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PALLADIO

161 grunde til at bestille vores
nye produktvifte
En ny produktvifte viser vores brede
sortiment af teglsten fra nær og fjern.
Oversigten indeholder 161 af vores
teglprodukter med de vigtigste
tekniske informationer. Skriv en mail
eller ring, så sender vi en inspirerende
produktvifte til din tegnestue.

/

importerede eksklusive facadesten ’Wit’. Det giver
kvalitetsbyggeriet et æstetisk og homogent udtryk.

STUK

Til det prestigefyldte byggeri i Fasanhaven på
Frederiksberg i København valgte arkitekterne den

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

Rikke Krogh

“…vi står på hovedet
for at finde ud af,
hvordan vi kan skabe
de rigtige rammer for
debat…”
Interview med Akademisk Arkitekforening
Jane Sandberg

SEPTEMBER 2008 / 3

INTERVIEW MED AA

Wienerberger tilbyder et af Danmarks
bredeste sortimenter af mursten,
tagsten, teglblokke og belægningstegl.
Vi producerer udelukkende på egne
teglværker i ind- og udland, og sikrer
dermed en meget høj kvalitet
samt et smukt og ensartet udseende
hver gang.

Klassisk tegl til
utraditionelt byggeri!

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.

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

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

Over 40 standardfarver
og specialfarver efter ønske
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Røde Højslev Vingetegl

Røde blødstrøgne facadesten

Røde Højslev Vingetegl giver det stilsikre,
klassiske tegltag, hvor den arkitektoniske
formgivning kommer til sin ret.
Højslev Vingetegl, der også fås som
blådæmpede, brune, gule og sort-engoberede, er enestående klimastærke tegltagsten, der hverken falmer eller skaller.

Randers Tegls målsætning er at skabe
fornyelse med respekt for de bedste
tegl-traditioner. Derfor omfatter
sortimentet alle de klassiske typer og
markante facadesten til innovative
byggerier.
Se sortimentet af både trendsættende
og klassiske tegl til mur, tag og
belægninger på www.randerstegl.dk

Landsdækkende service:

A/S Randers Tegl
Mineralvej 4 · 9100 Aalborg
Tlf. 98 12 28 44
tegl@randerstegl.dk
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Forside: Baggrunden er et udsnit af Rigsarkivets facade · Fotos: Nana Reimers, Søren Bøgh

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

SIKKE NOGET ROD
Forleden blev Tegls redaktør inviteret ud i det virkelige liv af ’murerne fra
Nordsjælland’ op til en mindre bebyggelse af dobbelthuse med net arkitektur. Alt virkede tilforladeligt.
Ved nærmere eftersyn stod skeletterne i kø for at falde ud af skabet. Vi
hørte om gode murermestre, der blev erstattet af jyske ‘ApS’er’, der med
udenlandsk arbejdskraft luftede deres manglende håndværksmæssige formåen og murede så ujævnt, at man ikke tror sine egne øjne. Takkede dørog vinduesfalse, endda visse steder ude af lod, er så synlige, at det må forventes, at murerfagets danske håndværkere med tiden må tage ansvaret for
det, når eftertiden i fordømmelse af sjusket søger en forklaring.
Det viste sig at være endnu værre. Bygherren havde i sin iver efter at finde
besparelser solgt en del af husene som råhuse, så køberne selv kunne færdiggøre de indvendige vægge, spartle, male, sætte køkkener op m.m.
Også her fik ’nogen’ en fiks idé. Fra et ’ApS’ lidt længere oppe ad kysten
myldrede udenlandske håndværkere frem og tilbød husejerne at løse alle
de problemer, der naturligvis opstår, når selvbyggeri vokser ’ikke-byggefolk’
over hovedet. Det var ’artige’ historier, der kunne fortælles om deres manglende håndværksmæssige erfaring. En lovlig faglig aktion satte dog en stopper for løjerne.
Tilbage står en række nybagte husejere, der skal få tilværelsen til at fungere
midt i en byggeplads, hvor tømrere, malere og anlægsgartnere maser rundt
med køkkenelementer, komfurer, spartelmasse, fodpaneler, muldjord og
meget andet.
Når vi jævnligt hører om sjusk, skimmelsvamp, ansvarsfraskrivelser og meget meget mere, så må de forhold, som beskrives her give de berørte familier, og alle der blot tænker på at begive sig ind på boligmarkedet en fornemmelse af en byggebranche, der har svært ved at bevare troværdigheden.
Det er vel et forhold, der er umagen værd at gøre noget ved.
Søren Bøgh
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TEKST NILS-OLE LUND • FOTOS ARKITEMA

GENOPLIVET MODERNISME

F

or et par år siden besøgte Arkitektens

ken mod vandet, og de 8 lejligheder, der er

redaktion, bestyrelse og udvalg de øst-

grupperet tre gange tre, er alle vendt mod

rigske arkitekter Baumschlager og Erbele.

bugten. De tre nederste boliger har en ekstra

år siden så hårdt kritiseret. Den manglede fol-

Danskerne spurgte, hvorfor arkitekterne brug-

fløj og tre skorstenspiber af mørke teglsten

kelighed og dekoration, den var rationel og

te det modernistiske formsprog og deres

stikker op som skiver, mod hvilke lejligheder-

uden historie. Postmodernismen med sine

mange projekter. Deres svar var, at nutidens

ne lægger sig.

billeder og fortællinger var langt mere interes-

viden og teknologi havde gjort det muligt at
bygge det, man drømte om i 1920’erne og
1930’erne: de hvide huse med hjørnevinduer,
store glaspartier, flade tage og tagterrasser.
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H

vad er det, der gør den gamle modernisme så populær igen? Den blev jo for få

sant.

N

år man ser bebyggelsen nedefra, har ski-

verne en dramatisk virkning, en frembru-

sende modernitet, som om man stod over for

M

an kunne tro, at nymodernismen bare

er en postmodernistisk genbrug af en

et pragteksemplar af russisk revolutionsarki-

gammel stil. For de nye former blev i moder-

rkitemas tre blokke i Ebeltoft er netop

A

tektur – meget langt fra atmosfæren i

nismens barndom set som frigørende. Man

genoplivet funktionalisme med moderne

Ebeltoft. Men moderniteten er altså fra 2007

ville slippe for den tvang, der lå i historiens

byggeteknik. De ligger tæt på hotellet Hvide

og ikke fra 1920’erne.

forbilleder. Men nu i 2007 er den hvide arki-

Hus af Friis og Molkte og fortsætter hvidhe-

tektur ikke mere frigørende, den er blevet

den. De deler med hotellet udsigten fra bak-

mode.
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F

orklaringen på dette fænomen er måske,

der selv i 1950’erne vendte sig mod den in-

at modernismen og funktionalismen heller

ternationale modernisme for at få inspiration.

ikke ved sin fødsel var en ny og frigørende
stil. Der var blot tale om en ny gang idealiseret arkitektur, en ny form for klassicisme. Et

S

elv om den administrative direktør for
Arkitema hævder, at firmaet ikke skaber

forsøg på at skabe en ny bygningskunst, der

’værker’, så må man konstatere, at her har det

ligesom den græske og romerske søgte har-

– formodentlig så ved en fejl – tegnet en

moni ved proportionering var hævet over

bebyggelse, man kan tale og skrive om: altså

ønsket om at være aktuel.

et ’værk’.

I

Mies van der Rohes tilfælde er der i hvert
fald ikke tvivl om, at han stræbte efter en

idealarkitektur, en slags modernistisk nyklassicisme. Trods alle disse spekulationer om
modernismens relevans i 2007 vækker bebyggelsen i Ebeltoft beundring hos en arkitekt,
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TEKST BIRGITTE KLEIS • FOTOS NANA REIMERS

SOCIALT ENGAGEMENT
Lederen i sidste nummer af Tegl efterlyser

hvordan man dels tilvejebringer viden om

Arkitektforeningens holdning til de synspunk-

arkitekturens betydning i udsatte boligområ-

ter, som kommer til udtryk i to interviews

der dels formidler denne viden videre til stan-

med hhv. Jan Søndergaard og Bo Boje Lar-

den og gør opmærksom på problemerne i

sen. Førstnævnte tegner et billede af arkitekt-

forhold til det landspolitiske niveau.

faget, som i sin iver efter at favne en i stigende grad global verden ender med ukritisk at

Vinder det genklang blandt medlemmerne?

lefle for investorer med hang til hurtige ideer

Har de trang til at begive sig ad den sociale

og smarte koncepter, hvilket ofte resulterer i

sti igen?

en overfladisk arkitektur uden forankring i
faktiske sociale og menneskelige behov.

Rikke Krogh:

Hvad er jeres holdning til dette udsagn – har

Når man ser på de ting, vi laver i dag, i et

han ret?

historisk, socialt perspektiv, kommer jeg til at
tænke på, om vi i virkeligheden har lært

Rikke Krogh:

noget? I bagklogskabens klare lys kan man se,

Til dels. Det er gået stærkt de seneste år, og

at Corbusier og CIAM valgte forkert, og nogle

der er nok røget nogle finker af panden i den

af de unge arkitekter, som tegner store kon-

forbindelse. Det kunne være rart med mindre

kurrenceprojekter om kæmpe boligområder i

vind i sejlene, så der igen blev tid til at arbej-

Kina, er i færd med at gentage de samme fejl-

de ordentligt med opgaverne. Men at have

tagelser.

travlt behøver ikke betyde, at den faglige fane
ikke kan holdes højt.

Jane Sandberg:
Ja, vi fornemmer, at interessen er der, men

8
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Jane Sandberg:

som forening er det også vores opgave at

For Arkitektforeningen er det interessant at

gøre vores medlemmer opmærksomme på, at

undersøge, hvordan vi kan skabe bedst muli-

hvis ordentlig arkitektur i udsatte boligområ-

ge vilkår for, at fordybelsen kan opstå ude på

der ikke eksisterer på deres tegnebræt i dag,

tegnestuerne, også selv om de kommercielle

så kommer den til det. Vi vil gerne have rol-

interesser kommer først.

len, som igangsættere og vil gerne løfte pege-

Vi gennemfører en række projekter, som skal

fingeren. Ikke fordi vi betvivler, at vores med-

dokumentere foreningens faglige engagement

lemmer ikke ved disse ting, men fordi vi ken-

og fortælle omverden, at vi er os det sociale

der til den virkelighed, de skal begå sig i, og

ansvar bevidst. Et projekt, som handler om,

den kan vi som forening hæve os over.

»….vi står på hovedet for at
finde ud af, hvordan vi kan
skabe de rigtige rammer for
debat…«

Jane Sandberg

Hvor villig må man være som arkitekt?

