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Teglsten fra Wienerberger forener danske byggetraditioner med et moderne arkitektonisk
udtryk. Arkitekter vælger vores produkter for
at tilføre byggerierne materialemæssig kvalitet,
varme og sjæl.
Vi tilbyder et af Danmarks bredeste sortimenter
af mursten, tagsten, teglblokke og belægningstegl og producerer udelukkende på egne teglværker. Dermed sikres den høje kvalitet samt et
smukt og ensartet udseende af produkterne.
Kontakt os for at få ideer og bygge-faglig rådgivning fra vores erfarne konsulenter eller besøg
vores udstilling i Helsinge.
Til to nye bygninger på det historiske Sorø Akademi valgte
arkitekterne Kjaer & Richter Flensborg-sten fra Wienerberger.
Flensborg-stenene giver et karakteristisk udtryk og indpasser
på smukkeste vis det nye byggeri i de klassiske omgivelser.

Wienerberger A/S
Rørmosevej 85
3200 Helsinge
Tlf. 70 13 13 22
www.wienerberger.dk
info@wienerberger.dk

Mursten • Tagsten • Teglblokke • Belægningstegl

Teglhus i Nanjing • Stjernen • Skimmelvækst • Huse af jord • Teser om arkitektur

Byg med sjæl
- byg med tegl

TEGL

September 2010

E N G O B E R E T

Weber Facadesystemer

- isolerende løsninger til nybyggeri og renovering
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Landsdækkende service:

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

l EF

Kontakt os på 56 18 18 56 og få tilsendt
vores facadebrochurer eller download
materialet på www.weber.dk

Giv huset eller erhvervsejendommen en
ny, smuk og holdbar facade med Webers
facadeløsninger.

• Giver bedre indeklima

Alle vores løsninger er baseret på naturens egne råvarer og er nemme at
vedligeholde.

• Giver besparelse på varmeudgifterne

Stærk engoberet overflade,
der hverken falmer eller
skaller - ekstra afvisende
overfor mos og alger.
RT 839 Rød engoberet
Højslev Vingetegl.
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Rød engoberet Højslev Vingetegl er
udviklet til husejere, der ønsker et
ægte dansk rødt tag, som er ekstra
afvisende overfor mos og alger.
Samme design og samme styrke
som den klassiske røde Højslev
Vingetegl plus en stærk engoberet
overflade, der er glat, farveægte,
silkemat og refleksfri.

• Formindsker energiforbruget
- og sænker CO2-udslippet

www.weber.dk

Villa med nyt tag af
Rød engoberet Højslev Vingetegl
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Af jord er du kommet
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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, når du bygger med mursten.

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.egernsund-tegl.dk

Mere kul på
Knapt er blækket tørt i det nye bygningsreglement BR10 før erhvervsministeren
proklamerer, at vi nu skal tage fat i at udmønte energikravene i reglementet for
2020. Her strammes skruen yderligere – energiforbruget skal reduceres med 50% i
forhold til det aktuelle reglement.
Det er vel helt fint således at tage fat i udviklingen af nybyggeriet, hvor det er op
til begavede bygnings- og konstruktionsdesignere at skabe arkitektoniske udtryk
så vore nybyggede huse er til at holde ud at se på. Og skulle det knibe med begavelsen, er verden fuld af elektronisk isenkram, der kan give det sidste nøk. Blot må
man håbe, at blikkenslagere og programmører kan enes om at finde fejlen, når der
mangler varme på radiatoren.
Men hvordan er mulighederne for at spare energi i vore ældre huse? Slotte og
herregårde og andre fredede bygninger skal såmænd nok klare sig, og der går
mange år, før der igen skal tages fat i de byfornyede huse. Straks værre ser det ud
for de huse, der er bygget under og efter anden verdenskrig og frem til 60ernes
industrialiserede byggeboom. I de fleste større byer står store sammenhængende
almene boligbebyggelser fra denne tid, bygget med fine arkitektoniske udtryk og
trænger til et løft. Lejlighederne er generelt små set med dagens briller, og fugerne
i facadernes murværk trænger til et eftersyn. Hvordan griber vi her energicertificeringen an og sikrer, at løsningerne ikke bliver videnskabeliggjort, fjernet fra
håndværk, kunst og arkitektur og gjort til en teknisk problemstilling? En problematik Gøsta Knudsen spørger til på side 24. Trænger vi ikke til en god faglig debat
om dette?
Et alternativ til en sådan udvikling kunne være at satse massivt på forskning i ny
teknologi, der vil gøre det indlysende at anvende CO2-fri energi.

Søren Bøgh
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Uden for Nanjing i Jiangsu Provinsen i Kina ligger to huse
tænkt og tegnet af det kinesiske AZL Atelier Zhanglei.
I et område, der tidligere husede lokale kornlagre, og hvor det
omkringliggende landskab bærer præg af en nu mere eller
mindre nedlagt industrialiseret landbrugsdrift, har arkitekten
Zhang Lei med de materialer, den tradition og de arbejdere, der
allerede findes på stedet, opført Hus Ye og Hus Wang – som
voksede de frem af den stedlige jord, og som havde de altid hørt
til netop her.
De anvendte mursten er fremstillet af den lerjord, der er på stedet, og husene er opført af bønderne på stedet; bønder, som ved,
hvordan man bygger bedst lige her, fordi de på denne egn i generationer selv har bygget deres egne huse.
Anvendelsen af oprindelig lokal og traditionel byggeskik i det
moderne byggeri dominerer dagsordenen i dagens Kina. Allestedsnærværelsen af – og den stigende mangel på indhold i
– begrebet bæredygtighed som logisk begrundelse for arkitektoniske greb, har frembragt en fornyet fascination af landets nu
pludselig så eksotiske vernakulære landbrugskultur. Brugen
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af ’lokale’ teknikker og metoder ender dog ofte som et alibi for
overfladiske, hule gestus, som får det traditionelle håndværk til
at fremstå som nyrig pynt og falbelade.
Zhang Lei er sig dette forhold bevidst og stræber derfor efter
anvendelsen af lokale materialer og metoder, der er almindelige
– og så at sige ikke noget særligt. For at kunne leve op til dette,
drejer det sig om at undgå at genopfinde eller genskabe gamle
teknikker og metoder, der ikke længere er i brug – som det i
øvrigt ses forsøgt overalt i landet – og om i stedet udelukkende
at anvende de materialer og den byggeskik og tradition, der er
kendt af ’menigmand’ og som anvendes nu og her – og så kan
man i øvrigt bygge for meget få penge – i hvert fald i Kina – hvor
prisen for Hus Ye og Hus Wang har været cirka 100 dollars per
kvadratmeter.
Hus Ye og Hus Wang er en nutidig fortolkning af det traditionelle kinesiske gårdhus, og med murværkets ujævne, nærmest
’uperfekte’ og ’forkerte’ farver og stor stoflighed, står husene
med en blid og venlig og nærmest menneskelig fremtoning – i
verden.
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Zhang Lei er født i Jiangsu i Kina i 1964; uddannet i henholdsvis
Kina (1981-1988) og i Schweiz (1992-1993) og er indehaver af tegnestuen AZL Atelier Zhanglei i Nanjing etableret i 2000. Hus Ye og
Hus Wang er opført i 2008.
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Tekst og fotos: Vibeke Krogh

VESTLED

Ude vest på ved Hvide Sande møder det opdyrkede jyske land
havet, stranden og himmelhvælvet.

