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Den rigtige mørtel til den valgte sten

Både mureteknisk og styrkemæssigt er det afgørende, at du vælger
den optimale kombination af mørtel
og mursten til byggeriet.
Kun ved den helt rigtige kombination får du et murværk, hvor kvaliteten er i top.
Vi har den rigtige funktionsmørtel til
enhver mursten – alle vores mørtler
har høj vedhæftning og er nemme
at arbejde med.
Benyt derfor vores nye MØRTELVÆLGER, når du skal vælge mørtel til den valgte mursten.

Gå ind på vores elektroniske MØRTELVÆLGER på weber.dk/mortel eller ved at
scanne QR-koden med din smartphone.

www.weber.dk
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Rum til fremtiden

Fremtidens mursten
Vi giver dig et valg: Byg et parcelhus på 150 m2
på traditionel vis – eller vælg Egernsund Tegls nye
Passivhus System +C og få ca. 8-10 m2 ekstra rum.
For ikke at tale om et lavt energiforbrug, bedre
lysindfald, nem montering og et smukt resultat.
Hvad vælger du?
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MURRUM.

Traditional
vinduesåbning
i W/mK 0,116

Passivhus
System +C
i W/mK 0,0118

Egernsund Tegl amba . Sundgade 3 . DK-6320 Egernsund
T: +45 7444 2540 . www.egernsund-tegl.dk
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NY KAPTAJN

I løbet af denne sommer er Murerfagets Oplysningsråd og dermed Tegls
redaktion flyttet til nye lokaler i et
fuldmuret hus fra 1733 på hjørnet af
Knabrostræde og Nybrogade i hjertet
af København.
Og Murerfagets Oplysningsråd har
fået ny direktør. Michael Østrup
Møller er arkitekt og har bred erfaring
med projektering af både nybyggeri
og restaureringsopgaver og en betydelig forkærlighed og interesse for det
murede byggeri.
Vi går derfor med stor tillid en fremtid
i møde, hvor leret og murværket vil få
en både byggeteknisk og arkitektonisk
renaissance.
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Tekst: Herzog & de Meuron, oversat og redigeret v. Vibeke Krogh
Fotos: Ivan Baan og Roland Halbe

SKÆLLET KRONE

Museum der Kulturen i Basel er fra tiden omkring midten af det nittende århundrede.
Den klassisistiske bygning tegnet af arkitekten Melchior Berri åbnede oprindelig i
1849 på det sted, hvor det Augustinske kloster på Münsterhügel før havde stået. Universal Museum, som det kaldtes dengang, var byens første museumsbygning.
I 1917 byggedes ud ved arkitekterne Vischer & Söhne, og langt senere i 2001 projekteredes endnu en udvidelse af museet ved Herzog & de Meuron, så det i dag huser
samlingens op mod 300.000 objekter.
At bygge ud på terræn ville medføre en indskrænkning af gårdrummet, Schürhof. I
stedet har Vischer bygningen fra 1917 fået nyt tag. Med irregulære folder beklædt med
sortgrønne keramiske sten stemmer taget i med det middelalderlige taglandskab, det
er indfældet i, samtidig med, at tydeligt fortæller om fornyelse i hjertet af denne del
af byen.
De sekskantede fliser, nogle af dem af varierende tykkelse, reflekterer selv på en overskyet dag himmellyset og skaber et udtryk som dét, man finder på byens fint strukturerede og mønstrede tegltage af middelalderlig dato. En konstruktion af stålrammer
tillader et udstillingsrum uden søjler eller andre bæringer under det foldede tag; et
udtryksfuldt rum i overraskende kontrast til de retvinklede rum længere nede i bygningen.
Herzog & de Meuron betragter selv deres arbejde med museet som udtryk for en holdning baseret på ønsket om at påvirke bygherren hen imod en arkitektur, der kan leve i
samklang med det eksisterende – i modsætning til dén ‘statement architecture’, som i
de senere år har gjort sig gældende på mange fronter. Formsproget opstår her dikteret
næsten udelukkende af netop de specifikke forhold, der gør sig gældende på stedet
– som nødvendigheden af at arbejde inden for et givent, allerede bebygget areal i en
fuldstændig udbygget del af byen – og af at lade sig diktere af forgangne tiders evne
og vilje til ornament og overdådig udsmykning.
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Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: Jørgen True