Rikke Krogh

Er I enige i, at arkitekter er ved at tømme

ikke kun er et spørgsmål om hvem, der har

fagligheden for værdi og reducere fagets rol-

lavet den pæne facade. Faget rummer utrolig

Jane Sandberg:

le. Er arkitekter ved at reducere sig selv til

mange arbejdsopgaver, og det er vigtigt at

Jeg tror, at alle i denne branche har accepte-

facademagere?

vise, at vi kan påtage os roller i mange forskellige instanser.

ret afvejningen af villighed som et grundvilkår.
Arkitekter sidder jo ikke alene og skaber fri

Jane Sandberg:

kunst, så havde de nok valgt en anden bold-

Det er svært for os at besvare, fordi vi skal

Det er formodentlig lettere at sætte ord på

gade. Det væsentlige er, at faget holder fast i,

repræsentere hele bredden i foreningen. Der

følelser over for god arkitektur, mens det er

at der er en grænse.

er givetvis eksempler, som, vi alle kan blive

langt sværere at definere, hvad der er galt,
dér hvor den er gal.

Dybest set mener jeg, at arkitektstanden

enige om, ikke er så gode, men som forening

besidder høj integritet, og jeg kender faggrup-

har vi ikke interesse i at mene ret meget om

per, som er mere til salg end arkitektstanden.

det.

Jane Sandberg:
Ja, det er netop det, projektet om udsatte

Rikke Krogh:

Hvorfor ikke?

Den forøgede almene interesse for arkitektur

boligområder griber fat i. På papiret ser Gellerupplanen sgu meget godt ud. Der lader til

betyder, at det er muligt at komme igennem

Jane Sandberg:

at være masser af plads og store altaner –

med en arkitekturpolitik, som stiller krav til

Vi er en forening med 7000 medlemmer, og

men hvad er det, der afgør, om det er et godt

bygherrerne og kommunerne om kvalitet.

det er ikke vores opgave at kvalitetsvurdere

sted at leve? Vi forsøger at komme svaret lidt

medlemmernes arbejde.

nærmere ved at definere, hvad kernen i

langt i sin iver efter at brande eller sælge

Jeg tænker også mere på, om man kan tale

ikke mindst over for dem, som ikke arbejder

varen og dermed levne arbejdet med det

om et symptom på en stand, hvor de store

med faget til daglig. Vi kan komme med

egentlige, nemlig fordybelsen i arkitekturen,

beslutninger bliver taget i developperfirmaer-

anbefalinger og fx pege på, hvor dansk lovgiv-

ringere vilkår?

ne, som måske – måske ikke – har arkitekter

ning er en stopklods for at komme videre.

tilknyttet, men hvor det ikke er arkitekterne,

Vi skal medvirke til at få ændret gældende

Rikke Krogh:

som styrer beslutningsprocessen. Hvis virke-

lovgivning, således at den kan omsættes i

Ja, helt sikkert, hvis alt bare skal være større

ligheden også i jeres øjne ser sådan ud, hvad

ændret praksis, så vores medlemmer i kom-

og mere spektakulært. På et tidspunkt når

skal vi så gøre?

Det er vel spørgsmålet, om man kan gå for

begrebet arkitektonisk merværdi omfatter –

munerne kan gøre noget for, at vi ikke om
tyve år står med et Gellerup 2.

man grænsen for, om projektet besidder kvalitet og indlevelse. Dygtige tegnestuer formår

Rikke Krogh:

efter min mening at tegne glimrende projek-

Vi skal da generobre markedet! Vi slår vældig

ter og samtidig nå helt ned i detaljen.

meget til lyd for at se arkitektens rolle som en

vægtige argumenter, som I kan fremføre over

meget bred rolle og huske på, at det netop

for myndighederne?

Projektet har med andre ord udstyret jer med

TEGL SEPTEMBER 2008
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»Vi er sat på jorden for at
ruste det enkelte medlem
bedre – ikke for at være en
politisk højtråbende organisation….«

Jane Sandberg:

Vi har ikke noget imod at være upopulære på

et faktum, at folk som oftest ytrer deres hold-

Helt bestemt. Når vi fører dem til torvs de ste-

baggrund af vores udtalelser, så længe vi er

ning i en lukket sammenhæng. Medlemmer-

der, hvor folk arbejder med udformning af

bevidste om, at vi repræsenterer vores 7000

ne kommer simpelthen ikke til meningsdan-

lovtekster, så lytter de, for det er rigtig gode

medlemmer. Medlemmerne skal ikke opleve,

nende møder i lokalafdelingerne og bruger

argumenter, som er svære at sidde overhørig,

at deres forening har en specifik mening om

sjældent nettet til at debattere.

og det er vores forventning, at vi gennem det-

et konkret byggeri, med mindre debatten har

Der skal meget til før de skriver et læserbrev

te projekt kan være med til at påvirke lovgiv-

et principielt indhold.

og der er mange som synes det er svært at

ningen.

udtrykke sin holdning i sit lokalområde, hvor
Rikke Krogh:

man skal have sin dagligdag og ofte tjene

I taler om at påvirke myndigheder og også

Vi skal ikke være smagsdommere, selv om jeg

sine penge.

gerne samfundet i det hele taget. Skal jeg

godt ved, at det er nemmest, men det opfat-

Vi kunne godt diskutere meget mere internt,

tolke det som startskuddet til en forening, der

ter jeg som populisme. Vi skal fremhæve det

men det skal jo ikke nødvendigvis altid være

i højere grad, end det hidtil har været tilfæl-

gode eksempel, så vi kan påvirke dem, der

mig som skræpper op. I virkeligheden er vi jo

det, tager bladet fra munden og taler magt-

skal træffe beslutninger og bygge. Vi skal for-

bare repræsentanter, som skal facilitere

haverne imod – også selv om det er upopu-

tælle om den gode proces og om den værdi,

debatten for de andre 7000 medlemmer.

lært?

som arkitekter kan være med til at skabe.

Fagets ”gamle drenge” mener, at der var
meget mere diskussion i gamle dage.

Rikke Krogh:

Jane Sandberg:

Ja, selvfølgelig! Ikke mindst når vi har at gøre

Du efterlyser kant i vores udtalelser, og at vi

med noget, som er så konkret som det her. Vi

udtaler os om aktuelle sager. Højhuse i

Jane Sandberg:

har to medarbejdere, som har brugt et halvt

København kunne vi for eksempel godt ytre

Ja, men tiden var en anden dengang. For at

år på at rejse rundt i udlandet og set på, hvad

en principiel mening om, for her har vi histo-

komme igennem med sit budskab måtte man

der fungerer og ikke fungerer, og vi kan doku-

rikken at læne os op ad. Så her ville vi ikke

ty til demonstrationer ofte med ret spektaku-

mentere deres research. Efter en to dages

kunne miskreditere vores medlemmer. I ste-

lære virkemidler.

konference, hvor en masse danske og uden-

det ville vi kunne bringe synspunkter til torvs,

I dag har vi en anden form for retorik, og man

landske arkitekter diskuterede emnet, fik vi et

som baserer sig på viden, vi selv har akkumu-

har vel også lov til at lære af erfaringerne. Vi

meget klart billede af, hvad der skal til.

leret.

repræsenterer et fag, der skal agere i en virke-

Jane Sandberg:

Rikke Krogh:

anderledes end os selv.

Vi vil rigtig gerne give udtryk for meninger og

Medlemmerne spørger tit, hvorfor vi ikke

Skal vi bevare troværdigheden og blive lyttet

sætte dagsordner. Det er faktisk en formuleret

diskuterer mere indbyrdes, men vi står på

til som en regulær diskussionspartner og ikke

ambition fra vores bestyrelse, at deltage i

hovedet for at finde ud af, hvordan vi kan

bare en pauseklovn, er det klart, at vi selv skal

debatter og selv sparke debatter i gang.

skabe de rigtige rammer for debat, for det er

være med til at definere spillets regler. Vi er

lighed med en masse mennesker, der er

10
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»I virkeligheden er vi jo
bare repræsentanter, som
skal facilitere debatten for
de andre 7000 medlemmer.«

interesserede i at have en levende stand, som

Jane Sandberg:

Rikke Krogh:

taler med autoritet.

Det er rigtigt, at Bondam og Bjerregaard ofte

Det kan godt være, at man skal bygge 1,5 mil-

løber med en dagsorden, som lige så godt

lioner kvadratmeter i Kina, men hvis man kan

Rikke Krogh:

kunne være fremført af arkitekter, og det vil vi

tilføre projektet nogle af de kvaliteter, vi har

Det er ikke et spørgsmål om altid at spille

gerne være med til at lave om på, men igen:

herhjemme, og som kan skabe forbedring af

standen ud mod hinanden,men at fremhæve

man kan ikke råbe højt, før man har den nød-

livskvalitet eller graden af bæredygtighed, så

de positive konsekvenser af god arkitektur.

vendige viden.

er det da bedre at involvere sig end at holde

Alligevel synes jeg ikke, at du har helt ret, for

sig væk.

Tror I ikke, at medlemmerne gerne vil have

når jeg kigger i avisernes spalter, synes jeg

en forening, der kommer med provokerende

ofte, at arkitekter tager bladet fra munden og

udsagn?

gerne lufter deres betragtninger, så jeg synes
ikke, det er rigtigt at hævde, at engagement

Jane Sandberg:

ikke findes blandt arkitekter i dag.

Jeg tror, at det er mere væsentligt, at det
enkelte medlem får en personlig værktøjskas-

Jeg vil gerne runde af med den debat, der

se, som giver ham bedre argumenter over for

har kørt over sommeren, og som lige nu,

de bygherrer, som, han kan være nervøs for,

med hele verdens øjne rettet mod OL, er væl-

tager magten. Vi er sat på jorden for at ruste

dig aktuel: er det godt eller skidt at tage

det enkelte medlem bedre – ikke for at være

opgaver i Kina eller andre lande, hvor men-

en politisk højtråbende organisation, som går

neskerettigheder ikke overholdes. Har I lyst til

ind i hver en sag. Vi vælger vores sager med

at påvirke medlemmerne i deres afklaring af

omhu i forhold til den strategi, som bestyrel-

dette?

sen og repræsentantskabet har udstukket.
Jane Sandberg:

Tidligere var arkitekter villige til at påtage sig

Vi kan bidrage ved at skabe viden om de for-

en rolle til gavn for offentligheden, ikke kun

hold, der gør sig gældende i de pågældende

til gavn for firmaets indtjening, og derigen-

lande, således at den enkelte arkitekt kan

nem var de med til at ændre samfundet –

træffe sit eget valg. Godt nok er vi en politisk

eller måske endda med til at sætte betingel-

forening, men vores medlemmers samvittig-

serne for det. Er arkitekter på samme måde

hed er ikke i lommen på os.

med til at sætte en samfundspolitisk dagsorden i dag?
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Pris 40 mio. kr.