Vestled opleves ikke nødvendigvis af alle som et kunstværk,
men alle der færdes her, oplever mødet med et sted, der er
blevet tydeligere – gennem kunstnerisk og arkitektonisk bearbejdning. Den bølgende, vandrette flade fremhæver menneskekroppe og silhuetter og danner på fineste vis den ’røde løber’
for ankomsten til strand og badeliv.

På Holmsland Klit, landtangen mellem Ringkøbing Fjord og
Vesterhavet, blev der for femoghalvfjerds år siden gravet en
kanal, så en sluse kunne anlægges og vandstanden i fjorden
reguleres, og her voksede byen Hvide Sande frem. Et fiskersamfund beskyttet af klitterne og med bekvem adgang til
fiskeriet på havet gennem sejlrenden i kanalen – og med det
opdyrkede og beskyttede landbrugsland som nærmeste nabo.

Vestled er udført i milebrændt rød tegl, R109 Rudgwik fra
Petersen Klinker, omkranset af en insitustøbt betonramme, der
fastholdes i sandet med et avanceret funderings- og sandpumpningssystem. Stenen er fremstillet med en nutidig teknik
svarende til den, der anvendtes ved fremstillingen af sten til
opførelsen af egnens klitgårde, og er netop valgt, fordi den på
een gang her er kendt og fremmed – stenen har forbindelse til
egnens bygningskultur, klitgårdene og redningsstationerne og
er samtidig så tilpas fremmed i den konkrete sammenhæng
– ved stranden – i sandet, at stedets betydning fremhæves
særligt i landskabet.

Endnu er Hvide Sande en by med fungerende fiskerihavn og
industri, men som i så mange andre byer på vestkysten spiller
turismen nu en stigende rolle. Oprindelig var adgangen til
havet afgørende for udviklingen af det lokale samfund; i dag er
det adgangen til stranden, der er afgørende for turisterhvervet.
Med baggrund i byens enestående placering i landskabet
besluttede Statens Kunstfond i samarbejde med Holmsland
Kommune derfor i 2003 at lade billedkunstneren Marianne
Hesselbjerg, arkitekten professor Carsten Juel-Christiansen
og landskabsarkitekten Torben Schønherr udføre et værk, der
skulle markere et forbindelsesled mellem Hvide Sande by og
Vesterhavet – en adgang til det forjættede land, stranden.

Måske kunne vi fremover finde yderligere anvendelse for tegl
– ikke blot i vore huse men også – som her – i vore landskaber,
hvor form og funktion fremhæves i god overensstemmelse
med stedets natur og topografi.

I 2006 stod ’Vestled’ færdig; en teglstensbelagt terrænskulptur,
der som en sadel er lagt hen over klitten.
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40 Teser om arkitekturen 1. Arkitekten
skal bygge med kroppen, ikke med computeren 2. Man skal ikke bygge det,
man ikke kan modellere 3. Man skal ikke bygge højere, end at et raskt menneske kan gå til øverste etage 4. En bygning, der kun gavner kortsigtet gevinst, skal ikke bygges 5. En god byplan kan bære flere dårlige huse, et godt
hus kan ikke bære en dårlig plan 6. Arkitekter, der forsager håndværket
og ignorerer traditionelle materialer, er fluer i industriens net 7. Arkitektur
uden ånd er som et menneske uden kærlighed 8. At tegne med hånden er
at bygge med kroppen 9. Huse er den mest udbredte form for monumenter 10. Hvad er et hjem uden en bolig? 11. Ornamentik i arkitekturen er
Bjørn Nørgaard:

en metode til organisering af facadens og rummets højde, bredde og dybde
. Ornamentets rytme sætter mennesket i forhold til arkitekturen
.
. Organisk organisation er human arkitekDer er altid et hus om hjørnet
. Fra humanistisk funktionalisme til markedsfunktionalisme
. En
tur
. Eventdøre op og highmølle på taget er værre end ti møller på havet
. Gør fantasien høj og arkitekturen vid – giv Danmark en
techstolper ned
. Arkitektur er en kunstart
. Skur – Stillads – Skalmur
arkitekturlov
. Form – Skulptur – Struktur – Arkitektur
. Menneske – Sted – Masse
– Højde, Dybde, Længde – Funktion – Materialitet – Økonomi; arkitekturen
. Vi tror på det gode håndværk, dets særlige
er det etisk/æstetiske svar
. Vi tror på, at byggeri baseret på det
kvaliteter, skønhed og holdbarhed
gode håndværk giver mennesket og kroppen de bedste rumlige, klimamæs. Vi tror på det gode håndværk som
sige og miljømæssige betingelser
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huses og genstandes årtusinder lange fortælling, der bindes sammen i eet
. Vi tror på, at det
langt ornament fra det ene menneske til det andet
gode håndværk kan udvikle det enkelte menneskes bedste talenter og egenskaber, da håndværket i højere grad end noget andet bygger på den enkeltes
. Vi tror på det gode håndværk som det, der kan få det
talent og kunnen
bedste fra traditionen til at få det bedste af det moderne til at indgå i nye,
. Vi
overraskende sammenhænge og dermed give nye bud på fremtiden
tror på, at det gode håndværk i kombination med det bedste af den nye teknologi kan skabe større og smukkere arkitektur og dermed et smukkere sam. Vi sværger troskab over for det gode håndværk og lover hinanden
fund
gennem et godt samarbejde at lade dét være det bærende i hele vores arbejde
. En arkitekt skal tænke med kroppen
. Man skal bygge en by, så den
.
er, som gik man en tur gennem skoven, og vi skal være de vilde dyr
. I dag
Eventarkitektur er vejen til helvede – hightech indgangsbønnen
har vi ikke engang guldbarrer til at stable under perronen, det hele er varm
. I den hellige Romerkirke er sex en synd, i den hellige modernisme
luft
. Maybe you can get a call from me
er ornament en synd, lad os synde!
. Utopi er en drøm – hvad med en atypi?
. Af
– If I needed someone
. Det
jord er du kommet, til arkitektur skal du blive, mørtel og bagte sten
imaginære Jerusalem, den transparente arkitektur, den transcendentale tan. I håndværket er hver
ke er det statiske princip; uden det hælder tårnet
kvadratmillimeter berørt af menneskehånd, i industrien er hver kvadratmil. Kærligheden er den største arkitekt •
limeter kalkuleret af bogholderen
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Tekst og fotos: Jan Knudsen

