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•	 Giver	bedre	indeklima

•	 Formindsker	energiforbruget	
-	og	sænker	CO2-udslippet

•	 Giver	besparelse	på	varme-
udgifterne

Facade

Weber Facadesystemer
- isolerende løsninger til nybyggeri og renovering

www.weber.dk

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

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

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

Pu
ds p

å is
ole

rin
g

Web
er

 fa
ca

des
ys

te
m

 Se
rp

om
in

M
on

ta
gev

ejl
ed

nin
g

Robust p
uds uden på iso

lering

Weber fa
cadesyst

em Se
rporoc

Montagevejledning

Weber facadesystem Serposol

Montagevejledning
Montagevejledning

Ventileret facadesystem

Weber Sokkelsystem

Weber Sokkelsystem

Montagevejledning

Renover e
ller b

yg nyt 

med Weber

Weber SE
RPO Fa

cadsys
tem

Se
rpomin EF, S

erporoc og Se
rposol EF 

 Weber Fa
cadesys

temer

Fre
mtidens fa

cade er  

pudset o
g baseret p

å 

naturens e
gne rå

va
rer



Tegl   •   2   •   Marts

INDHOLD
6	 Filter	af	murværk	stabler	af	sten
	 SARDCH	i	New	Delhi

10	 Umistelige	værdier?
	 Kulturarvsstyrelsen	og	værdierne

12	 Substation	i	London
	 Den	olympiske	by	i	London	har		 	
	 fået	sin	første	bygning

18	 Skåle	af	glas
	
20	 Denver	Colorado
	 Ponti	og	Libeskind

24	 En	væg	i	haven	

26	 Den	gode	metode
	 Skalmure	med	lette	
	 bagvægskonstruktioner

28	 Pris	til	skønne	kupler

32	 Dansk	islamisk	center	og	moske
	 En	afgangsopgave
	
36	 Fletmurværk
	 En	kombination	af	teglblokke	og	
	 mursten

38	 Nyt	tag	i	Kanslergade	

40	 En	hårsalon	i	Belfast
	 	
42	 Mørtel,	murværk	og	holdbarhed	

44	 Hindsgavls	stalde
	 Indvendig	beklædning	med	
	 genanvendte	mursten

6

1832

28



En væg er en væg...!
Den opfattelse kan du udfordre: En væg er en mulighed for at sætte 
et individuelt særpræg på dit hjem, når du bygger med mursten.

Inspiration til nye muligheder

Gå på opdagelse i mere end 200 forskellige  

mursten, se nye anvendelsesmuligheder og find  

den sten, der viser, hvem du er på  

www.egernsund-tegl.dk



FORMAT

Tegl	har	 fået	nyt	 format,	nyt	 logo	og	et	nyt	design.	Læserne	vil	 fortsat	blive	holdt	
orienteret	om	den	seneste	udvikling	i	murværk,	arkitektur,	konstruktioner	og	kon-
struktionsdesign	fra	både	den	danske	og	den	internationale	scene.	Fag,	producenter,	
murværksløsninger	og	meninger	vil	fremover	få	ekstra	fokus.		

I	dette	nummer	lægger	vi	ud	med	at	præsentere	en	række	bygninger	fra	udlandet;	
en	ydermur	af	stablede	mursten	i	Delhi,	transparent	monumentalitet	i	London,	flise-
beklædning	i	Denver,	Colorado,	en	forfriskende	skalmursløsning	på	en	frisørsalon	i	
Belfast	og	murede	hvælv	i	Sydafrika	–	alle	gode	eksempler	på	kreativ	brug	af	mur-
værk.	

Herfra	præsenteres	en	ny	version	af	den	tunge,	murede	ydervæg	i	et	fletmurværk	af	
mursten	og	blokke,	en	afgangsopgave	fra	Arkitektskolen	i	Aarhus	samt	et	par	sær-
deles	heldigt	gennemførte	renoveringsopgaver.	Og	så	tager	vi	fat	i	meningerne	om,	
hvad	man	kan	tillade	sig,	nu	hvor	vi	snart	skal	i	gang	med	bygningsmæssige	indgreb	
for	at	formindske	energiforbruget	i	den	ældre	bygningsmasse.	Niels	Hesse	gør	os	
opmærksom	på,	at	vi	må	vænne	os	til,	at	’bevaring	af	arkitektur	betyder	forandring	
af	arkitektur’.	

Vi	glæder	os	over,	at	Dorte	Johansen	fra	Byggeskadefonden	stadig	vil	holde	Tegls	
læsere	orienteret	om	’den	gode	metode’.