Trappetårnene er lidt højere. Plads til 270 biler.

Husets højde er 15 meter plus værn.

meter langt og halvcirkulært afsluttet i begge ender.

Fakta: 8000 m2 i seks etager – 37 meter bredt, 52

TEKST OG FOTOS THOMAS MØLVIG

TRÓNDUR
– ET POETISK PARKERINGSHUS
Om aftenen står tårnene og bygningens facade
med en særlig aura af mystik,
der forstærkes af det oplyste indre.

TEGL SEPTEMBER 2008

Når man går på trappen inde i tårnet kan man kun se
to meter frem. »Det vanskelige er at lave en komposition, som fungerer på alle etager, og som samtidig er en
helhed,« fortæller Tróndur Patursson

I Vejle ligger en forunderlig bygning, der kom-

»Husets indre er bygget op som én lang ram-

København. Derefter er farverne brændt ind i

binerer pragmatisk parkering med ren poesi.

pe. Facademønstret følger rampen og

glasset på Per Hebsgaards glasværksted i

Bygningen signalerer med al tydelighed, at

bevæger sig opad – eller ned i jorden i et

Præstø.

den er en skulptur, men samtidig rummer

adstadigt tempo. Så hvis man kigger efter vil

Tróndur Patursson har arbejdet med glaskunst

den også 270 særdeles praktiske parkerings-

man se, at facaden udvikler sig rundt om byg-

igennem de seneste 20 år. Han har udviklet

pladser.

ningen. Jeg lavede en række papskitser af for-

en meget personlig stil og teknik, hvor der

Parkeringshuset vender ud mod en mindre

skellige mønstre, og det var sjovt at se møn-

arbejdes ’vådt i vådt’.

plads og danner et dynamisk omdrejnings-

strenes forandring som følge af den skrå

I store opgaver som denne påføres glaspla-

punkt for den omkringliggende bebyggelse,

bevægelse.

derne sorte linjer med en overdimensioneret

der primært består af boliger. I grundplan

Facaden er opdelt i flere højder. Bygningen

og langskaftet pensel, og derpå stænkes de

minder bygningen om en superellipse, og ved

har både tyngde og lethed. På jorden står

øvrige farver over fladerne. Først efter brænd-

udformningen af facaden er der taget særlige

murskiverne som en base i rød tegl. Basen

ingen ved 700o kendes det endelige resultat,

hensyn til det omgivende byggeri. Det ses

flettes sammen med den lettere overdel i glas

og farverne varierer ved ændringer i tempera-

både i materialevalget og facadehøjderne.

i et stort asymmetrisk mønster af tegl og glas,

tur.

’Tróndur’ ligger lidt tilbagetrukket i bybilledet,

der i rolig rytme bevæger sig rundt om huset.

»Når man går på trappen inde i tårnet kan

men alligevel nær ved det centrale strøgmiljø.

Den store glasflade er opdelt i enkelte glas-

man kun se to meter frem. Det vanskelige er

Det finurlige navn skyldes, at bygningen er

stykker adskilt med luftspalter, der giver

at lave en komposition, som fungerer på alle

opkaldt efter den færøske billedkunstner

udluftning. Glasstykkerne er som selvstændi-

etager, og som samtidig er en helhed. Desu-

Tróndur Patursson. Han har skabt det giganti-

ge skæl ophængt på et bagvedliggende stål-

den har det været væsentligt for mig, at det

ske glasmaleri, som omslutter trappetårnet

system. En skrå afskæring i glasstykkernes

er muligt at fornemme byen udenfor, uden at

mod sydvest. Selve huset er i form og hoved-

ene side giver fladen sin egen struktur.«

man kan se direkte igennem glasset,« siger
Tróndur Patursson og tilføjer: »Glastårnet er

konstruktion tegnet af Westergaard Arkitekter,
Vejle, mens Exners Tegnestue A/S har været

GLASMALERIET

arkitekter på facaden.

Om dagen står trappetårnet lidt mørkt og

sandsynligvis min livsopgave.«

anonymt, når det ses udefra. Indvendig er det
ROLIG RYTME

imidlertid en polykrom sanseoplevelse, der

Arkitekten Karen Exner har formgivet facader-

udvikler sig kontinuerligt for hvert skridt, der

ne med sin særlige sans for proportionering

tages. Om aftenen står tårnet og bygningens

og rytme i tegl. En sjælden evne, der har

facade med en særlig aura af mystik, der for-

været medvirkende til, at hun tidligere på året

stærkes af det oplyste indre.

blev tildelt Eckersbergmedaljen. For Karen

Det samlede areal på tårnets glasmaleri over-

Exner har det været inspirerende at arbejde

stiger 300 kvadratmeter, og glaspanelerne er

videre på en given struktur, og hun fortæller:

malet på gulvet i et stort industrilokale på ved
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Murskiverne står som en base i rød tegl, der flettes
sammen med den lettere overdel i glas i et stort
asymmetrisk mønster, der i rolig rytme bevæger sig
rundt om huset. Murskiverne ville have stået med
større stoflighed uden afsyring, men det var et krav fra
bygherren.

14
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TEKST OG FOTOS PETER OLESEN

ET ENESTÅENDE HUS BLIVER MUSEUM
Bakkekammen 45 i Holbæk indrettes nu som landets første Bedre Byggeskik-museum – med alt inventar fra 1929 intakt

ensstemmelse med Detailtegninger’. Sådan!
Marius Pedersen var udlært murer og arbejdede som konduktør. Han blev elev på Vallekilde Håndværkerskole fra 1911 til 1913 og
mødte der arkitekt Ivar Bentsen, et møde der
kom til at præge resten af hans liv. Allerede i
1912 begyndte Marius Pedersen at arbejde på
Iver Bentsens tegnestue på Møllevangen, en
sidevej til Bakkekammen i Holbæk, samtidig
med at han gik på Håndværkerskolen i Vallekilde, hvor Bentsens far, Andreas Bentsen, var
forstander. I 1917 blev Marius P. kompagnon
til Ivar Bentsen uden at have en akademisk
arkitektuddannelse (men blev dog senere
medlem af Akademisk Arkitektforening), og
da havde han allerede året før bygget sit eget
første hus, Bakkekammen 47, med udsigt til
Holbæk Fjord. Og et hus, der fik tredjepræmien i Politikens og Akademisk Arkitektforenings

16

Bakkekammen 45 i Holbæk er et ganske

Som altid, når Marius Pedersen arbejdede,

konkurrence (klasse D) om ‘gode og smukke

særligt hus. Det har stået fuldstændig uænd-

blev huset opført af de mest udsøgte materia-

feriehuse og gode, billige småvillaer, egnede

ret ude som inde siden opførelsen i 1929. Nu

ler. Murstenene er flammede gule med røde

til beboelse hele året’).

bliver det museum, det første i landet som

indslag – som nabohusene 47, 49 og 40. Det

Da Iver Bentsen i 1921 blev professor på Aka-

Bedre Byggeskik-museum.

er de smukkest tænkelige sten. Selv skrev

demiet og flyttede til København, overtog

Den myreflittige arkitekt Marius Pedersen

arkitekten i arbejdsbeskrivelsen til nr. 45, at

Marius P. tegnestuen alene, og han blev sam-

(1888-1965) tegnede huset til sig selv i 1929.

”Til Mørtel anvendes udelukkende skarpt

tidig forstander på den bygmesterskole, han

Før da boede han i nabohuset Bakkekammen

Strandsand. Murene opføres af helbrændte

sammen med Bentsen havde oprettet i til-

47 fra 1916 (senere mit barndomshjem fra

Mursten i Mørtel. Bl. 1 . 4½, saa Hydratind-

knytning til Bakkekammenkvarteret i 1915.

1950-1966), men da han blev enkemand,

holdet er mindst 8 % efter Holmblads

Marius P. var forstander frem til 1940.

ønskede han et hus til sig selv med små rum

Prøver”. Altså stor akkuratesse og stor viden

Marius P. var i 1915 – sammen med bl.a. Ivar

og i den grad indrettet til en ungkarl.

om og forståelse for materialer – intet over-

Bentsen og Harald Nielsen – medstifter af

TEGL SEPTEMBER 2008

ladt til tilfældigheder. Som med træet i huset:

den meget betydningsfulde bevægelse Bedre

‘Alt Arbejde udføres af velegnet Træ og i Over-

Byggeskik, med den nyttige ‘Tegnehjælpen’,

som havde til formål at lære håndværkssvende at blive bedre bygmestre, og at lære bygherrer i det hele taget at have en større og
bedre forståelse for materiale og form. En
bevægelse, som Bygningskultur Danmark nu
lykkeligvis har vakt til live igen i 2007.
Marius P. var en yderst seriøs og alvorlig
mand, men dog med et glimt i øjet. Han
arbejdede altid iført arbejdstøj, det vil sige en
kakkifarvet arbejdsjakke med mange lommer,
nærmest en slags kommisjakke. Da jeg som
4-årig blev hans nabo, fandt jeg det naturligvis spændende at komme på besøg og opleve en stor voksen mand stå op og arbejde så
koncentreret ved sin pult. Han forklarede
intet, man kunne se på eller køre med ud på
besigtigelse. Dermed basta. Spurgte jeg,
»Hvad laver du,«, svarede han: »Spiser små
børn.« Tror fa´en man fik respekt for manden.
Marius P. var i mange år Kirkeministeriets
konsulent for præstegårde, han arbejdede for
Socialministeriet og for Landbrugsministeriet
og som konsulent for Statens Jordlovsudvalg.
Han tegnede i tusindvis af statshusmandsbrug
og landarbejderboliger. Ligesom han tegnede
en del af Holbækegnens præstegårde og var
arkitekten bag det lokale Østre Kapel, der nu
ubegribeligt nok er taget ud af brug. Han tegnede også den lokale husholdningsskole på
Kalundborgvej, Vestre Skole, Bygmesterskolen, Søbadet og en lang række tekniske skoler
og alderdomshjem på Holbækegnen.
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Stuerne er uændrede siden 1929 – med samme møblering, borde og stole tegnet af
Marius Pedersen (1888-1965). Og samme ophængning på væggene. Det dristigste,
Emma P. vovede sig ud i efter mandens død, var at lægge et nyt tæppe på gulvet.