RIFLET HAT
Gottlieb Paludan camouflerer ikke deres fornyelse af
Vestre Elværk i Tietgensgade med historicistiske detaljer men strikker djærvt videre på det røde tegltæppe.

I bygningskomplekset på hjørnet af Tietgensgade og Bernstorffsgade var der i over 100 år elektricitetsværk, og der er
tydeligvis blevet bygget om og til efter behov i årenes løb. Den
ældste del af huset er fra slutningen af 1800-tallet.
Nu er den bevaringsværdige bygning igen ved at blive bygget
nu om til fjernkølecentral og fjernvarmedistriktskontor, der
betjener kontor- og erhvervsbygninger i området omkring
Rådhuspladsen. Til afkøling anvender fjernkølecentralen
blandt andet vand fra havnen, der via underjordiske rør føres
ind i bygningen.
Store centrale klimaanlæg overflødiggør mange og mindre
individuelle, skæmmende anlæg i taglandskabet, og driften af
dem kræver væsentlig mindre energi.
Arkitektfirmaet Gottlieb Paludan står for ombygningen –
en tegnestue, der også har tegnet tilsvarende anlæg som fx
Lindevang og H.C. Ørstedsværkets transformerstationer. Bygherren er Københavns Energi.
Hvor der nu bag tre gavltrekanter rejser sig et 50 skifter lodret
recessmurværk, som tegnetuen kalder det, var der før shedtage. Bygningen bliver forhøjet for at skabe plads til store tanke og køleanlæg. Det nye murværk afsluttes med en gesims af
fiberbeton, der ligesom de eksisterende sandstensafslutninger
krager lidt ud og danner skyggetegning.
For at kunne flytte store maskinanlæg ind i bygningen er der
skåret en ny åbning i det massive murværk, der senere afsluttes med et tilbagetrukket muret stik og en port.
Montagen af det tekniske anlæg og byggearbejderne afsluttes
i sommeren 2013.
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Tekst: DGS oversat og redigeret v. Susanne Urik • Fotos: Shima Miabidi, Nathan King, Chip Clark, Cat Callaghan
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‘SmartGeometry’ er navnet på et fænomen – en international
workshop og konference, der i år blev afholdt i Troy i staten
New York i USA. Initiativet blev oprindelig søsat i London
i 2001 af tre arkitekter: Lars Hessegren fra PLP Architects,
Hugh Whitehead fra Foster + Partners og J Parrish fra AECOM. Siden er Xavier De Kestelier fra Foster + Partners og
Shane Burger fra Woods Bagot kommet til.
Hensigten har været at forsøge at skabe rammer for etableringen af et netværk af designere og akademikere, der gensidigt
kan udveksle tanker og erfaringer med anvendelse af digitale
værktøjer inden for design og arkitektur.
‘Ceramics 2.0’ var navnet på den gruppe, der ved årets workshop arbejdede med robotteknik, computerdesign og – ler.
Projektet blev ledet af Design Robotics Group (DRG) fra Harvard University Graduate School of Design, en gruppe, der i
en årrække har fokuseret på, hvordan parametrisk design og
robotter kan bruges i massefremstilling af nye, mere komplekse lerkomponenter på teglværkerne. Der tages naturligvis
også hensyn til, hvordan nye komponenter kan samles, monteres og håndteres på en byggeplads.
Siden 2009 har DRG samarbejdet med den spanske organisation ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos
y Pavimentos Cerámicos), der sponserede DRGs deltagelse i
årets ‘Smart Geometry’.
DRGs forskning på Harvard er baseret på en grundig analyse af teglindustriens produkter, fremstillingsprocesser og
udvikling. Studierne koncentrer sig om forskellige aspekter
fra brug af robotter til lægning af komplicerede teglmønstre
(Robotic Tile Placement) til udvikling af ganske tynde printede teglelementer (Ceramic Printing). Også fremstillling af
blokke og mursten ved hjælp af CNC-skæring i forbindelse
med ekstrudering (Flowing Matter) af ler er en del af projektet
‘Ceramic Futures’, der ledes af Professor Martin Bechthold.