Fortet ved verdens ende
Fæstningsanlægget Fortaleza de Sagres blev restaureret og ombygget i 1997. Resultatet er et moderne og
tidssvarende hus med respekt for historien.
På randen af det europæiske kontinent i Sydportugal, helt ude
mod vest, ligger fortet Fortaleza de Sagres. Fæstningsanlægget
er bygget på et klippeplateau, hvorfra der er udsigt over Atlanterhavet og Maretavigen, hvorfra man også kan se til ’verdens
ende’, Kap São Vicente.
De dramatiske klippevægge neden for fæstningsanlægget rejser sig nogle steder halvtreds meter lodret op af havet, og fæstningen har været nærmest uindtagelig fra søsiden. Store søslag
udkæmpedes dog alligevel her.
Indtil 1400-tallet var Sagres den yderste grænse for den kendte
verden. Det var her Henrik Søfareren grundlagde en søfartsskole i 1421, og det var herfra førende astronomer og kartografer
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gennemførte store opdagelsesrejser. Uden kort eller optegninger drog de ud i forholdsvis små sejlskibe for at udforske det
ukendte. Til sammenligning kan Sagres jævnføres med vor tids
rumfartsstation Cape Canaveral i Florida; nutidig rumforskning
er dog som bekendt baseret på helt anderledes højteknologisk
viden.
Efter Henrik Søfarerens død i 1460 tabte fæstningen betydning
og position og sygnede hen, og kombinationen af Sir Francis
Drakes angreb i 1587 og jordskælvet i 1755 betød, at de sidste
rester af det videnskabelige miljø på stedet forsvandt.
Kulturel restaurering

I 1997 blev fæstningen efter prækvalifikation restaureret af arkitekt João Carreira fra Porto for IPPAR, Instituto Português do
Património Arquitectónico.

• September

Den nye facade i nordøst har tydelige referencer til den lille kirke/kapellet, hvor de modige sømænd kunne samle åndelig styrke, før de satte kursen mod ukendte horisonter.

Formålet med restaureringen var og er at fastholde og formidle
den historiske arv, som Sagres-fæstningen og stedets historie
repræsenterer.
Restaureringen af fæstningsanlægget har medført en ombygning af den husrække fra 1800-tallet, på et tidspunkt blev benyttet som vandrerhjem og senere til administrative formål for
IPPAR. Der er nu indrettet udstillingsrum for skiftende udstillinger, et informationscenter, en bogbutik og restaurant og café
i to etager samt rum til internt brug.
Fæstningsanlægget er i dag fredet og har status af nationalt
monument. En stor del af det omkringliggende landskab er ligeledes fredet.
I forbindelse med nedlægningen af den militære administration
på stedet tilbage i 1950’erne og i forbindelse med markeringen
af femhundredeårsdagen for Henrik Søfarerens død, opstod folkelig opbakning til en bevaring af fæstningsanlægget som hi-
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storisk mindesmærke. Allerede i 1954-57 blev projektmateriale
udarbejdet, og i 1959-60 blev de mest nedslidte huse på stedet
revet ned, idet den grundlæggende struktur dog bevaredes. De
resterende hus blev istandsat med inspiration i oprindelige skitser fra 1587, idet man dermed forsøgte at finde ind til husenes
ånd fra 1600-tallet og til legenden om Sagres og Henrik Søfarerens virke dér. Den seneste restaurering fra 1997 er på lignende
vis resultatet af et sådant forsøg på en tolkning af stedets karakter.
Adresse:
Fortaleza de Sagres
8650-360 Sagres
Portugal
Åbningstider, dagligt:
Maj - september kl. 10-20.30
Oktober - april kl. 10-18.30

• September
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Råt og forfinet – muren med skydeskår skaber kontrast til den glatpudsede sydvestfacade.
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Tekst og foto: Dorte Johansen, Byggeskadefonden

den gode metode
Skimmelvækst i nye boliger
Når der opstår skimmelvækst i nye boliger er årsagen som regel en kombination
af:
•

•
•
•

byggefugt som følge af pressede
tidsplaner eller dårlig planlægning,
der medfører manglende udtørring
før igangsættelsen af indvendige arbejder som maling, gulvbelægning,
køkken mv.,
forkert håndtering af materialer
på byggepladsen som manglende
afdækning før og efter montage,
mangelfuld ventilation af boligerne
og
uhensigtsmæssig brugeradfærd.

Til trods for, at byggeriets parter alle er
vidende om risikoen ved indelukning
af opfugtede byggematerialer i løbet
af byggeprocessen og om betydningen af en planlægning og styring, der
tilgodeser beskyttelsen af byggematerialerne, ser vi stadig ofte resultatet af
det modsatte. Både de fugtfølsomme
materialer som gips- og træplader og de
mere fugtrobuste som betonelementer,
letbetonelementer, mursten og mørtel, er
der problemer med.
Beskyttelse af råhuset

Beskyttelse af råhuset er en overset
disciplin, hvilket nok skyldes, at råhuset
traditionelt er blevet opfattet som noget,

der kan klare sig i al slags vejr, og som
entreprenøren derfor ikke behøver at
bekymre sig særligt meget om, når først
det står der.
Et andet forhold er, at skimmelvækst
først viser sig efter, at de indvendige
arbejder er afsluttet, og efter at boligen
er taget i brug, og på det tidspunkt kan
det være vanskeligt at påvise, hvornår i
forløbet det gik galt.
Den indstilling er imidlertid noget, der
stammer fra en tid, hvor rummelige tidsplaner medførte, at der var tid til udtørring og afhærdning, (engang før de glade
60-ere !!) og hvor materialevalget ikke
var så sammensat, som det er nu.
I dag kan en ydervæg bestå af mursten,
mineraluld, gips, træ eller stål, og selv i
en traditionel ydervægskonstruktion er
der så meget isolering, at der kan ophobes meget vand, hvis der ikke afdækkes
forskriftsmæssigt.
Når skimlen allerede efter et par måneder med opvarmning blomstrer frem,
er det ikke alene et alvorligt problem
for beboere og ejere; det kan ende med
langvarige syn- og skønssager, som
vil være omkostningstunge for alle de
involverede parter. Alle er tabere, bortset
fra de, hvis levebrød det er, at varetage
de juridiske aspekter.
Sidst men ikke mindst vil boligens omdømme efter en skimmelsag lide under
det i lang tid frem. Den utrygge fornem-

Tegl •

22

• September

melse af, at der kan være sundhedsskadelige forhold i boligen, vil det tage år at
slippe af med.
mangelfuld ventilation