Forstuen med kork på gulvet.

Tegnestuen var i hjemmet Bakkekammen 45.

Det flyttede fru Emma ind i i begyndelsen af

2009 ventes huset åbnet som en del af Hol-

Den var max 8 kvadratmeter stor, og her stod

30´erne, og intet blev ændret. Heller ikke

bæk Museum som landets første museum for

han op og tegnede ved en pult og ved tegne-

efter Marius P´s død i 1965.

Bedre Byggeskik, pragtfuldt beliggende midt i

borde ved vindue og væg. Alt er bevaret.

Emma Pedersen nåede at blive 102 år gam-

et af landets bedst bevarede villakvarterer fra

Husets indretning er usædvanlig. Totalt sym-

mel og døde først i november 2007. Hvorefter

denne periode, tegnet af Marius Pedersen og

metrisk, lettere upraktisk for en familie, som

huset efter hendes ønske kunne erhverves af

Ivar Bentsen, efter hvem Holbæk nu har op-

han senere fik med sin nye kone Emma og

Holbæk Museum til ejendomsvurderingen

kaldt to nye villaveje tæt ved fjorden.

datter Hanne. Ingen dør til havesiden og lut-

med al inventaret intakt. Badeværelse, køk-

Da jeg i 1988 og 1989 lavede to bøger om

ter små rum bortset fra stuen i midten. Her

ken, tegnestue, toilet, alt er fortsat som den-

henholdsvis Marius P. og villavejen Bakke-

var der møbleret med Marius P.´s egne møb-

gang, med kork på gulve og på vægge i køk-

kammen og dengang foreslog Bakkekammen

ler, hjemmetegnede stole og borde, og på

ken, toilet og bad.

45 fredet og senere indrettet som museum,

væggen var der symmetrisk ophængning af

Holbæk Museum var så heldig at finde en

slog fru Emma syv kors for sig og troede, at

generøs sponsor, Nordea Danmark-fonden,

jeg var bindegal. Men med tiden blev hun

der lagde 5 mill. kr. på bordet. I forsommeren

anderledes stemt, og det lykkedes til sidst at

arkitekturtegninger og -stik.

18
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Tegnestuen – på max 8 kvadratmeter, her tegnede Marius Pedersen mange tusinde
huse til Holbæk og Sorø amter.

Køkkenet med kork på vægge og gulv.

få hende med på ideen. Men selvfølgelig ikke

Tænk om den holdning kunne vende tilbage,

Nu kan vi glæde os til forsommeren 2009,

uden ihærdig indsats fra museet og den rare

ikke mindst til det murede byggeri. Måske

hvor mange vil kunne hente inspiration og få

pengetank.

enkelte teglværker i dag kan lave sten, der lig-

gode ideer, og hvor man passende kan sende

Når nu museet åbner, og alle kan få adgang

ner, men hvem kan opføre et sådant hus,

Marius og Emma og Nordea Danmark-fonden

til det, med indretning i kælderen med nymo-

hvor ikke en vinduessprosse skal skiftes ud de

en venlig tanke. For tænk, det er lykkedes at

dens IT-udstyr og den slags, så nyd murvær-

første 100 eller 200 år, fordi Marius P. holdt

bevare én vigtig del af et væsentligt livsværk.

ket, som jo sammen med den symmetrisk

nøje øje med hver eneste lille bitte detalje i

Til inspiration for os andre. Og som en væs-

anlagte forhave er det første, man ser.

byggeriet.

entlig faglig påmindelse for mange fortravlede

Oplev de pragtfulde mursten, gå rundt om

håndværkere uden større faglig stolthed.

huset. Kik op og kik ned, dvæl ved detaljerne,
nyd helheden og vær klar over, at der var her
den fineste form for kvalitetsbevidsthed bag
selv den mindste detalje, da huset så dagens
lys i 1929.
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FOTOS SUSANNE ULRIK

TEKTONIK – murede objekter

20
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Tektonik:

placeret på kajen ved Magasinbygningen, Tak-

udformning og sammenføjning af formele-

kelloftvej over for Operaen. Objektet skal

Mads Panfil Jeppesen

menter til en helhed.

både indeholde en sidde- og hvilemulighed,

Madelene Lindberg

Ordet er afledt af det græske ord téktron:

samt give et beskåret kig på tværs af havne-

Marie Dybdal Møller

bygmester, tømrer.

forløbet. Objektet skal i én figur knytte sam-

De tre elementer er tegnet af:

menhængen med den valgte lokalitet, den

Murerlærlinge fra Københavns Tekniske Skoles

Indledningen på opgaven ‘Tektonik – murede

menneskelige skala, funktion og materiale.’

murerafdeling i Glostrup er i gang med opfø-

objekter’ for andetårsstuderende i januar

Efter bedømmelsen blev tre objekter udtaget

relsen, og Madelene Lindbergs formelement

2007 på studieafdeling 3 på Kunstakademiets

til opførelse på kajen ved Arkitektskolen.

er nu færdigt.

Arkitektskole lød således:
‘Der udarbejdes et forslag til et muret objekt
på kanten mellem vand og land, geografisk

Strømskiftet danner en skrå murafslutning og er en
form for rulskifte, hvor stenene er lagt på skrå.
I stedet for at skære stenene i den skrå afslutning ved
murens afslutning, sammenskæres de i murfladen.
Det afsluttende skifte vendes 45o, hvorved der opstår
en elegant zig-zagbort langs murværkets afslutning.
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TEKST NILS-OLE LUND · FOTOS AART

SLAGS MURVÆRK
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børnehaven i Beder fra 2002 er murstenen

I

Bygningen kunne være tegnet i slutningen af

en præcis maskinsten, der er brugt til at

1920’erne eller i miden af 1950’erne. Og det-

skabe sammenhængende flader.

te er ment som en ros. Børnehaven ligger i et

Mod vejen ligger stenene og glasset i vinduer-

åbent villakvarter på kanten af Beder syd for

ne i samme plan, så væggens kontinuitet ikke

Århus.

brydes. Mod legepladsen er børnehaven mere
åben med synlige stolpekonstruktioner og tilbageliggende glaspartier, men også her har
murene, stolperne, vinduerne og dørene samme nøjeregnende perfektionisme. Arkitekturen kan kaldes klassicistisk modernisme.
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D

et andet byggeri, der omtales her, er
meget større og placeret i et sam-

mensurium af ældre huse. Vendsyssel

Sygehus i Hjørring havde brug for en udvidelse med nye sengeafsnit for medicinske patienter.
De to tegnestuer Nord A/S og aart vandt konkurrencen, som amtet udskrev i 2002, og de
valgte at sammenbinde den nye fløj med den
ældre fra 1980’erne ved hjælp af en lang
ankomst- og forbindelsesbygning.

24
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Den gennemgående, høje, transparente hal er

Den rustikke mursten skifter farve fra mørke-

forsynet med et meget stort udhæng, der

blå over rød til orange. Den er dels brugt til at

beskytter et udendørs opholdsareal.

dække facaderne på de medicinske sengeaf-

Igennem hele hallen løber en nedhængt for-

snit, dels til at give soliditet til de murede

bindelsesgang, så den interne trafik kan fore-

bygningselementer i ankomsthallen. De nye

gå uafhængigt af de besøgende. Teglstenen,

bygninger er ved at være klar til indflytning.

der er brugt i de nye bygninger, har to formål:
dels at skabe sammenhæng med de andre
dele af anlægget og dels at addere en taktil
oplevelse til den ellers præcise og afklarede
arkitektur.
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TEKST KIM DIRCKINCK-HOLMFELD

»Stjernearkitekt!«

udbrød Flash. Han havde set ordet mange gange i avisen, og det vil sige flere end to.

»Zarkov, jeg tror, jeg vil være stjernearkitekt.

Ricardo Bofill. Han ville være lige så berømt

»Jamen, kineserne har da selv smidt deres

Det har jeg lyst til. Jeg kender jo nemlig stjer-

som The Rolling Stones – og det ved at bygge

kultur ud!«

nesystemerne. Jeg har f.eks. været i Viagra-

huse. Nu er det kun mig, Zarkov, der husker

galaksen.«

ham, og det er fordi, jeg skulle have beskyt-

»Det har du da ret i!«

telseshjelm på, da jeg besøgte hans slum.
»Men Flash, ved du hvad stjernearkitekt bety-

Han ville være star, og det blev han for en

»Beijing var én af verdens mest prægtige byer

der?«

aften.«

opført efter årtusinde år gamle planer og byg-

»Ja da, det er arkitekter, der bygger på stjer-

»Jamen, Zarkov. Hvad så med ham Koolhaas.

nerne.«

Han har netop bygget det mærkeligste hus i

1100-tallet var fuldt udviklet. Det gav en fanta-

galaksens største nation. Det er sådan, jeg vil

stisk homogenitet og helstøbthed, som man

bygge, og så bliver jeg berømt.«

endnu kan finde i de få hutonger, der er tilba-

geforskrifter. Alt byggeri i kæmperiget blev

»Men Flash, har du nogensinde set nogen
bygge på en stjerne?«
»Næh… de er jo ret besværlige, men jeg har

opført efter en byggemanual, der allerede i

ge. Man brugte ikke charnieren, altså dette at
»Har du så set på huset og forstået, hvad

trekanten danner en stiv konstruktion, så der-

meningen er?«

for måtte bærende bjælker understøttes af

set folk bygge på planeter; fantastiske figurer

knægte, som bygges ud fra søjlerne. Det var

og vartegn, så jeg straks ved, hvor jeg er.

»Ja, ja, han siger jo også selv, at det kun er

bl.a. med til at give kinesisk arkitektur sin fan-

Sådanne huse vil jeg bygge – og jeg vil være

fordi, han ikke vil have verdens højeste hus.

tastiske rigdom. Alt dette blev glemt, da en ny

berømt!«

Det synes jeg er klogt. Det varer jo ikke læn-

og effektiv tidsalder forkastede alt det gamle.

ge, før der kommer et endnu højere. Så helle-

I Beijing skød russiske plattenbauhøjhuse i

»Men det er du jo allerede, Flash.«

re lave det mærkeligste.«

vejret. Man rev endda den enorme bymur

»Jamen, jeg vil være berømt på den rigtige

»Har du tænkt på, Flash, hvor håbløst det er

ned og anlagde en ringvej i stedet, så ja.
måde.«

at diskutere om et hus er verdens højeste
eller mærkeligste i et land, som i den grad

»Hvad mener du?«

savner gode huse og levesteder som Kina.
Har du tænkt på, hvor inderligt ligegyldigt den

»Jeg vil skabe noget, alle vil kunne huske mig

slags vartegn er, der kun skal trække

for. Jeg vil være stjernearkitekt og bygge ’The

opmærksomheden væk fra en eller anden

Flash Gordon Star Tower’!«

suppe af nationalisme, selvfedhed og systemanerkendelser. Er det, hvad du vil med din
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»Flash, det er en svær måde at blive husket

tanketomme stjernearkitektur, der hverken

på. Der var engang en ung smart fyr. Han hed

forholder sig til sted, klima eller kultur?«
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Man ødelagde systematisk den gamle kultur.