Tegl •

15

• September

Tegl •

16

• September

Design Robotics Group (DRG) er en forskningsenhed på Harvard, der arbejder på at fremme forståelse, udvikling og udbredelse
af innovative teknologier ved at anvende design som en forandringsagent i udviklingen af en bedre fremtid.
DRG ser på den betydning, som fremstillingsprocesser og -systemer med særligt fokus på robot- og CNC styrede fremstillingsprocesser har for byggeriet.
Kombinationen af elementer som computerbaserede beregningsmetoder, materialer og samleprocesser resulterer dels i prototyper, der kan integreres i industriel fremstilling, dels i en mere teoretisk afprøvning af lerets muligheder.
Gruppen følger forskellige forskningsprojekter og støtter udarbejdelsen af afhandlinger på master- og ph.d.-niveau. P.t. ligger
hovedvægten på bygningskeramiske elementer og elementer, der egner sig til montage ved hjælp af robot.
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Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: Ivan Baan og Roland Halbe

HOUSE FOR ALL SEASONS
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Med udgangspunkt i traditionelle bygningsteknikker kombineres moderne design med den
traditionelle måde at bo og bygge på i Shijia House i en landsby i Shaanxi provinsen i Kina.

Oprindelig var alle husene i landsbyen Shijia opført af lerjord
på små parceller på 10 x 30 meter. Husene var ens og opført i
en kollektiv byggeproces, hvor landsbyens beboere hjalp hinanden. Med tiden har tilbygninger i andre materialer brudt
med den homogenitet, der ellers kendetegnede de kinesiske
landsbyer.

brændte tegl, der danner et åbent fletværk omkring huset og
foran vinduesåbningerne.
Udviklingen favoriserer i stigende grad nyt på bekostning af
traditionelt, og med huset i Shinjia forsøger John Lin at slå
bro mellem disse to yderpunkter og at videreføre den forstandighed, viden og erfaring, som findes indlejret i traditionelle
og lokale teknikker, der allerede har fungeret i århundreder.

Der bor i dag 700 millioner mennesker på landet i Kina, og det
forventes at halvdelen af disse inden for de næste 30 år flytter
ind til de større byer. Både det sociale og det fysiske landskab
forandres, og lokal, traditionel byggetradition taber terræn. Dét
er nogle af arkitekten John Lins bevæggrunde for at udarbejde
dette bud på, hvordan en ny bolig på landet kunne udformes.

Totalomkostninger til opførelsen af huset er 25.000 $/66 $ pr
m2.
Projektet er gennemført som en workshop for eksperimentering og læring ved Hong Kongs Universitet og finansieret af
Luke Him Sau Charitable Trust.