For overhovedet at kunne undgå, at
problemerne opstår, skal ventilationen
fungere optimalt, så snart boligen tages
i brug.
Byggeskadefondens eftersyn viser, at
boligventilationen meget ofte ikke er
projekteret og udført forskriftsmæssigt.
Bygningsreglementets krav til luftskiftet
i boligen er ofte ikke overholdt, og hvis
materialerne samtidig ikke er udtørret
tilstrækkeligt inden komplettering og
maling, kan det ende helt galt.
Boligens ventilation skal foregå efter
følgende princip:
I alle opholdsrum skal der være friskluftventiler i ydervæggene, som skal sikre,
at der til stadighed kommer ren luft ind
i boligens rum. Luftskiftet i den enkelte
bolig skal foregå ved, at forurenet luft føres ud via mekanisk eller naturligt aftræk
fra køkken, baderum og evt. bryggers. I
køkkenet skal aftræksventil på 200 cm²
og emhætte køre enten særskilt eller
over et centralt anlæg. I baderum skal
lufttilførsel ske via en spalte under døren
eller lignende, og der skal være naturligt
aftræk på 200 cm², som altid skal kunne
åbnes – eller mekanisk udsugning, som
kører konstant via et centralt anlæg.

Den fejl, der oftest registreres ved
eftersynet, er, at der ikke er konstant udsugning fra badeværelset. Der placeres
typisk mekanisk udsugning i form af en
lille ventilator monteret med aftræk via
ventil i taget tilsluttet lyskontakt eller
fugtstyret. Det er ikke forskriftsmæssigt, da ventilatorer af denne type ikke
kører konstant, og kravet om et konstant
luftskifte på 0,5 gang i timen overholdes
dermed ikke.
Luftskifte og boligens
indretning

Vores erfaringer viser, at et konstant
luftskifte er absolut nødvendigt for at
undgå skimmelvækst især i de første måneder efter ibrugtagningen, hvor rester
af byggefugt skal fjernes fra selv de mest
velorganiserede byggerier. Når en helt
almindelig, gennemsnitlig familie med
en travl livsstil flytter ind i en relativt

lille bolig, er lovens krav om luftskifte
på ingen måde overdrevet, hvis et sundt
indeklima skal fastholdes.
De værste eksempler på uhensigtsmæssig ventilation findes i boliger i 1½ etager eventuelt med forskudte etager, hvor
der ikke er krav om mekanisk ventilation, men hvor der helt lovligt kan udføres
naturlig ventilation. Afhængigt af, hvordan boligen er indrettet, kan det være
vanskeligt at sikre en god cirkulation af
luften, især hvis køkken og badeværelse
befinder sig i stueetagen og soverummene på 1. sal. I et sådant tilfælde skal
ventilationen projekteres med omhu, og
det er nødvendigt at foretage beregninger af frisklufttilførsel og udsugning og
at tilpasse forholdene derefter.
Sidst men ikke mindst skal frisklufttilførsel og aftræk udformes, så der ikke
opstår træk- eller støjgener, for det medfører ufravigeligt, at beboeren vil blokere
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ventiler m.v. og lukke af for tilførsel og
aftræk. Skimmelsvampen findes overalt i
naturen og venter bare på de rette betingelser for at kunne leve og gro.

Foto: Søren Bøgh
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Energibesparelserne
Niels-Ole Lund har talt med Gøsta Knudsen

Gøsta Knudsen er stadsarkitekt i
Århus. Før han fik denne stilling, var
han rektor for Arkitektskolen Aarhus, formand for DAL og rektor for
Designskolen i København. Men han
begyndte sin formidable karriere
som murersvend og bygningskonstruktør, så han er en arkitekt, der er
vokset op med murstenen, og han
har altid elsket det gode håndværk.
For tyve år siden skrev han en artikel i
Arkitekten som han kaldte for ’Kuldebroens betydning for dansk arkitektur’.
Hans synspunkt var, at kampen mod
kuldebroerne ødelagde meget af det
bedste i det danske murstensbyggeri.
Konstruktionen i ydermurene blev usammenhængende både æstetisk og teknisk.
Bygningsreglementets energispareivrige
bestemmelser satte en stopper for en
århundredgammel murværkstradition,
og en ond cirkel var sat i gang; følgevirkningerne ville blive dårligt indeklima og
alvorlige byggeskader.
Konfronteret med sine udsagn fra
dengang mener Gøsta Knudsen, at
påstanden om indeklimaet måske var
overdreven, for mekaniske hjælpemidler har kunnet hjælpe på situationen
indendørs, men ellers mener han, at han
havde ret. Og skal energiforbruget i den

eksisterende bygningsmasse og ikke kun
i nybyggeriet fremover reduceres, vil der
virkeligt opstå enorme problemer. Vore
bygninger står for 40% af energiforbruget, og skal dette reduceres, må der ske
drastiske indgreb. Alle isoleringsbestræbelserne kunne selvfølgelig undgås, hvis
man sænkede temperaturen i husene og
tog sweatre på, men denne enkle løsning
er nok utopisk. Man kan også isolere
tagene uden større vanskeligheder, men
begynder man også på at indkapsle
ydervæggene og omdanne bygningerne
til plasticposer, hvad sker der så med
bygningsarven?
Sætter man en ny væg foran den gamle,
som Vandkunsten gjorde, da de anbragte
et lag glas uden på det uisolerede Christiansborg, så er der ikke meget tilbage
af den ældre bygningskunst. Husene vil
da stå som mange bygninger i de store
tyske byer, hvor krigsødelagte facader er
blevet pudset op men berøvet deres tidstypiske detaljer. Resultatet er dér blevet
en slags nøgen klassicisme uden lisener,
frontespicer og kapitæler.
Når bygninger skal energicertificeres,
bliver projekteringen videnskabeliggjort
og fjernet fra håndværk og kunst. Ingeniørerne tager over og gør arkitekturen
til et teknisk problem. Hvis man vil sikre,
at kulturarven står nogenlunde intakt,
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når bestræbelserne på at minimere
energiforbruget er ført til ende, er det
nødvendigt at individualisere de individuelle løsninger.
Der må hele tiden ske en afvejning af
ønsket om at bibeholde de skiftende
historiske facadeudtryk med kravene om
reduktion af energiforbruget. Man kan
ikke lægge 30 cm rockwool ind i gamle
ydermure, uden at det får fatale konsekvenser for arkitekturen. I stedet for at
kaste sig ud i ombygninger af facader
og tage, burde myndighederne snarere
interessere sig for en forbedring af varmesystemerne og en effektivisering af de
tekniske installationer.