»Så kære Flash, hvis du vil være arkitekt, må

Flash forsøgte at klare tankerne.

Men det gør jo ikke monstrøse huse som

du vælge side. Du kan vælge stjernerne eller

»Ved du hvad, Zarkov. Jeg tror alligevel helle-

CCTV-huset bedre eller mere berettiget. Det

menneskene. Det sidste bliver du måske ikke

re, at jeg vil være berømt ved at deltage i de

bidrager kun til at gøre byen mere fragmente-

berømt for, men så får du lavet noget, der vir-

omnigalaktiske lege.«

ret og rodet.«

kelig betyder noget.«

Hovedkvarteret for China Central Television, CCTV.
Bygningen er 234 meter høj og er tegnet af Rem Koolhaas og Ole Scheeren fra OMA.
Arup står for ingeniørarbejdet. Det har varet 4 år at
opføre bygningen, der skulle være færdig til brug i forbindelse med De Oplympiske Lege denne sommer.

Dr. Zarkov, som Flash Gordon her samtaler
med, har arbejdet sammen med Flash’s far
Lawrence Gordon om at udvikle en teknologi,
der kan åbne sprækker i rummet. Dr. Zarkov
er en genial videnskabsmand, der blandt
andet har opfundet en rumraket. Her optræder han som mentor for Flash, der er inspireret af det dejlige ord ‘stjernearkitekt’. (red)
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den gode metode

FUGTSPÆRRE I MURVÆRK OVER
VINDUESHULLER
Vi har i dette forum ved tidligere lejligheder

steder. Først når konstruktionen er blevet

beskæftiget os med murpap i murværk, især

åbnet, så murpappen kan besigtiges, vil årsa-

for tb-renden, hvor den traditionelle fugt-

den der er placeret mellem murværk og sok-

gen kunne findes.

spærre måske ville have opfanget vandet og

ne komme vand ned i vinduesfalsen inden

ledt det ud.

kel.
TB-RENDER OG MURPAP

Når vi nu igen tager fat på emnet, er det fordi

Som fugtspærre over mur-

Ved murværk med store murhuller og smalle

murpappen/fugtspærren er en uhyre væsent-

huller ved vinduer og

murpiller kan tb-renderne ikke slippe af med

lig bygningsdel, som det åbenbart volder sto-

døre, ser vi efterhånden i

det vand, der løber i renden. Murværket i

re problemer at udføre korrekt.

en del tilfælde, at der

murpillerne vil ikke kunne optage og fordam-

anvendes tb-render i ste-

pe vandet hurtigt nok, og der vil opstå vand-

En utilstrækkelig fugtspærre ved terræn eller

det for murpap. Fordelen

skade. Til at imødegå dette problem kan tb-

over muråbninger kan medføre alvorlige ska-

ved tb-renderne er, at de

renderne udstyres med afløbsslanger i ender-

der i form af vandindtrængning og efterføl-

kan placeres i den neder-

ne, som skal føre vandet ud af renderne. Dis-

gende skimmel eller trænedbrydende svampe

ste liggefuge over murhul-

se afløbsslanger ses sjældent anvendt, og når

i karmtræ mv. Skaderne er ofte karakteriseret

let, uden at den bærende

de er der, skal man være opmærksom på, at

ved, at der siver vand ind over flere år til-

bjælke over hullet svæk-

vedligeholdelse af dem skal ind i driftsmanu-

strækkeligt til, at bygningsdelene bliver for

kes. Desuden har man at

alen. Hvis de tilstoppes, kan vandet løbe ind i

fugtige. Når de rette betingelser er til stede,

gøre med en færdig ren-

konstruktionen.

viser skimmelen sit grimme ansigt.

de, klar til montage, til

tb-renderne er efter vores opfattelse ikke vel-

forskel fra traditionelle

egnet til store murhuller, da det er ikke er

papindlæg, hvilket i hvert

muligt at skabe tilstrækkeligt fald på renderne

års eftersynet, men hvis der er andre svigt i

fald på papiret gør tb-ren-

over store strækninger.

regnskærmen såsom mangelfuldt udfyldte

derne lettere at montere.

I udførelsesfasen kræver tb-renderne lige så

Ofte opdages problemet i forbindelse med 5-

stor opmærksomhed som en traditionel mur-

studsfuger eller ubeskyttet murværk, der ikke
er opmuret til aggessivt miljø, kan skaderne

pap. Hvis ikke renden bliver lagt korrekt ind i

at tb-renderne har nogle begrænsninger, og

liggefugen, vil der i kraft af tb-rendens fligede

at de derfor skal bruges med omtanke:

bagkant opstå huller mellem renden og for-

I nybyggeriet kan det ofte være vanskeligt at

tb-renderne er kun i stand til at opsamle det

muren. Opmuring over tb-renden skal desu-

afgøre, om en fugtig fodliste skyldes utæthe-

vand, der løber på bagsiden af formuren. Hvis

den udføres på en måde, så renden ikke bli-

vise sig meget hurtigt.
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Byggeskadefondens eftersyn viser imidlertid,

der i murpappen ved soklen, eller om der er

der er tale om meget vådt, måske udsat mur-

ver fyldt med mørtelklatter, ligesom isolerin-

tale om byggefugt, der ikke er tørret tilstræk-

værk, som ikke er opført i korrekt miljøklasse

gen skal skæres fri af renden.

keligt ud, før der er malet og tapetseret. I beg-

og med fyldte fuger, kan isoleringen være

ge tilfælde vil der komme skimmel på udsatte

vandmættet. Der vil i det tilfælde fortsat kun-
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TEKST DORTE JOHANSEN OG JENS DONS, BYGGESKADEFONDEN

Murpappens afslutning på den murede bagmur er ikke
korrekt, idet pappen ikke er lagt ind i fugen. Murpappen
er desuden ikke udført tæt rundt om murpillen.

Princippet med at samle vandet i en rende

når det handler om at udføre murværk, så

og lede det ud gennem murværket ved

det kan modstå regn og blæst, og ligegyldigt

enderne er i det hele taget ikke godt, idet det

hvilken fugtspærre, der vælges, er forudsæt-

medfører stor koncentration af vand ved

ningen for et godt resultat, at murværket er

siderne af murhullet. Det kan give skader på

opført korrekt med fyldte fuger.

murværket og medføre så kraftig koncentration af vand, at der kommer vand ind i konstruktionen. Vandet skal ledes så direkte ud
af murværket som muligt ved hjælp af en

I forbindelse med afhjælpning af byggeskade er utæt
murpap over vindueshuller blevet repareret med zinkbakke, lagt ind umiddelbart over vinduet og murpap,
der leder vand fra hulmuren ned i zinkbakken.

murpap eller zinkbakke, placeret direkte over
vinduet, som vist på skitsen. Murpap eller
bakke skal være lukket i enderne, så vandet
kun kan komme ud via murpappen eller
zinkbakken.
Umiddelbart må vi konkludere, at indbygning
af fugtspærrer i murværk er en vanskelig
disciplin. Der findes ikke nemme løsninger,
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TEKST OG FOTOS CHRISTIAN GRAMSTRUP

ANDREA PALLADIO
1508-1580 arkitekten mellem barok og renæssance

Kirken San Giorgio Maggiore,(1560-62), Venedig, set fra Punta della Dorgano.
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Le Zitelle på Giudecca, Venedig.
Kirkebyggeriet blev formentlig påbegyndt efter 1580 og
afsluttet i 1586 (efter Palladios død).
Den gavlprydede facade, der er opdelt i to etager, indskrænker sig til en rammeinddeling gennem flade dobbeltpilastre. Kun portalen, der er flankeret af halvsøjler
og afsluttet med en kraftig fremtrædende gavl, giver en
stor plastisk udtryk.
Først i begyndelsen af det 17. århundrede blev kirken
betegnet som opført efter en model af Palladio.
Le Zitelle blev dog for størstedelens vedkommende
først bygget i det 18. århundrede.

Andrea Palladio er sandsynligvis den vestlige

16. århundrede bevarede byggemindesmær-

ansete og som forfatter stærkt aktive greve

verdens mest berømte arkitekt. Hans arbejde

ker i Rom. Han bekender i indledningen til

Giangiorgio Trissino (1478-1550) have fundet

har været genstand for stor opmærksomhed

sine bøger ‘Quattro Libri dell’Architettura’ fra

sted i Vicenza.

siden hans død i 1580, og hans bygninger og

1570, at han har valgt Vitruvius som mester,

De personlige forbindelser mellem den unge

bøger har indflydelse på udformningen af

da ‘de gamle romere også i byggekunsten har

stenhugger (der i august 1540 får tildelt

nutidens arkitektur. Hans popularitet i dag er

overtruffet alle, der kom efter dem.’

erhvervsbetegnelsen arkitekt) og Trissino skaf-

funderet på tilgængeligheden af hans eksiste-

fede Andrea de Piero adgang til de fornemme

rende bygninger i det nordlige Italien og de

EN KARRIERE

vicentinske ordregiverkredse, og gjorde det

smukke rammer og tilstande, som mange af

Palladio, med det borgerlige navn Andrea di

muligt for ham i årene 1541-1545 at gennem-

dem er i.