I Kina leves en stor del af livet i landsbyen endnu i dag i boligens centrale ‘gårdhave’. Lins hus på 380 m2 er derfor bygget
op omkring fire åbne gårde med forskellig funktion og udseende; gårde, der relaterer til henholdsvis badeværelse, køkken, opholdsstue og soveværelser, og som kan tages i brug i
bestræbelserne på at gøre beboerne selvforsynende og mindre
afhængige af tjenester og varer udefra.
På husets tag opholder man sig og tørrer grøntsager og urter
– i regnsæsonen opsamles vand til brug i den tørre årstid. I en
af gårdene kan der holdes grise. Et biogasanlæg under terræn
producerer energi til madlavning. Varm luft og røg fra ovnen
ventileres via kanaler gennem en ‘kang’; en kinesisk form for
seng af beton eller mursten, hvor en del af luftens varme afgives, inden den forlader huset via skorstenen.
I huset kombineres vernakulære principper fra flere kinesiske regioner, og traditionelle og nye teknologier tages i
brug. Søjler og tag er opført i beton og indvendige vægge
med soltørrede lerjordssten; alle ydervægge er beklædt med
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John Lin er adjunkt ved University of
Hong Kong. Han er født i Taiwan og
emigrerede i 1983 til USA. Efter kunst- og
ingeniørstudier på Cooper Union i New
York blev han arkitekt i 2002. I 2004
deltog han i det danske projekt ’Kolonihaven’ på Louisiana.
I år er vandt ShijiaHouse ’Architecture
Review Award 2012’.
Lins aktuelle forskning drejer sig om
forholdet mellem land og by i Kina med
fokus på bæredygtig udvikling af kinesiske landsbyer.
Lin har undervist på Kunstakademiets
Arkitektskole og The Chinese University
of Hong Kong.
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Tekst og fotos: Mads Frederik

VÄSTRA HAMNENS BLACK BOX

Dockums er navnet på Region Skånes nye kontorbygning
ved Dockan i Västra Hamnen i Malmø, dér hvor Kockums
skibsværft tidligere lå. Bygningen er tegnet af den norske
arkitekt Kari Nissen Brodtkorb og afspejler med sin industrielle udformning og stål, glas og murværk områdets og
skibsværftets historie.
I 2011 blev byggeriet nomineret til ’Stålbyggnadspriset’ og
fik udmærkelsen “...med en åben og lys indre gård skabes der
kontrast til den gedigne bygnings alvorlige tegl-eksteriør. Det
blottede stål sætter præg på det høje rums etageplan. Bygningen eksponeres med sortmalede bjælker, piller og fagværk, der
videreføres i gennemtænkte trapper og gelændere i den åbne
sals svalegange og balkoner. En tolkning af klassisk industrikonstruktion af stål og tegl...”
Fra østsiden ligner bygningen en uindtagelig borg, hvis lukkethed dog brydes af indgangspartiet i bygningens nordøstlige hjørne, som nærmest opløser bygningens knappe form.
Indgangspartiet markerer sig med overflader i en klar rødorange tone, og belyst opstår der om aftenen et maritimt udtryk
– inspireret af det nærliggende fyrtårn vis a vis indgangspartiet.
Indgangspartiet fører via en høj åben passage ind til bygningens seks etager høje centralrum, hvor et glasparti i bygningens fulde højde vender ud mod et planlagt parkområde.
Etagerne er disponeret med store og små kontorer, møderum
og caféer, alle med klare farver, der bryder med det industrielle
udtryk. Den sølvblanke teglsten Roystone er fra det hollandske
teglværk Baksteen. Bygningen er Green Building certificeret.
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Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: Francis Kéré