Tekst og fotos: Jesper Holm

Ved strandkanten i Dragør
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På Sydstranden i Dragør, hvor man på en god dag kan se både
Stevns Klint og i øst Øresundbroen og Sverige, ligger bebyggelsen Strandkanten ved store fredede strandenge med høje
græsser, siv, dunhammer og hvidtjørn. De 21 boliger er tegnet
af Boldsen & Holm.
Stedet – det vil sige grundens karakter og beliggenhed, har bestemt hovedgrebet: to nord-sydorienterede fløje, der åbner sig
mod den smukke udsigt over Øresund og de fredede strandenge. Ved små forskydninger mellem de enkelte boliger opnås, at
alle opholdsrum og altaner har udsigt over vandet.
De særlige lysforhold med himmel og hav så tæt på og
landskabets lidt vandlidende karakter har givet inspiration til
bebyggelsens materialer og farver: Murværket er opført med
Petersen D32 med fuger med bakkegrustilslag og vinduer er
udført i mahogny, altaner og tagdækning i galvaniseret stål og
zink.
Bebyggelsens ydre og indre rum fremstår som præcist afgrænsede helheder i forhold til eng- og kystområdet, og adgangen
til den enkelte bolig sker gennem en lille atriumgård, hvor
beboerne mere ugenerede kan slappe af, spise ude og alligevel
følge med i liv og gøren i bebyggelsen – en pendant til livet,
som det former sig i de små gårdhaver i det gamle Dragør.
I bebyggelsens fælles uderum fastholdes en engagtig grøn
karakter, og de private terrasser er omgivet af lave mure, som
sikrer en ensartet karakter. Flere større gamle træer, eg og
tjørn, er bevaret.
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Tekst og fotos: Helene Høyer Mikkelsen

Kongens Have i Odense

Kongens Have er en rigtig have. Mellem træernes mægtige
kroner og de grønne plæner mærker man et luftigt rum i menneskelig skala, der med havens fornyelse er blevet et fint og
sammenhængende sted. En have er kompleks, et sted, hvor
rum kan overlappe hinanden, og hvor foranderligheden er en
del af stedets identitet.
I Odense har haven nu fået en meget klar identitet. Her er
plads til nærvær, sansning og udfoldelse, og det helt særlige
ved den nye Kongens Have er den klarhed, som er opstået
ved arbejdet med en arkitektur, der tager udgangspunkt i
den menneskelige skala. Ikke for arkitekturens egen eller for
detaljens skyld, men en klarhed, der er opnået gennem bevidst
bearbejdning af en overordnet og styrende sammenhæng i
alle skalatrin. Det er med omtanke for helheden at træerne er
beskåret, terrænet er formet og granitkanternes højde er valgt.
Flere stier i haven er belagt med specialdesignede klinker, der
understreger, at haven er en have – ikke et byrum, og belægningens meget mørke farve giver tyngde, der smukt modsvarer
de himmelstræbende træer.
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Med Erik Brandt Dam Arkitekters projekt er haven blevet mere
åben og tilgængelig især med anlæggelsen af nye stier og stiforløb. Nogle af de gamle barokakser er bevaret, og nye ’linier’
er tilføjet. På tværs af akser og linier giver en diagonal passage
i grus en fin oplevelse af havens indre.
Haven er tilgængelig fra mange vinkler, og med granitplintene
langs de klinkebelagte stier markeres overgangen mellem by
og have klart og fint, og plintene fungerer tillige som ramme
om havens, dybe rum.
Klinken har en karakteristisk stoflighed, der giver fint spil og
sanselighed i stiernes belægning, der ellers ikke er ’dekoreret’.
Klinken er fremtstillet specielt til opgaven i målene 97x300x65
mm, i samme engelske ler som Kolumba stenen. Formatet svarer til 3 kopper = 1 løber, hvorfor stenen kan vendes og elegant
indgå i mønstre, hvor to stier møder hinanden.
Disse samlinger eller sammenfletninger er endnu et eksempel
på, hvordan identiteten og nærværet findes i alle skalatrin og
på hvordan et materiale, klinken, udgør en vigtig del af oplevelsen af Kongens Have.
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Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: Stjernen og Susanne Ulrik

Bedre Byggeskik – igen
Casper Holm, Kenneth Johansen, Adam Seitzmeyer og Mikkel Damgaard

Fire unge murersvende – Kenneth Johansen, Mikkel Damgaard, Adam Seitzmayer og Casper Holm – har tilsammen
murerfirmaet Stjernen Aps. Og så er der også lige lærlingen
Carl Dauer og for øjeblikket to andre ansatte. Alle fire er de
københavnere, og to af dem bor på Christianshavn, hvor også
firmaet har til huse i kælderen i Wildersgades kaserne – ved
siden af Eiffel Bar.
Mikkel og Casper stod i lære sammen og har tidligere arbejdet
som både selvstændige og ansatte murersvende. De fire bag
murerfirmaet arbejdede i en årrække sammen i L&C Mur, som
de i 2007 købte af Logik & Co og de stiftede så en fond, Grundfonden af 28. april 2007, der stiftede Stjernen Aps, hvor Mikkel
nu er daglig leder.
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Kenneth, i daglig tale ’akademikeren’, har arbejdet i Kulturarvsstyrelsen og interesserer sig for by- og bygningshistorie. Hans
speciale på RUC var saneringen af Borgergade/Adelgadekvarteret.
Hovedkvarteret i Wildersgade har nylagte lyse tegl på gulvene,
væggene er renset af, så man kan se det blanke murværk, og
hvide fliser er sat op over køkkenbordet. Et par computere
og printere er der også plads til. Her mødes man hver tirsdag
eftermiddag, diskuterer tilbud og fordeler arbejdet. Der bliver
også vasket arbejdstøj, så der er rene hvide bukser hver onsdag.
For tiden er to af de fire ved at lægge sidste hånd på de farvede
fliser i nye badeværelser på Mændenes Hjem i Istedgade.
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Og først på sommeren blev Stjernen færdig med at bygge
parkeringstårne til underjordiske parkeringsanlæg i Under
Elmene og Leifsgade. Det er en opgave, de er glade for at have
udført, selv om det var en sag, der let kunne have givet underskud.
Tårnene, der er tegnet af Creo Arkitekter A/S, er bygget af
Kolumbasten. For at få forbandtet til at gå op, blev det nødvendigt at skære 9.000 sten – og at konstruere nogle, nye og faste
moduler, der passede til netop denne opgave – for at sikre, at
der ikke ville gå alt for lang tid med opmuringen. Men de er
alle glade for referencen; glade for at have bygget noget, der er
anderledes end en almindelig skalmur.
»For os er det en naturlig del af vores arbejde at tage hensyn,
at levere kvalitet og at overholde aftaler. Vi mener, at den stil
betaler sig, og det er i hvert fald den måde, vi har klaret krisen
på. Det drejer sig også om selv at kunne bestemme over hverdagen.«

som murede gesimser, stik over vinduer o.s.v. Og naturligvis
skal konstruktionen være tidssvarende, så den lever op til krav
og normer på området.«
Svaret rummer ikke en revolution, men reaktionært er det nødvendigvis heller ikke, for der er jo indtil nu ikke nogen, der har
påtaget sig at tegne nye typehuse med samme æstetiske og
kvalitative gyldighed, som dén, netop Bedre Byggeskikhusene
besidder.
»Og hvorfor skulle der ikke være noget, der er eviggyldigt i
arkitekturens verden?« spørger Kenneth.
Udvikling af murerfaget

Et af Grundfondens formål er at støtte udviklingen af murerfaget. »Det kunne være med produktudvikling, nyt grej, der kan
gøre det lettere at mure; for så vidt der er penge i fonden, vil vi
kunne bruge en dag om ugen på idéudvikling, måske i samarbejde med ingeniører og arkitekter,« tilføjer Kenneth.