Piero, er født den 8. november 1508 som søn

føre et omfattende studium af den samtidige

Palladio har selv bidraget væsentligt til vurde-

af en møller i Padua. Da han er tretten år, får

og den romerske arkitektur.

ringen af synet på hans bygninger. I 1554

han en lærekontrakt med arkitekten og sten-

Det er også Trissino, der i 1545 giver arkitek-

offentliggjorde han bogen i ‘L’Antichità de

huggeren Bartolomeo Cavazza da Sossano i

ten navnet ‘Palladio’. I fyrrerne begynder også

Roma’ som resultat af sin første romerrejse;

Padua. Den 19. februar 1538 skal det første

Palladios virksomhed som arkitekt. Efter en

en fortegnelse over de omkring midten af det

møde med den i humanistiske kredse højt

række villaer i det vicentinske område og den
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Ponte degli Alpini (1569) i Bassano del Grappa,
en træbro over floden Brenta.
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repræsentative ordre på Palazzo Thiene i

Først og fremmest betyder villaarkitekturen

RUM FOR ØJET

Vicenza følger den 11. april 1549 – med

et nyt tyngdepunkt i Palladios virke. Fra mid-

Palladio havde den romerske oldtids store

udnævnelsen til hovedarkitekt ved loggiaerne

ten af det 16. århundrede kommer der

arkitekt Vitruvius fra kejser Augustus` tid som

til ‘Palazzo della Ragione’ (Basilikaen) i Vicen-

repræsentative paladser og paladsfacader til

sit forbillede. Hans arbejde med rum havde

za – det første højdepunkt i hans løbebane.

navnlig i Vicenza fx Loggia del Capitaniato,

det udgangspunkt, at de skulle‘ være for øjet,

Palladio kan fra nu af glæde sig over at være

Palazzo Valmarana og Palazzo Chiericati.

hvad musik er for øret’. Palladio kom i sin le-

én af Norditaliens mest betydende bygmestre,

Samtidig får Palladio opgaver inden for den

vetid til at sætte præg på mere end 50 byg-

og hans ry breder sig. Omkring 1550 begyn-

kirkelige arkitektur som refektoriet i klosteret

ninger.

der venskabet med den venezianske patricier

San Giorgio Maggiore i 1560-62 og herefter

Det er en stor glæde gå på opdagelse i et af

Daniele Barbaro, der skaffer ham adgang til

udkast til facaden til San Francesco delle Vig-

hans paladser i de snævre gader i Vicenza, at

Venedigs aristokratiske kredse.

na, påbegyndelsen af kirken San Giorgio Mag-

påskønne værdigheden, som hans

Opgaverne, der følger i halvtredserne, er først

giore i 1565 og Valfartskirken Il Redentore i

Basilika/rådhuse giver byens offentlige plad-

og fremmest repræsentative villaer for vicenti-

1576.

ser, i at komme op til én af hans villaer i de

nerne, men også for det venezianske aristo-

landlige omgivelser og at komme fra de

krati.

snævre vindomsuste gader i Venedig til Mar-
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Statuen af Andrea Palladio, placeret vest for
Basilikaen i Vicenza

Palladios første store bygningsværk i Vicenza var Basilikaen (domhus).
Den er en ombygning af det middelalderlige Palazzo delle Raggione med to omløbende stokværker af åbne bue. (Palladio måtte ved ombygningen tage hensyn til den
gamle bygningsvæg - og vinduesinddeling). Arbejdet blev påbegyndt 1549, men pga.
finansielle kriser oplevede Palladio ikke dens færdiggørelse i 1617. Resultatet blev alligevel et af det 16. århundredes mest storslåede bygningsværk.

kus Pladsen tværs over lagunens blå vand og
at se de hvide sten på hans kirke San Giorgio
Maggiore.
I Palladios sidste leveår får han overdraget
planlægningen af Teatro Olimpico i Vicenza
og et familiekapel for velgøreren Marc’ Antonio Barbaro i Maser.
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TEKST OG FOTOS HELENE HØJER MIKKELSEN

STEN
I
JELLING

Tegl, den mindste enhed er samlet i en mur
til en kompleks helhed af luft og masse. Lys
og skygge varierer oplevelsen af muren som
iscenesættende flade.
Stenen er omtrent gul og blødstrøgen med en
indfarvet fuge, der med et specialfremstillet
farvepigment tæt på stenens kulør, gør muren
endnu mere homogen.
Det gule murværk med de tilsvarende fuger
understreger muren som en sammenhængende, massiv skulpturel figur. Præcist differentieret i forhold til vinduernes dybe, store
udskæringer. Åbningerne orienterer sig mod
det åbne areal omkring fløjen og skaber en
stille dialog med byen.
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Den nye bygning rummer faciliteter til undervisning i musik og et stort undervisningslokale til forelæsninger. Begge funktioner er knyttet til bygningens ankomstrum, der er bygget
direkte på en eksisterende bygning. Ankomstrummet fungerer arkitektonisk som en overgang fra den eksisterende bygning og udefra
til undervisningslokalerne. Ovenlyset filtreres
gennem træspær, og den udendørs belægning fortsætter ind i huset. Mellem teglsøjlerDet store rum til musikundervisning har en særlig dynamik. Et stort glasparti vender mod nord

ne er der plads til ophold i pauserne.

og fællesarealet er suppleret med et stort vindue mod vest og syd.
Akustiske tegl og ribbelofter i træ giver dynamik på et stofligt niveau udover at regulere lyden i
rummet. I auditoriet har Kjaer & Richter også lagt vægt på stofligheden som et bærende element.
Tegl og akustiske tegl giver levende, varme flader over for de store vinduespartier mod vest.
Trælofterne korresponderer præcist med teglen og danner en indbydende og afbalanceret helhed.
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TEKST OG FOTOS SUSANNE ULRIK

STUK & KREATIVITET
– hos Rubin Stuk & Søn Aps

En opgave kan være at forme en krum gesims med en
defineret profil, der skæres ud i metal i negativ form.
Her modellerer stukkatøren et volumen af gips op,
der er en smule større end det færdige emne.
Det er ret vigtigt, at gipsen hverken er for våd eller
for tør, når metalskabelonen bruges til at trække den
overflødige gips af.
Det færdige enme er en model til et buet betonelement til en karnap på Kultorvet i København.

Stuk er et ord, man forbinder med gipsrosetter om eludtag til lysekroner i pudsede
lofter og ornamenterede gesimser, der slører
det i år 2008 stadig problematiske møde mellem væg og loft. Da disse byggevarer ikke
mere er almindelige i nyt byggeri og desuden
kan fås i polystyren, skulle man tro, at faget
har en forsvindende eksistensberettigelse –
ud over naturligvis at genskabe tilsvarende
dekorationer i slotte og palæer.
AFFORMNING

Omdrejningspunktet i stukkatørfaget er ’afformning’ og omfatter bygningsdekorationer
ude som inde. En formgivet bygningsdel eller
skulptur i mere eller mindre intakt tilstand
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kan være udgangspunktet. Det kan også være

UDVIKLINGSPOTENTIALE

forskelligartede opgaver genererer, kan bruges

en tegning eller et gammelt fotografi.

Betragter man de mange forskellige opgaver,

til nyudvikling af dekorative elementer til nyt

Det er stukkatørens opgave at fremstille en ny

der løses med stor snilde på værkstedet

byggeri.

genstand lig den oprindelige eller tegnede

Rubin Stuk & Søn og ikke mindst de ansattes

ved hjælp af en afstøbing i et andet materia-

engagement, fornemmer man, at der er flere

INDBYGGET KREATIVITET

le. Gummi bruges ofte, da det lægger sig

muligheder gemt i faget end som så.

»Stukkatørfaget er et krævende fag, der både

meget præcist om emnet og derfor danner en

Peer Rubin og hans søn Paw, der er partner i

kræver tegne- og fingerfærdighed, rumlig

god matrice. Ved hjælp af denne støbes det

virksomheden, understreger, at faget har et

sans og kreativitet, og som derfor tiltrækker

nye emne – i gips, specialbeton eller måske

stort udviklingspotentiale.

lidt ældre lærlinge med en vis erfaring inden

glasfiber alt efter, hvad elementet skal udsæt-

Opgaverne spænder fra kopiering af små gips-

for bygningsfag eller formgivning,« fortæller

tes for i daglig brug.

rosetter og marmorering – over renovering af

Peer Rubin.

Inden kopieringen må den oprindelige gen-

facader med ornamenter og udspring. Lige for

For 40 år siden startede han firmaet, der nu

stand først renoveres, revner skal udspartles

tiden arbejdes der fx med afstøbning af or-

har 22 ansatte. Peer Rubin har en baggrund

og skader modelleres.

logsflådens 7 gallionsfigurer til glasfiber.

som både billedhugger og bronzestøber og

Det forekommer indlysende, at den hånd-

dermed en vid erfaringsramme.

værksmæssige opfindsomhed og erfaring, de
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Ud over skulpturens sokkel og vinduesgesimser på Jesu
Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige på Frederiksberg er
beklædningen med lyse betonelementer af et nyt trappetårn på udført af stukkatørvirksomheden.
Tilbygningen er tegnet af arcito gruppen.
Et eksempel på et nyt til lejligheden skabt byggelement,
som også kan udføres med en anden overflade, dimension eller farve.

SAMARBEJDE MED ANDRE

Det er ikke ualmindeligt, at stukkatører arbejder med at støbe skulpturer og relieffer for
billedhuggere og andre kunstnere, men hos
Rubin ser man også gerne et samarbejde
med arkitekter og ingeniører, der kan munde
ud i nye byggeprodukter. »Vi synes iøvrigt, at
det er oplagt at genindføre gesimserne i vores
rum, de er stadig gode til at mildne mødet
mellem loft og væg. Faget har også en mulighed i at formgive elementer til akustikvægge.
I den lille skala kan vi forme arkitekturmodeller af store byggeprojekter. Vi vil gerne opfordre og inspirere arkitekter og ingeniører til
nytænkning ved at vise dem fagets bredde.«
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Rækværket oven på den høje
kampestensmur har været en vanskelig
kontruktionsopgave. Det skal både følge stenmurens
naturlige uregelmæssigheder og samtidig
være helt præcist.

Orlogsflådens gallionsfigurer af træ er 4 meter høje
og 7 meter lange. De er inden afstøbningen nyrestaurerede. De nye af glasfiber bliver bemalet som
originalerne og opsættes på landets flådestationer.
De gamle figurer bliver museumsgenstande.

OM STUK

Kunsten at dekorere vægge og lofter med
gips kendes fra både Ægypten og Persien.
Teknikken har været brugt i 2.500 år.
Oprindelig blev et gipslag brugt til at dække
vægge eller lofter af jord eller ler. Gipsen kunne bemales og bearbejdes i både fugtig og
tør tilstand. Romerne kendte teknikken fra de
arabiske lande i mellemøsten, og omkring
1540 opstod den italienske stukkaturkunst.
Christian IV´s interesse for Englands stukprydede slotte bidrog til at give faget udbredelse i her landet. Frederiksborg og Rosenborg slotte er begge rigt udsmykkede med
stukarbejder.
I midten af det 17. århundrede blev håndværket udvidet til også at omfatte borgerskabets
huse for senere at blive fast element i almindeligt boligbyggeri indtil industrialiseringen
tog fart, og stuk blev umoderne.
Dette afspejler sig tydeligt i antallet af udlærte stukkatører, der i 1800 tallet var 17-1800.
I 1980 var tallet ned på tre. I dag er der 30
udlærte stukkatører i landet.