BIBLIOTEK I GANDO, BURKINA FASO

I 2001 færdiggjorde Francis Kere Architecture med adresse i
Berlin en folkeskole for 900 elever i Gando i Burkina Faso.
I 2012 er en udvidelse af skolen i form af et bibliotek fra
samme tegnestues hånd afsluttet.
Selve biblioteket danner en oval muret form med en øvre murafslutning af beton, der fortsættes i en rektangulær ramme.
Søjlerækken omkring biblioteket er af eucaluptusstammer, der
skaber en løst defineret zone mellem bygning og omgivelser.
Tagkonstruktionen er ny; store tilskårede lerpotter er brugt i
loftet til at skabe luftcirkulation og cirkulære lysindfald i rummet. En masse håndlavede potter af forskellig størrelse blev
bragt til byggepladsen, hvor de blev tildannet og siden støbt
ind i tagets betondæk.
Diébédo Francis Kéré, der er født i Gando, har studeret arkitektur på Technische Universität Berlin. Keres arbejde som
arkitekt bidrager til at udvikle strategier for arkitektur med
lokal karakter. Som arkitekt definerer han sig selv som ‘en bro
mellem kulturer – mellem teknisk og økonomisk udviklede
lande og mindre udviklede afrikanske lande.’
Kere grundlagde foreningen ‘Schulbausteine für
 Gando’ for
at kunne finansiere opførelsen af skolen og modtog for denne
Aga Khan Award for Architecture samt BSI, the Swiss Architectural Reward, Marcus prisen og den regionale Holcim
Award for Africa and the Middle East.
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’Klink’ er en ny blog til klinkens fremme i moderne arkitektur oprettet af arkitekterne Rune Bundgaard Jørgensen, Mikkel Nielsen, Mark Minick Vonsild og
Morten Emil Engel.
Fra bloggen:
“Igennem århundreder har klinken fascineret og henrykket mennesker over hele kloden.
Dens funktion som et funktionelt og dekorerende bygningselement har beriget arkitekturen med former, farver og fortællinger. Ved brug af ler, vand og farvepigmenter, har
kunstnere på tværs af civilisationer skabt et materiale, der fortæller eftertiden om deres
kultur og historie. Dette materiale, klinken, og dens potentiale til at fornøje og fortælle,
ønsker vi at bringe frem i lyset.
Nyere byggeri er, i vore øjne, ofte kendetegnet ved en ensidig fokusering på det sensationelle og konceptuelle på bekostning af den sanselige oplevelse af arkitekturen. En intensiv industrialisering af arkitekturen efterlader et til tider fattigt og historieløst miljø,
der mangler det nære, stoflige og taktile. Klinken kan være med til at tilbagebringe disse
egenskaber.
Klinkens kvaliteter spænder bredt over det robuste og lødige til det farverige og iscenesættende, men samlet set er klinken et ganske ærligt materiale. Dens produktionsmetode og montering har i sin kerne ikke ændret sig i århundreder, og kan fortsat benyttes
relativt let uden de store økonomiske omkostninger og komplicerede byggeteknikker.
Samtidig er klinkens æstetiske egenskaber uudtømmelige. Med den rette kombination af
overflade, format og tredimensionalitet kan den udvide spektret af arkitektoniske anvendelsesmuligheder og tilføje ny værdi til det byggede miljø.
Fremtidens klinke vil i kraft af den teknologiske udvikling kunne tildeles et bredt spektrum af miljøfremmende egenskaber. Ekstremt holdbare klinker, der ikke kræver vedligeholdelse, klinker der enten øger eller reducerer bygningens varmeoptag, overflader, der
ikke kræver rengøring, eller som kan omdannes til biotoper for grøn bevoksning, der reducerer bygningens CO2 regnskab. Mulighederne er mange og endnu uudforskede.
Klinken er alt i alt det perfekte byggemateriale!
Med denne blog ønsker vi at inspirere og opfordre andre til ligeledes at dyrke klinkens
muligheder i den moderne bygningskultur.“

Link: http://cargocollective.com/klink/
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Af Else Østergaard Andersen, leder af Nationalpark Thy, også bragt i dagbladet Information den 15. august 2012

POLITIKERNE ER FOR UAMBITIØSE I FORHOLD
TIL LAVENERGIBYGGERI

I 2009 skiftede jeg et job i København ud med et i Thy. Og med
flytningen opstod en chance for selv at bygge hus. Der blev
tegnet og drømt og forhandlet med firmaer. I 2011 indgik vi
kontrakt med et velrenommeret tømrerfirma i Thy (Skinnerup
Tømrer og Snedker v. Per og Ole Sloth, red.) og med en dygtig
bygningskonstruktør til at kvalitetssikre drømmen. Vi kommer
næppe til at fortryde!
Siden jul har vi boet i et af Danmarks formentlig første aktivhuse (et hus, der over året producerer mere energi, end det bruger, red.) opført på privat initiativ! Vores erfaringer er ganske
anderledes, end pressen giver indtryk af. Og vi er forundrede
over, at politikerne ikke er mere ambitiøse på området.