Uddannelsen

Arbejdet med Kolumbastenen

Da talen falder på mureruddannelsen, er alle enige om, at
det er en fordel at uddanne sine egne lærlinge. »Lærlingene
skal have at vide, at man kan risikere at blive våd, når man er
murer. Og hvorfor møder lærlingene klokken otte på Teknisk
Skole, når murere normalt starter med at arbejde en time før?
Der mangler disciplin i betragtning af, at der er mange unge
lømler på fagskolerne; de skal lære at gøre rent efter sig og tale
ordentligt, ellers kan de ikke bruges på en arbejdsplads,« siger
Adam.

»Kolumbastenen, der blev brugt til P-hus byggeriet, har
dimensionerne 528 x 108 x 38 mm. Højde og bredde kender vi
i murerfaget fra Flensborgstenen; længden er naturligvis en
ganske anden. I forhold til den traditionelle murstenslængde,
kan man sige, at 528 mm svarer til 2¼ sten. Når man skal inddele denne modullængde for at skabe forbandt i murværket,
må det konstateres, at den ikke egner sig til den almindelige
¼ inddeling af stenen, da det traditionelle murermål derved vil
gå helt i opløsning. Derimod er det oplagt at skabe forbandt
ved at inddele de 528mm i tre underdelinger á 168 mm, altså
underdelinger på størrelse med den traditionelle trekvarter.
I løberskifter kan tildannede stenlængder på 168 og 348 mm
derfor også godt anvendes.
I kopskifterne står man dog over for et problem med inddelingen baseret på tre, da kopenden af Kolumbastenen er identisk

Det skønneste

»Bedre Byggeskik,« svarer Kenneth på et spørgsmål om, hvad
de allerhelst ville arbejde med. »Husene fra den periode er
kendetegnet ved pæne proportioner, og de giver mulighed for
at arbejde med det, mursten er gode til, konstruktiv detaljering
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1/1 modul = 528 mm

1/3 m = 168 mm

2/3 m = 348 mm

kop

kop

228 mm

48

108 mm

408 mm

PRINCIPSKITSE

Modulinddeling af kolumbasten
P-huse: Leifsgade/Under
Elmene
Udarbejdet december 2009

© Murerfirmaet Stjernen/Kenneth Johansen

På Stjernens principtegning er et tredjedelsbaseret forbandt med rytme som det
kendte Løber 1 forbandt indtegnet. Ingen af de opførte Phus-tårne følger dog
dette princip slavisk. Faktisk er alle syv forskellige med et ’vildt’ forbandt – blot er
de beskrevne principper for modulinddelingen og for hjørnefalsløsningerne fulgt.
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med den traditionelle kopdimension på 108 mm. Til kopskifterne måtte der derfor tildannes længder på henholdsvis 228
og 408 mm, for – så at sige – at ’genoprette’ modulinddelingen.
I teorien ville dette også være muligt med en sten på 48 mm’s
længde (lig den traditionelle petring) – en mulighed vi i praksis dog ikke benyttede os af,« fortæller Kenneth.
I forbindelse med forberedelserne til opgaven med de syv Phustårne, udarbejdede Stjernen en principtegning for at kunne
beregne omfanget af nødvendige skæringer. »På baggrund af
det, stod det os hurtigt klart, at arbejdet ved vådskæreren nødvendigvis måtte komme før arbejdsprocessen med selve opmuringen. For lad os bare med det samme slå fast, at det med
at håndhugge den hårdtbrændte klinke ikke er en farbar vej!
Arbejdet med at tildanne størrelserne ved vådskæreren er en
ganske omfattende opgave i sig selv, og det er ret beset med til
at hæve stensprisen for murværk af Kolumbasten betragteligt.
Hvis teglproducenten håber på et kommercielt ’gennembrud’
for Kolumbastenen i byggeriet, kunne man med rette rejse
spørgsmålet om, hvorvidt det var en mulighed, at få leveret
underinddelinger som f.eks. de ovenstående beskrevne direkte
fra teglværket,« lyder det fra de engagerede stjernemurere.
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Tekst: Maria Hellesøe Mikkelsen, Jonas Rahin Pedersen og Jonas Flyckt-Nielsen • Fotos: Beat Bühler, Maria Hellesøe Mikkelsen
og Reinhold Ammann

Bygget af jord
’Atypi’ er et udviklingsprojekt, som undersøger mulighederne
for at bruge ubrændt lerjord som byggemateriale. Lerjorden
besidder en række æstetiske, økologiske og tekniske kvaliteter,
som muligvis kan leve op til nogle af de udfordringer, byggebranchen står over for i dag. Bag projektet står arkitekterne
Jonas Flyckt-Nielsen, Jonas Rahim Pedersen og Maria Hellesøe Mikkelsen.

befinder sig. På baggrund af analyser kan jorden optimeres
med tilsætning af henholdsvis grus og anden ler.
Stampet lerjord eller Pisé de Terre er en gammel byggemetode. Lerjord komprimeres i en forskalling til opbygning af
murværk; når lerjorden stampes, bringes lerpartiklerne til at
sammenbinde stenpartikler af varierende størrelse. Lerjorden,
der anvendes til stampeler, skal være mager og tør, så den bliver stærk og ikke danner svindrevner. Lerindholdet skal ligge
ligger mellem 8-25% og vandindholdet på mellem 7-10%.

Energieinstitut Vorarlberg i Østrig afholdt i foråret 2010 et seminar om lerjordsarkitektur ved lerjordsekspert Martin Rauch,
og ’Atypi’ deltog og besøgte efterfølgende Rauch, for at se
hans hus og få en snak om lerjordsarkitekturens fremtid.

Lers evne til at optage vand medfører, at man kan blive ved
med at arbejde med murværkets overflade, udviske fuger
og reparere. Lermineralerne betegnes kemisk som ’vandrige
aluminiumsilikater’ eller kemisk bundet vand. I produktionen
af brændt tegl uddrives det kemisk bundne vand ved 250-500
grader, og herved mister leren sin plasticitet, og materialets
evne til at optage og afgive fugt reduceres. I kraft af den
stampede – og ubrændte – lerjords diffusionsåbenhed og store
termiske masse, udligner den stampede lerjord fugt og temperatursvingninger og skaber et sundt indeklima.