Rolf og Peer diskuterer glasfiberafstøbningen.
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NOTER
▼

NY VIDENPLATFORM TIL
BYGGEBRANCHEN

VERDENSOMSPÆNDENDE ARKITEKTURKONKURRENCE

For første gang I år afholdes World Architecture Festival –
en international begivenhed, der fejrer arbejde, bekymrin-

På hjemmesiden

ger og forhåbninger i det internationale arkitektursam-

www.videnombyggeri.dk

fund. Festivalen afholdes i Barcelona, Spanien fra den

GRØNT FYRTÅRN

kan man nu frit søge rele-

22. – 24. Oktober.

I foråret 2009 finder kli-

vant byggeviden. Brugeren

Festivalen vil indeholde verdens største program for arki-

matopmødet sted i Kø-

ledes via en kort informa-

tekturpriser. Dermed præsenteres de bedste bidrag fra

benhavn. I den forbindelse

tiv tekst videre til den

verdens førende arkitekter fordelt på 16 forskellige ka-

indvies en ny og CO2-neu-

aktuelle videnproducents

tegorier. 224 bygninger fra

tral bygning, som skal

hjemmeside, hvor viden-

43 lande er med i opløbet

danne ramme for under-

producenten selv sørger

og konkurrerer om at vinde

visning, møder og admini-

for præsentation og opda-

kategoripriser og til slut

stration på Københavns

tering af den givne viden.

hovedprisen ‘Building of

Universitet. Bygningen,

Tagpapbranchens Oplys-

the Year’. Otte danske arki-

som får navnet Green

ningsråd, Træinfo, Byg Erfa

tektfirmaer er med i

Lighthouse – bliver rund,

og MURO – Murerfagets

opløbet. Heriblandt Kim

da det giver et mindre

Oplysningsråd står bag

Utzon Architects, som del-

facadeareal, hvorved

ideen til platformen.

tager med det nye Utzon

behovet for opvarmning

Find platformen på
www.videnombyggeri.dk

Center i Aalborg i kategori-

minimeres. Desuden pro-

en ’Culture’ samt Foster +

ducerer bygningen selv

Partners, som deltager med elefanthuset i København Zoologiske Have i kategorien

strøm til for eksempel

TEST DIN VIDEN OM ARKI-

’Pleasure’. Alle projekter på slutlisten bliver præsenteret på festivalen, men omtales

belysning gennem solcel-

TEKTUR

også på www.worldarchitecturefestival.com.

ler. Ved brug af en kombi-

Kender du de store arki-

Besøgende på festivalen har blandt andet mulighed for at opleve opløbets arkitekter

nation af naturlig ventilati-

tekter og tegnestuer? Har

præsentere deres projekter for dommerpanelet og høre dommerne votere de enkelte

on og afskærmning fra

du styr på, hvem der står

projekter. Adgangsbilletter og guidede ture til festivalen kan købes via www.worldarchi-

solen kan man undgå

bag nogle af de store byg-

tecturefestival.com.

elektroniske kølebehov,

ningsværker i ind- og

ligesom ovenlys og høje

udland? På Bo Bedres

vinduer i facaden giver

hjemmeside kan du teste

En del af formålet med World Architecture Festival er at

optimal udnyttelse af

din viden om arkitektur og

NYE PRODUKTER FREMVISES PÅ FESTIVALEN

give indblik i nye metoder og produkter til byggeriet. På

dagslyset.

finde ud af, om du ville

hjemmesiden www.worldarchitecturefestival.com under

COWI har stået for ingeni-

egne dig som underviser

’Product showcase’ er det muligt at læse mere om de nye

ørrådgivning og udvikling

på Arkitektskolen eller om

produkter, som præsenteres på festivalen. Hjemmesiden

af energikonceptet. Green

du burde indtage skole-

viser flere billeder af anvendelsesmuligheder for produk-

Lighthouse skal ligge i

bænken igen.

terne. Blandt andet præsenteres en ny type ekstraordi-

vinklen mellem Tagensvej

Find testen på

nært tynde klinker ved navn ’Kalesinterflex’.

og Nørre Allé i Køben-

www.bobedre.dk/test

Produkter kan kun optages på listen, såfremt de nomine-

havn.

res af en arkitekt.

Yderligere oplysninger på
www.cowi.dk
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VISUALISÉR DRØMME-

RAPPORT FRA SBI OM

HUSET

RENOVERING

NYT FORSKNINGSCENTER

GRØNT BYGGERI I KINA

SBi har udarbejdet en ny

EKSPLODERER

rapport om overvejelserne

Danske bygge- og energi-

ved renoveringen af ældre

virksomheder kan med

almene bebyggelser. Rap-

fordel begynde at kigge

porten påpeger både de

mod øst. Senest i 2020

økonomiske, sociale og

Egernsund Tegl har udvik-

TIL BYGGERIET

forventes markedet for

psykiske fordele ved at

let et program, HusDesig-

Det nydannede forsk-

INSPIRATION FRA

grønt byggeri i Kina at

anvende holdbare og

neren, som giver brugeren

ningscenter Build.aau er et

PRÆFABRIKEREDE HUSE

komme op på en værdi af

samtidig æstetisk smukke

mulighed for at visualisere

center uden mure, dannet

1.000 milliarder kroner –

materialer ved renoverin-

sit drømmehus ned til

som en udløber af fusio-

om året. Det kinesiske

gerne. Rapporten er base-

mindste detalje. Program-

nen mellem Statens Byg-

marked anslås allerede nu

ret på analysen af 10

met skal hverken down-

geforskningsinstitut (SBi)

til en værdi af et par hun-

almene bebyggelser, som

loades eller installeres.

og Aalborg Universitet

drede milliarder kroner, og

har undergået renoverin-

Når drømmehuset er visu-

(AAU). Centeret bliver

det forventes at stige kraf-

ger. Rapporten ‘Renoverin-

aliseret i programmet, kan

med sine 300 forskere

tigt, efter at nye regler for

ger af almene bebyggelser

det printes ud i det ønske-

inden for byggeri og fysisk

energireduktioner er ved-

2004-2007' er udarbejdet

de format. Sammen med

planlægning det største

Bogen Contemporary Pre-

taget. Flere danske virk-

for Landsbyggefonden og

fotoet medfølger detaljefo-

herhjemme på sit felt.

fab Houses viser 52

somheder er allerede

kan ses, bestilles eller

tos af den mursten, for-

Centeret er dannet med

eksempler på præfabrike-

involveret i projekter til

downloades på sbi.dk.

bandt og fuge, som er

formålet at udføre analy-

rede og mobile énfamilie-

forbedring af energieffekti-

valgt. Desuden følger en

ser, forskning og skabe

huse fra Schweiz, Tyskland,

viteten.

praktisk indkøbsliste, som

debat på området samt

USA, Holland, UK, Chile,

i detaljer angiver alle de

styrke samspillet mellem

Japan, Finland, Østrig, Hol-

valg, der er foretaget med

byggeriets uddannelser,

land, Spanien, Canada,

præcis angivelse af farve-

forskningsinstanser og for-

Japan og Sydafrika. De

numre, forbandt, fugetype,

skellige virksomheder.

flotte billeder ledsages af

sten-typer m.m. Dermed

Det forventes at centeret

korte tekster på engelsk,

er programmet en god

markerer sig både natio-

tysk, spansk, fransk og ita-

hjælp til dialogen med

nalt og internationalt samt

liensk.

arkitekt og murermester.

skaber fundamentet til bil-

Forfatter er Erin Cullerton.

Find programmet på

ligere og bedre byggeri i

Bogen er udgivet af forla-

www.egernsund-tegl.dk

fremtiden. Yderligere

get daab.

oplysninger kan findes på

Bogen kan købes hos Byg-

www.sbi.dk

gecentrum Boghandel,
telefon 70 12 06 00.

VISION FOR BRYGHUSGRUNDEN

Af hensyn til den offentlige proces har Dansk Arkitektur
Center udskudt slutdatoen på udstillingen om Bryghusgrunden til den 1. november. Udstillingen viser dispositi-

REDESIGNET HJEMMESIDE

onsforslaget af den hollandske arkitekt Rem Koolhaas.

MURO og Forlaget Tegls hjemmeside er redesignet med

Mange mennesker har besøgt udstillingen og deltaget i

nye farver og ny opbygning. Hjemmesiden er blevet

debatten om projektet siden offentliggørelsen i april.

mere overskuelig og brugervenlig med blandt andet

Hjemmesiden www.bryghusprojektet.dk giver overblik

færre overskrifter og tydelige navigationsmarkeringer.

over projektet og indeholder kommentarer fra debatten

Siden blev lanceret i starten af september. MURO hører

samt tilbyder en mulighed for, at den besøgende kan

gerne feedback fra brugerne via info@muro.dk.

give sin egen mening til kende.
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BYBEVARING AF CHRISTIANSFELD
NYT FRA EGERNSUND TEGL

SUSTAINABLE
COMMUNITIES

På udstillingen Building
Sustainable Communities
viser DAC i Strandgade i
København, hvordan danske arkitekter, planlæggere
og ingeniører er med til at
skabe værdige liv og
bæredygtige livsbetingelser for mennesker uden
Dette efterår

for Danmark. Projekterne

lancerer Egernsund Tegl

spænder over mobile skoler for indiske børn til

Bygningerne i Christiansfeld fremstår i dag, som da byg-

af de tilknyttede teglværker.

Europas mest energieffek-

ningerne blev opført for over 200 år siden. Byen betrag-

Black Etna, Blue Etna, Grey

tive bygning: Transform’s

tes som et unikt kulturmiljø af international historisk

Etna og Gul/Grå Etna, som vises

Urban Energy. Besøgende

betydning i kraft af sin historie og uspolerede homogeni-

på billederne, er blandt de blød-

kan hver søndag indtil 1.

tet. Derfor igangsatte Realdania i partnerskab med

14 nye mursten på vegne

strøgne nyheder, der alle produce-

november komme på

Brødremenigheden i Christiansfeld og i samarbejde med

res i standardmål. Derudover lance-

omvisninger, der introdu-

daværende Christiansfeld Kommune i 2002 den første

res en maskinsten i formatet 468 x

cerer udstillingen og et

fase i et storstilet bybevaringsprojekt, som skulle sikre

108 x 40. Stenen har navnet Tegula

udvalg af udstillingens

Christiansfelds bygningsarv på længere sigt.

og kan indgå i arkitekters eksisteren-

eksempler. Omvisning på

Ud over en lang række konkrete restaureringsarbejder er

de udmålingsprogrammer trods de

dansk kl. 12-13 og på

der med projektet blevet lagt et overordnet strategisk

utraditionelle dimensioner. Stenen

engelsk kl. 14-15.

perspektiv på byens udvikling til fortsat glæde for byens

www.dac.dk/arrangemen-

borgere og besøgende.

ter

Bybevaringsprojektet går nu ind i den sidste og afslutten-

har samme hårdhed som en
standardmursten. Yderligere infor-

de fase, som forventes at vare til 2011.

mation og fotos af stenene:
www.egernsundtegl.dk
under ‘Produkter’.