Vi	ønsker	læserne	velkommen	til	det	nye	Tegl	og	håber,	at	budskaberne	vil	nå	ud	til	
flere	end	vores	nuværende	læserskare.	
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Tekst:	Susanne	Ulrik		•		Fotos	Anagram	Architechts,	New	Delhi
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SARDCH,	South	East	Asian	Human	Rights	Documentation	Centre,	
er	en	Non	Governmental	Organisation	 i	New	Delhi,	der	arbejder	
med	dokumentation	og	formidling	af	menneskerettighedsspørgs-
mål.	SARDCHs	fem	etagers	kontorbygning	ligger	på	en	grund	på	
kun	halvtreds	kvadratmeter,	og	den	arkitektoniske	løsning	vidner	
da	også	om	både	effektiv	udnyttelse	af	pladsen	og	om	økonomiske	
cost-benefit	overvejelser	i	forbindelse	med	valget	af	konstruktioner	
for	eksempel	i	forbindelse	med	den	energineutrale	naturlige	venti-
lering,	der	med	sin	udformning	i	facaden	er	blevet	bestemmende	
for	bygningens	særprægede	’ansigt’.

På	et	hjørne	af	en	trafikeret	gågade	ligger	bygningen	med	en	ti	me-
ter	 lang	 facade	 mod	 sydvest	 og	 mod	 solen;	 så	 der	 stilles	 særlige	
krav	til	netop	facaden.	I	stedet	for	at	vælge	en	traditionelt	tillukket	
og	 skyggegivende	 klimaskærm	 med	 ganske	 små	 vinduesåbnin-
ger,	 så	mente	Anagram	Architects,	at	denne	 facade	skulle	kunne	
’kommunikere’	 med	 gadens	 aktiviteter.	 Klimaskærmen	 udforme-
des	 derfor	 nærmest	 som	 en	 dynamisk	 hud,	 der	 afspejler	 gadens	
liv	og	bevægelse	–	i	et	porøst,	vævet,	semitransparent	mønster,	der	
afskærmer	uden	at	afvise.	Lige	bag	facaden	ligger	trappe	og	birum,	
hvilket	 yderligere	 danner	 buffer	 mellem	 gade	 og	 kontorarealer,	
men	den	visuelle	kontakt	til	gaderummet	er	bevaret	–	blot	’filtreret’.

Den delvist gennemsigtige mur danner en funktionel og smuk barriere mod gaden.



Tegl   •   8   •   Marts Tegl   •   9   •   Marts

Den	anvendte	sten	er	strengskåret,	hovedsagelig	håndlavet	og	i	in-
disk	standardformat,	230	x	115	x	75	mm,	muret	op	med	både	lodrette	
og	vandrette	fuger	på	10	mm.	Forbandtet	er	et	resultat	af	samarbej-
det	mellem	murer	og	arkitekt,	men	det	helt	særlige	ved	facaden	er	
imidlertid	også,	at	kun	murværk	ses	–	intet	glas,	træ,	metal	eller	an-
dre	forventelige	materialer	–	og	facaden	er	udformet	ganske	uden	
traditionelle	beskæringer	eller	murafslutninger	som	for	eksempel	
inddækninger	og	hjørner.	Hermed	fremstår	facaden	nærmest	som	
en	skive,	som	en	kulisse	eller	et	scenetæppe	mellem	ude	og	inde,	
og	murstenens	særlige	stoflighed	står	allerrenest	og	sjældent	klar.	
Bindingen	 og	 vægtfordelingen	 både	 lodret	 og	 vandret	 er	 statisk	
korrekt,	 idet	man	ved	hjælp	af	computermodellering	 fandt	ud	af,	
at	en	lille	drejning	af	stenene	foretaget	ved	hjælp	af	noget	så	sim-
pelt	som	en	trækile	ville	være	tilstrækkelig	til	at	skabe	den	enkle	
forskydning,	hvormed	der	kunne	dannes	det	visuelt	komplicerede	
mønster,	 som	 allerede	 kendes	 fra	 traditionelle	 sydasiatiske	 solaf-
skærmninger	–	’brises	soleils’.	