Østrigeren Martin Rauch er uddannet keramiker og har siden
1980 arbejdet med lerjord som byggemateriale. Hans firma
hedder Lehm – Ton – Erde. Han forklarer, at ’Lehm’ (lerjord)
står for det byggetekniske, ’Ton’ (ler) for det æstetisk/formbare
og ’Erde’ (jord) for det økologiske/politiske. Alle tre elementer
er vigtige i god lerjordsarkitektur.
Martin Rauch har med sit firma gentænkt byggeprocesserne
omkring stampet ler og fremstiller blandt andet lerjordselementer på den lokale betonelementfabrik.

Martin Rauch fremstiller i dag elementer af stampet lerjord.
Han arbejder med hydrauliske stampeværktøjer, men produktionen er stadig tung og arbejdskrævende. Vi spørger ham om
mulighederne for industrialisering.
»I præfabrikationen er der helt sikkert mulighed for en højere
grad af industrialisering. Stampelerjorden har den fordel, at
man kan udviske fugerne i sammenføjningen, når man samler
elementer – det ser ud, som var det stampet i ét stykke – en
egenskab, der i høj grad udmærker lerjorden frem for andre
byggematerialer og lerjordselementerne kan sagtens produceres fuldautomatisk! Det er kun et spørgsmål om penge! Hvis vi
havde et stort projekt, ville det være interessant at eksperimentere med robotter.«

LEHM – BYGGETEKNIK

Overalt i verden kan jord bruges til at bygge af, men jordens
beskaffenhed og stedets klima kalder på en given arkitektur.
Som Louis I. Kahn spørger murstenen, kan vi spørge jorden:
Hvad vil du være? Vil du være bindingsværk, puds, eller stampemur?
Lerjord består af ler, sand, grus og silt; jordpartikler med en
kornstørrelse på mellem 0,002 og 0,063 mm. Lerjord findes i
overgrunden lige under muldlaget, hvor det alt efter kvalitet
kan bruges direkte fra udgravningen. Der er megen forskel på
lerjordens farve, fedme og tilslag alt efter hvor i verden, man
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I en lysbrønd i husets mørkeste rum ser man materialet i sin mest rå form.
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Martin Rauchs eget hus i Schlins i Østrig.

TON - FORM

ERDE - ØKOLOGI

I Haus Rauch udgør de in situ stampede mure en monolitisk
bygningskrop. Alt fra kælder til loft er formet af jorden fra
fundamentsudgravningen – stampet, brændt, presset, strøget,
spartlet eller støbt jord.
Huset står som skåret ud af den østrigske klippe i et skarpt
modelleret volumen. Går man tættere på, ser man den komprimerede lerjord stå ubehandlet med groft tilslag og horisontale
bånd af tegl.
Overfladernes karakter bliver finere op gennem huset; de er
smukke, har dybde og struktur og kalder på berøring.
Materialets homogenitet binder rummene sammen i et flydende forløb. Det enkelte rums karakter accentueres ved, at hvert
rum har sit eget karakteristiske lysindtag og udsigt.
Arkitekt Roger Bolthauser har sammen med Martin Rauch
udfordret de statiske og formmæssige grænser for dette homogene materiale i et næsten paradoksalt elegant bygningsværk.
Om at bo i et lerhus siger Martin Rauch, »Skallen, der omgiver
os, skal kunne ånde, være diffusionsåben som vores kroppe«.

Tegl •

Haus Rauch er et smukt hus, og man forstår, at en stor mængde kærlighed og knofedt er lagt i dets tilblivelse. Det er dyrt
at bygge i stampet lerjord – det tager lang tid og kræver en
betydelig håndværksmæssig indsats. Som det er i dag, kan
man kun gøre sig håb om at bygge et hus af lerjord, hvis man
har mange penge eller megen tid til rådighed til selv at udføre
arbejdet.
Det økologiske aspekt er til at få øje på – jorden fra fundamentsudgravningen bruges til opbygningen af murværket
uden nævneværdig udledning af CO2. Når huset skal rives
ned, kan murene blot væltes igen, og alt vil være som før.
Martin Rauch fortæller, »Værdien er for mig, at det er sundt at
bo i; ulempen er, at materialet kan få en skramme. Det er en
værdidiskussion, om man vil acceptere, at materialet tydeligt
ældes. Det skønne ved ler er, at det patinerer smukt, strukturen
holder, men overfladen eroderer.«
Materialets blødhed er både dets svaghed og dets styrke. Med
tanke på det gode indeklima, er der dog mange grunde til at
vælge lerjord. Lerjord regulerer fugten, har gode termiske og
akustiske egenskaber og absorberer lugt.
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’Atypi’ blev dannet i 2008 i forbindelse med udviklingen af et
boligprojekt til fristaden Christiania. Lerjord blev tidligt i processen
projektets omdrejningspunkt og bæredygtige element. Et gennemgående tema er holdbarhed, samfundsmæssig holdbarhed, arkitektonisk holdbarhed og miljømæssig holdbarhed. ’Atypi’, der i løbet af
2010 har udviklet sig til et egentligt materialestudie, udspringer af
Kunstakademiets Arkitektskoles afdeling 5 og er nu også tilknyttet
CINARK - Center for Industriel Arkitektur.
I støttegruppen er professor Tage Lyneborg, professor Bjørn
Nørgaard og Britta Lillesøe, der er repræsentant for Christianias
kulturforening. Læs mere på www.atypi.dk
’Atypi’ er støttet af Statens Kunstfond og Dreyers Fond.

De horisontale bånd er af brændt tegl og tjener som erosionssionssikring.

Lerjordselement – transportsikret og klar til afhentning.