TOLERANCE!

Dansk Byggeri har udgivet
et hæfte, som indeholder
en lettilgængelig oversigt
over de tolerancer, som
murerfagets udøvere forventes at overholde for at
arbejdet kan betegnes
som veludført murerhåndværk. Tolerancerne i hæftet er de ’normale’ ved
håndværksmæssig
udførelse. En mere detaljeret fastlæggelse af murerfagets indfalds- og udfaldskrav i forhold til andre
fag findes i håndbogen
’Hvor går grænsen?’ også
udgivet af Dansk Byggeri.
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BIENNALE

Den 14. september skydes den 11. internationale arkitekturbiennale i
Venedig i gang med den
overordnede titel:

‘Out There.
Architecture
Beyond Building’
Biennalens kurator er
Aron Betsky, direktør for
Cincinnati Art Museum,
USA.
Danmarks officielle bidrag til den 11. internationale arkitekturbiennale
i Venedig har titlen
‘ecotopedia – walk the

muligheden for at gøre

Udstillingen er bygget op

Dansk Arkitektur Center

Danmark modtog i 2006

talk’. Udstillingen kan ses

noget – og her kan arki-

om 7 temaer:

er udpeget af Kulturmini-

prisen for bedste natio-

i den danske pavillon i

tekter og byplanlæggere

steriet som kommissær

nale pavillon på den 10.

Venedig 14. september –

få en afgørende rolle.

for det officielle danske

internationale arkitektur-

bidrag til den danske

biennale i Venedig med

pavillon ved den 11.

udstillingen ‘CO-EVOLU-

internationale arkitektur-

TION – dansk/kinesisk

biennale i Venedig 2008.

samarbejde om bære-

23. november 2008.
Med udstillingen ‘eco-

‘ecotopedia – walk the

topedia – walk the talk’

talk’ viser 7 globale initia-

sætter Dansk Arkitektur

tiver med dansk delta-

Center og arkitektvirk-

gelse, der alle gør ord til

somheden CEBRA fokus

handling. Udstillingen

på byernes betydning for

præsenterer blandt

de globale klimaforan-

andet en ny database,

THE WORLD
CLIMATEZONES
CONTINENTS
CITIES
EXPERTS
NETWORKS
GLOBAL INITIATIVES

Det danske bidrag finan-

dygtig byudvikling’.

sieres af Kulturministeri-

En udstilling, der blev

et, Realdania, Statens

kurateret af UID og skabt

Kunstfond og RE-THINK

af unge arkitekter fra

der samler viden om

I film, billeder og inter-

trilogipartnerne.

CEBRA, EFFEKT, COBE og

bæredygtig byudvikling:

views får publikum et

Udstillingen er tredje del

TRANSFORM i samarbej-

I dag bor mere end halv-

140 internationale pro-

blik for de mange udfor-

af trilogien DAC RE-

de med fire af Kinas

delen af klodens befolk-

jekter af toneangivende

dringer og initiativer, der

THINK med temaet RE-

største universiteter.

ning i byerne, og byerne

danske arkitekt- og

alle sammen arbejder

THINK ARCHITECTURE.

står for mere end halv-

ingeniørvirksomheder,

mod at skabe en bedre

Trilogien realiseres i

delen af den samlede

som har tilsluttet sig Glo-

verden.

samarbejde med Nykre-

CO2-udledning. Dette

bal Compact’s 10 prin-

dit, Realdania, NCC,

massive pres på byerne

cipper for social ansvarlig

Montana Job, Arkitema

er en af de største udfor-

forretningsdrift, samt

og Grontmij l Carl Bro

dringer for miljøet, sund-

visionerne for COP 15-

heden og i sidste instans

klimatopmødet i Køben-

samfundets velfærd.

havn 2009.

dringer.

Men netop denne erkendelse rummer også
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EN TEGNESTUE MIDT I NATUREN

Hensyn til miljøet er en
vigtig forudsætning for de
bygninger, som Arkitektfirma Plange projekterer.
Holdningen er kommet til

·
·
·
·
·

Skadesopklaring
Statiske beregninger
Energirådgivning
Mekanisk prøvning
Kemisk prøvning

Murvæ rk og
Byggekomponenter

Telefon 72 20 38 00

udtryk i firmaets nye tegnestue, som ligger i et lille
skovstykke omgivet af

SPØRGSMÅL

bøgetræer i nærheden af

OM

Årup på Midtfyn. Bygnin-

MURVÆRK?

gens grundplan respekterer
de gamle træer, og huset
på 113 m2 er så at sige
flettet ind i skovstykket.
Firmaet har valgt et enkelt og stilrent udtryk med naturmaterialer til facaden. Alle ydervægge er beklædt med naturskifer, og den sorte flade brydes af de store vinduespartier

www.muro.dk

0595-06 NY70X52 ann

21/03/06

9:37

Side 1

og en tre meter bred granitbelagt skorsten til den indendørs pejs. Granitten ligger på
alle sider af skorstenen og er på den måde med til at trække den omgivende natur ind
i tegnestuen.

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.

Skiferen på ydervæggene er monteret på en trævæg med usynlige skruer, så hver overliggende række af skiferplader skjuler skruerne i rækken nedenunder. Det er en elegant
løsning, som har vist sig både nem at arbejde med og holdbar.
Den murede skorsten er beklædt med granitpaneler. Valget faldt på et nyt, modulopbygget stenpanel fra Kongebro. Hidtil har stenbeklædning af væg og mur være dyrt og

Skandinavisk Jura-Kalk A/S
D IN

AR

AN
IE

DA

AV

NM

SK
N

blevet nemmere og derfor også billigere at sætte massive stenpaneler op på vægge,

K

vanskeligt og har derfor haft et begrænset anvendelsesområde. Med Stonepanels er det
R Ø DV I G

mure, søjler og andre lodrette flader.

Bredeløkkevej 12, Råby
DK-4660 Store Heddinge
Tlf. +45 56 50 30 00
Fax +45 56 50 43 28
Email: info@jurakalk.dk
www.jurakalk.dk

Tlf. 56 50 30 00

Panelerne samles som legoklodser, og resultatet er en flade af massive sten i varierende farve og størrelse. Arkitektfirmaet Plange har seks medarbejdere og blev indviet i
2007. Mere info på www.plange.dk

NY VIDENPORTAL

NETVÆRKSBOLIGEN

Grundejernes Investerings-

Tegnestuen Force4 startede på eget initiativ udviklings-

fond (GI) har gennem de

projektet Netværksboligen som havde til formål at give

seneste 10 år støttet inno-

nye bud på fællesskabsorienterede boliger trods den

vative udviklingsprojekter,

voksende individualisme i byerne.

forsøg og initiativer inden

Nu har tegnestuen udgivet bogen ‘Netværksboligen’, som

for byøkologi, byplanlæg-

formidler den proces samt de diskussioner og resultater

ning, byfornyelse eller

af projektet, der er skabt i samarbejdet mellem tegnestu-

boligforbedring og istand-

en, etnologer og psykologer i forbindelse med projektet.

sættelse af den ældre

Netværksboligen af Force4 Architecs er udgivet på Arki-

boligmasse.

tektens Forlag, hvor den kan købes for 198 kr. Kontakt

Projekterne kan ses på

www.arkfo.dk eller via telefon 32 83 69 70.

hjemmesiden www.ejendomsviden.dk
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VÅDMØRTEL
I BIG-BAGS
NCC Råstoffer A/S
Hedehusene Mørtelværk
Igelsø Mørtelværk
Måde Mørtelværk

www.raastoffer.dk

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

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
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FÅ BUGT MED FUGT
Download fire informationsblade
om fugt og skimmel

www.byg-erfa.dk

Klassisk tegl til
utraditionelt byggeri!

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.

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

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

Over 40 standardfarver
og specialfarver efter ønske
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Røde Højslev Vingetegl

Røde blødstrøgne facadesten

Røde Højslev Vingetegl giver det stilsikre,
klassiske tegltag, hvor den arkitektoniske
formgivning kommer til sin ret.
Højslev Vingetegl, der også fås som
blådæmpede, brune, gule og sort-engoberede, er enestående klimastærke tegltagsten, der hverken falmer eller skaller.

Randers Tegls målsætning er at skabe
fornyelse med respekt for de bedste
tegl-traditioner. Derfor omfatter
sortimentet alle de klassiske typer og
markante facadesten til innovative
byggerier.
Se sortimentet af både trendsættende
og klassiske tegl til mur, tag og
belægninger på www.randerstegl.dk

Landsdækkende service:

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

Asbjørn Kommunikation
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Building Value

ET PARKERINGSHUS

Teglsten
fra nær
og fjern

/

s

Tagsten

s

Teglblokke

s

Belægningstegl

NOTER

Mursten

/

Wienerberger A/S
Kirkebjerg Allé 88
2605 Brøndby
Tlf. 70 13 13 22
www.wienerberger.dk
info@wienerberger.dk

PALLADIO

161 grunde til at bestille vores
nye produktvifte
En ny produktvifte viser vores brede
sortiment af teglsten fra nær og fjern.
Oversigten indeholder 161 af vores
teglprodukter med de vigtigste
tekniske informationer. Skriv en mail
eller ring, så sender vi en inspirerende
produktvifte til din tegnestue.

/

importerede eksklusive facadesten ’Wit’. Det giver
kvalitetsbyggeriet et æstetisk og homogent udtryk.

STUK

Til det prestigefyldte byggeri i Fasanhaven på
Frederiksberg i København valgte arkitekterne den

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

Rikke Krogh

“…vi står på hovedet
for at finde ud af,
hvordan vi kan skabe
de rigtige rammer for
debat…”
Interview med Akademisk Arkitekforening
Jane Sandberg
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INTERVIEW MED AA

Wienerberger tilbyder et af Danmarks
bredeste sortimenter af mursten,
tagsten, teglblokke og belægningstegl.
Vi producerer udelukkende på egne
teglværker i ind- og udland, og sikrer
dermed en meget høj kvalitet
samt et smukt og ensartet udseende
hver gang.

