolerer som en termorude og er desuden
meget billigt, meget let og kan fremstilles af genbrugsmaterialer.
Verdens største bygning opført i EFTE er Beijings Olympiske svømmehal The Watercube.
Andre eksempler på bæredygtige teknologier i det nye væksthus er varmepumpeanlæg
for genindvinding af varme, regnvandstanke, solvarmepaneler og intelligent lysstyring.
Det samlede projekt omfatter en gennemgribende restaurering af det gamle væksthus,

VÅDMØRTEL
I BIG-BAGS

hvor palmehuset omdannes til et nyt botanisk formidlingscenter rettet mod den brede
offentlighed, samtidig med at anlægget udvides med det nye tropiske væksthus.
Projektet forventes at være færdigt i 2012.

NCC Råstoffer A/S
Hedehusene Mørtelværk
Igelsø Mørtelværk
Måde Mørtelværk

www.raastoffer.dk

Abonnér på
TEGL
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tegl@muro.dk
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EN DEL AF DANSK BYGGETRADITION
Et smukt hus har altid et smukt tag. Dantegl fra Monier er en klassisk, dansk
vingetagsten, som er blevet fremstillet på Volstrup Teglværk i mere end 100 år.

Et tag er meget mere end bare tagsten. MONIER leverer
komplette tagløsninger, som er smukke, holdbare og sikre.
Et ny tag gør huset smukkere og forøger dets værdi.
Vi har tag til alle hustyper, alt fra slotte til legehuse. Fra
moderne arkitekttegnede boliger til historiske bygningsværker.
Velkommen til MONIER.

www.monier.dk

ROOFS FOR LIVING

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 erfaringsblade på
www.byg-erfa.dk

ENERGIBESPARELSER
BYG PÅ ANDRES ERFARINGER
Bestil abonnement og få nem adgang til byggetekniske løsninger

www.byg-erfa.dk

UNIKA
PANTHEON

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.

Landsdækkende service:

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

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

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

Over 40 standardfarver
og specialfarver efter ønske
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Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV
Tlf: 70 10 10 25
Fax: 87 61 02 05
Asbjørn Kommunikation

Asbjørn Kommunikation

INSPIRATION
TIL FREMTIDEN?

E-mail: info@weber.dk
www.weber.dk

- endelig en grå
blødstrøget facadesten
med typiske danske
tekniske specifikationer for
trykstyrke, vandoptagelse
og minutsugning.
Bestil prøver eller se mere
på www.randerstegl.dk