Vi spørger Martin Rauch, hvor hans fascination af lerjorden
stammer fra. »Jeg stillede i studietiden mig selv spørgsmålet:
Hvorfor brænder man? Hvad gør ilden? Jeg eksperimenterede
med den ubrændte teglsten, med at brænde den, brænde den
lidt og undlade at brænde den. På den måde kom jeg frem til
det grundlæggende omkring lerjordsbyggeri. Jeg tænkte: Et
tørt murstenshus er et godt hus, men når et murstenshus skal
forblive tørt, betyder det vel ikke, at man behøver at brænde
stenen!? Når den ubrændte mursten forbliver tør, holder den jo
også – ikke sandt?«
Rauch fortæller om de politiske aspekter, der skal ændres, hvis
lerjord for alvor skal have en fremtid. »Hvis energiomkostningerne var medregnet i regnskabet, ville beton koste fire gange
så meget som stampet lerjord, der altså ville være billigere. Det
er det skøre ved historien! Jeg er overbevist om, at stampet
lerjord har en stor fremtid. Det ville ikke gå an, hvis alle brugte
den samme mængde energi, som vi nu bruger, når vi bygger.
Vi må finde nye veje! En mulighed kunne som sagt være et
maskinelt fremstillet lerjordselement, hvoraf man kan bygge
hele huse.«

POTENTIALE OG UDVIKLINGSMULIGHEDER
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Den ubrændte lerjord er således et materiale med en række
gode egenskaber og udviklingsmuligheder. ’Atypi’ vil i det
kommende år udarbejde en eksempelsamling, hvormed anvendelsesmulighederne vil være illustreret i et forsøgsbyggeri.
Projektgruppen vil gerne diskutere, hvordan og i hvor høj grad
vi kan bruge lerjorden i byggebranchen: Kan vi forestille os
lerjorden anvendt som klimaskærm, som homogent murværk
fra inderst til yderst? Eller blot som indvendig klimaregulator i
form af et specialdesignet element som f.eks. et lergulv, en akustikmur, eller i forbindelse med et særligt opvarmningssystem?
I efteråret samarbejdes med to studerende fra DTU, som vil
undersøge og redegøre for materialets bygningsfysiske egenskaber, og i foråret 2011 vil en gruppe studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole få lov til at prøve kræfter med lerjorden
under det årlige tekniske kursus TEK1. De skal her arbejde
med materialets arkitektoniske potentiale.
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Trapperummet står råt og ubehandlet med trin af armeret lerjord iblandet
trasskalk, (kalkmørtel tilsat vulkansk sten, en art romersk beton).
Ovenlys i trapperummet leder op gennem huset.

De lerpudsede vægge, det blankpolerede lerjordsgulv og pejsen af
ubehandlet stampet lerjord komplementerer hinanden.

Tegl •
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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
Tegl •
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Snekkersten - Kongevejen
Fredeligt tilbagetrukket fra Kongevejen ligger Dutrupgård, p.t. opdelt i to boliger + erhverv, og med
muligheder for yderligere opdeling.
Fra ejendommen, der har et grundareal på 12105 m2 med egen sø, går
der en sti til skoven med ridemuligheder og adgang til den pragtfulde natur
med Gurre sø. Fra ejendommen er
der kun 25 minutters kørsel til København City. Ejendommen fremtræder i rigtig god stand og indeholder et
utal af muligheder for den kommende Udb/knt. 515.000/10.300.000
ejer. Sag A7522.
Brt/nt............ 59.813/49.376
Alternativ finansiering:
Pauselån® F1........ 29.543/25.193

Nybolig Peter Leander
Havnevej 23
3100 Hornbæk
Tlf. 49702304
Bogen om

Murede ildsteder
Bogen giver svar på nogle af de
spørgsmål, der opstår, når man vil
realisere drømmen om åbent muret
ildsted.
Forlaget TEGL
Købes hos Byggecentrum
Tlf + 45 70 12 06 00 / www.bygnet.dk
Pris 229,- kr.

Bogen om

Byggepladser i 50´erne
Arbejdsforholdene i byggeriet og
hverdagen på byggepladserne
i 50´erne. Fotograferet af murer
Knud W. Pedersen.
Forlaget TEGL
Købes hos Byggecentrum
Tlf + 45 70 12 06 00 / www.bygnet.dk

Teglpjece 38

Pris 275,- kr.

Udfaldskrav til blankt
murværk
Tegl 38 er et redskab til at afstemme forventningerne til den murede over-flade. Pjecen
henvender sig til alle, der er involverede i
opførelsen af murede bygninger.
Forlaget TEGL
Købes hos Byggecentrum
Tlf + 45 70 12 06 00 / www.bygnet.dk
Pris 140,- kr.

Teglpjece 30

Natursten – inde
Tegl 30 handler om indendørs
anvendelse og montering af natursten
i gulve og på vægge.
Forlaget TEGL
Købes hos Byggecentrum
Tlf + 45 70 12 06 00 / www.bygnet.dk
Pris 90,- kr.

Bolig/kld.
m²

Grund
m²

Stuer/
vær.

Opført

604/45

8520 8/10

1870
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Weber Facadesystemer

- isolerende løsninger til nybyggeri og renovering
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Landsdækkende service:

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

l EF

Kontakt os på 56 18 18 56 og få tilsendt
vores facadebrochurer eller download
materialet på www.weber.dk

Giv huset eller erhvervsejendommen en
ny, smuk og holdbar facade med Webers
facadeløsninger.

• Giver bedre indeklima

Alle vores løsninger er baseret på naturens egne råvarer og er nemme at
vedligeholde.

• Giver besparelse på varmeudgifterne

Stærk engoberet overflade,
der hverken falmer eller
skaller - ekstra afvisende
overfor mos og alger.
RT 839 Rød engoberet
Højslev Vingetegl.
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Rød engoberet Højslev Vingetegl er
udviklet til husejere, der ønsker et
ægte dansk rødt tag, som er ekstra
afvisende overfor mos og alger.
Samme design og samme styrke
som den klassiske røde Højslev
Vingetegl plus en stærk engoberet
overflade, der er glat, farveægte,
silkemat og refleksfri.

• Formindsker energiforbruget
- og sænker CO2-udslippet

www.weber.dk

Villa med nyt tag af
Rød engoberet Højslev Vingetegl

Asbjørn Kommunikation

Facade

TEGL 3 / 2010
Teglsten fra Wienerberger forener danske byggetraditioner med et moderne arkitektonisk
udtryk. Arkitekter vælger vores produkter for
at tilføre byggerierne materialemæssig kvalitet,
varme og sjæl.
Vi tilbyder et af Danmarks bredeste sortimenter
af mursten, tagsten, teglblokke og belægningstegl og producerer udelukkende på egne teglværker. Dermed sikres den høje kvalitet samt et
smukt og ensartet udseende af produkterne.
Kontakt os for at få ideer og bygge-faglig rådgivning fra vores erfarne konsulenter eller besøg
vores udstilling i Helsinge.
Til to nye bygninger på det historiske Sorø Akademi valgte
arkitekterne Kjaer & Richter Flensborg-sten fra Wienerberger.
Flensborg-stenene giver et karakteristisk udtryk og indpasser
på smukkeste vis det nye byggeri i de klassiske omgivelser.

Wienerberger A/S
Rørmosevej 85
3200 Helsinge
Tlf. 70 13 13 22
www.wienerberger.dk
info@wienerberger.dk

Mursten • Tagsten • Teglblokke • Belægningstegl

Teglhus i Nanjing • Stjernen • Skimmelvækst • Huse af jord • Teser om arkitektur

Byg med sjæl
- byg med tegl

TEGL
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