inklusive’ dækker over et 4,8 kWp solcelleanlæg, jordvarmeanlæg, ventilationsanlæg med varmegenvinding, trelags energiglas, ekstra god isolering, hårde hvidevarer i bedste energiklasse samt en trykprøvning, der viser, at huset er tæt på
2020-klassen. ’Alt inklusive’ dækker også over et nedsivningsanlæg, et lækkert gulv i massiv eg, og et tidløst og gedigent
inventar i køkken, bryggers og badeværelser.
FORDOM NR. 3: ENERGIINVESTERINGER TAGER LANG
TID AT TJENE IND. FORKERT! Jordvarmen var en af årsagerne til ønsket om at bygge nyt. Merprisen på 30-40.000 kr.
i forhold til et pille- eller oliefyr er hurtigt tjent hjem! Solcelleanlægget kostede mindre end forskellen på det billigste og det
dyreste køkken (vel at mærke af samme kvalitet)! Dertil kommer afskrivning på solcelleanlægget og salg af overskydende
el. Vigtigst af alt er dog, at vi ikke har udgifter til energi. Det
bliver guld værd!

FORDOM NR. 1: TEKNOLOGIEN TIL AT BYGGE AKTIVHUSE MED ER FREMTID. FORKERT! Vi har sammen med
en håndfuld håndværksmestre i Thy og ved hjælp af omtanke i
forhold til materialevalg og omhu med byggeriet fået bygget et
hus, som producerer langt mere energi, end det bruger! Vi har
siden jul produceret mere end dobbelt så meget el, som vi har
brugt, og kommer til at sælge strøm, når året er omme!
Teknologien er der, men viljen mangler! Hvorfor er det først
i 2020, at huse skal bygges lige så godt som vores hus? Det
giver ekstra udgifter i alle led, at man skal operere med tre energiklasser (2010, 2015 og 2020).Hvis politikerne vil 2020-standarden allerede i 2012, kan de få den! Og materialerne vil blive
billigere med en stigende efterspørgsel.

FORDOM NR. 4: DET ER FOR TEKNISK AT BO ENERGIRIGTIGT. FORKERT! Vi interesserer os selvfølgelig for,
hvordan huset fungerer, og hvordan vores adfærd påvirker
energiforbruget. Vi har brugt tid på at sætte os ind i, hvordan jordvarme- og genvex-anlæg indstilles efter vores behov i
hverdagen. Vi har bestilt huset og foretaget nogle valg, og dem
står vi ved. Vi er ikke ude på at finde fem fejl (som testpersoner
og lejere måske er), men på at finde ud af, hvordan vores hus
fungerer optimalt for os, der bor her.

FORDOM NR. 2: DET ER FOR DYRT AT BYGGE ENERGIRIGTIGT. FORKERT! Huset er bygget i klassisk murermesterstil med gesims og saddeltag, bygget så solidt og vedligeholdelsesfrit som muligt. Maling og mange materialer i øvrigt var
miljømærkede uden af den grund at være dyrere!
Kvadratmeterprisen for vores velproportionerede enfamilieshus på 145 m2 alt inklusive har været ca. 13.400 kr. ’Alt
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FORDOM NR. 5: DET ER FOR KOLDT OM VINTEREN OG
FOR VARMT OM SOMMEREN. FORKERT!Huset har gennem
vinteren snildt holdt den ønskede temperatur på minimum 19°
C med et maksimalt forbrug på 21 kWt på den koldeste dag. På
den varmeste dag har vi haft 28° C i stuen med 26° C udenfor.
Er det for varmt? Åbne vinduer og en havedør har snildt kun-
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Der findes ude i landet private bygherrer; lægfolk, der har et ønske om at bygge ansvarligt. Med brug af ny og
alternativ teknologi er de helt med på at rette ind efter de krav, som energiklasse 2020 stiller allerede nu. Dér må
ligge en udfordring for både murerfagets producenter og for arkitekter i en medvirken til at skabe et fremtidens
typehus...(red.)

net få temperaturen ned inden natten. Mange huse i Danmark
har formentlig større problemer med varme end vores. Men
man spørger nok kun testpersoner i lavenergihuse.
FORDOM NR. 6: INDEKLIMAET ER DÅRLIGT. FORKERT!
Vi har haft et formidabelt indeklima gennem syv måneder.
Masser af solindfald med store vinduer mod syd. Luftfugtighed
på cirka 40 procent: passende for mennesker, musikinstrumenter og trægulve, men ikke for husstøvmider!

De dage i vinter, hvor det var rigeligt tørt, kunne det fikses ved
at tørre en portion vasketøj hen over en nat! Indeklimaet kan
vist kun forbedres med et pollenfilter.
Min pointe er, at vil man, så kan man! Når det nu kun kræver
omtanke og omhu ud over viljen, er det for uambitiøst, at man
skubber kravene 10 år ud i fremtiden. Man bygger jo for 100 år!
Spørgsmålet er faktisk snarere, om man har råd til at lade være
med at bygge så energirigtigt som muligt? Har vi råd som
samfund? Har du?

Tegl •
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Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: Pirak Pirak Anurakyawachon

TEGLLABYRINT KANTANA

The Bangkok Project Company har brugt mursten til Kantana
Film and Animation Institute, der er opført i et tyndt befolket
landdistrikt, Nakorn Prathom, vest for Bangkok.
De fire afsnit af den 2.000 kvadratmeter store filmskole er adskilt af et naturstensbelagt gangforløb, hvori enkelte større
træer kaster skygge. Savtakkede murstensvægge beskytter
mod tropisk sol og vinde.

Assisterende professor Boonserm Premthada fra Faculty of Architecture, Chulalongkorn University modtog ‘the ar+d Awards
for Emerging Architecture 2011’ for the Kantana Film and Animation Institute.
Bygherre: Kantana Edutainment International Co., Ltd.
Projektteam: Boonserm Premthada, Ittidej Lirapirom, Piyasak
Mookmaenmuan

Byggeriets plan er enkel, men da murene og deres skarpt
markerede dør- og vindueshuller er ret ensartede, opleves stiforløbet labyrintisk. Et bevidst valg, for arkitekten mener, at en
svag desorientering er med til at skærpe elevernes nysgerrighed og opfattelsesevne.
Der er brugt over en halv million håndlavede mursten til byggeriet, der i sin stoflighed kan minde om en gammel thailandsk stupa. De lokalt fremstillede sten er dobbelt så store som en
i området almindelig mursten.
Der er ikke tale om massivt murværk men om enstensmure
muret op over et bærende skelet af beton og stål. De 8 meter
høje mure er hule og akkumulerer derfor ikke så megen varme
som en massiv mur, og varmen overføres ikke fra de ydre solopvarmede vægge til de indre.
Arkitekten Boonserm Premthada kommer selv fra en af de lavere klasser i det thailandske samfund og fortæller, at han valgte at lade skolen bygge af lokalt fremstillede mursten, fordi
han ønskede, at skolen skulle være mere end blot en bygning
– realiseringen af den skulle også være med til at skaffe arbejde
og uddannelse til områdets arbejdsløse beboere og desuden at
bevare og videreføre lokale håndværkstraditioner.
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TEGL
T R A D I T I O N F O R I N N O VAT I O N

Asbjørn Kommunikation

UNIKA ALEXANDRIA

Det nyeste byggeri i Agro Food Park
ved Aarhus er tegnet af arkitektfirmaet
Kjær & Richter. Til facaderne er leveret
185.000 stk RT 522 Unika Alexandria.
Se flere facadesten med karakter
på www.randerstegl.dk

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

Byg med sjæl
- byg med tegl
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
Tegl •
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