I	2009	tildelte	Archi-Bau	byggeriet	juryens	pris	for	facadeudform-
ningen;	bygningen	opførtes	i	2006.
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Zonen mellem facademuren og kontorerne.
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Under	navnet	’Bygningskultur	2015’	har	
Kulturarvsstyrelsen	i	samarbejde	med	
Realdania	og	Kommunernes	Landsfor-
ening	taget	initiativ	til,	at	samtlige	Dan-
marks	9.000	fredede	bygninger	bliver	
opdateret	ved	en	samlet	systematisk	un-
dersøgelse.	Herved	vil	man	i	hvert	enkelt	
tilfælde	blandt	andet	få	klarhed	over,	hvad	
der	oprindelig	lå	til	grund	for	fredningen.	
Der	er	afsat	78,5	mio.	kr.	til	arbejdet,	og	det	
forventes	at	tage	fem	år,	før	denne	storsti-
lede	indsats	er	afsluttet.	Hver	eneste	af	de	
fredede	ejendommes	ejere	vil	få	tilbudt	
en	vejledende	handlingsplan	for,	hvad	der	
bør	gøres	for	at	fastholde	eller	genskabe	
fredningsværdierne.	Også	de	300.000	be-
varingsværdige	bygninger	i	landet	bliver	
underkastet	en	hjælpende	hånd	gennem	
ny	viden	og	udvikling	af	metoder	og	værk-
tøjer	til	fælles	håndtering	af	bevaringsvær-
dierne.	Alt	skal	jo	vedligeholdes,	og	helst	
på	den	rigtige	måde.	
Mon	fem	år	er	nok?

bevARINg geNNeM FORNyeLse
Chancen	byder	sig	navnlig	til,	når	istand-
sættelsen	af	de	fredede	ejendomme	bliver	
udført	med	baggrund	i	ønsket	om	ny	og	

anderledes	anvendelse	af	en	bygning.	Når	
utidssvarende	huse	står	tomme,	nedbrydes	
de	på	kort	tid	af	tidens	tand.	Bevaring	gen-
nem	fornyelse	–	gammelt	hus,	ny	funktion	
–	er	derfor	et	overmåde	godt	slagord,	når	
Kulturarvsstyrelsens	forsøg	på	at	skabe	
rammerne	for	en	fremtidig	bevaring	af	
bygningsarven	skal	gøres.	Men	ligger	der	
en	konflikt	i,	at	de	mange	fredede	ejen-
domme	på	den	ene	side	bærer	på	såkaldt	
umistelige	værdier	–	og	på	den	anden	side	
kun	kan	forventes	at	overleve	i	kraft	af	
omfattende	ændringer	og	ombygninger?	
Bygningsfredning	er	i	udgangspunktet	
en	beskyttelse	mod	ukyndig	omgang	
med	kulturarven	i	Danmark.	Historisk	
identitet	og	folkelig	forankring	er	bundet	
til	kulturarven.	At	arve	betyder,	at	noget	
værdifuldt	bliver	ført	videre	til	de	næste	
generationer.	Men	tiden	går	jo.	Og	måske	
skifter	påskønnelsen	karakter	med	gene-
rationerne.	Måske	har	vi	ikke	længere	den	
samme	veneration	for	alt	det	gamle,	som	vi	
for	snart	100	år	siden	havde,	da	Bygnings-
fredningsloven	i	1918	blev	vedtaget?
	

eN sTIvNeT OpFATTeLse 
AF kuLTuRvæRDIeR
I	1967	begrundede	Naturfredningskommis-
sionen	behovet	for	fredningen	af	danske	
landskabsværdier	med,	at	man	burde	
bevare	de	steder,	der	havde	lighed	med	de	
så	højt	værdsatte	landskabsmalerier,	som	
gennem	sidste	del	af	1800-tallet	havde	
løftet	det	danske	selvværd	efter	skæbne-
svangre	nederlag	til	nabomagterne.	Det	
nationalromantiske	landskab	blev	et	ideal	
for	vores	forståelse	af,	hvad	der	bør	skånes	
og	vedligeholdes	og	af,	hvad	der	er	smukt.	
Men	egentlig	var	det	oplevelsen	af,	at	
Danmark	i	løbet	af	en	periode	på	omkring	
halvtreds	år	reduceredes	til	en	tredjedel	
af	sig	selv,	der	banede	vejen	for	national-
romantikkens	naturopfattelse	og	lagde	
grunden	til	dét,	vi	stadig	i	dag	ser	som	
landskabelige	værdier.	
Den	samme	misforståelse	synes	også	i	dag	
at	herske	på	bjerget,	når	fredede	bygninger	
ikke	blot	bevares	gennem	istandsættelsen	
men	ændres,	fordi	nutidens	arkitektoni-
ske	greb	får	lov	at	være	bestemmende	for	
istandsættelsen	med	store	forandringer	
tilfølge.	Den	tøvende	og	forsigtige	sagsbe-
handling,	som	er	så	velkendt	hos	Kultur-

eN sTIvNeT OpFATTeLse 
AF kuLTuRvæRDIeR

Tekst:	Niels	Hesse	
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”Vi må til at vænne os til, at bevaring af arkitektur betyder forandring af arkitektur. 
Vi må til at forestille os, at nutidig kvalitet godt kan bygges ind i de gamle bygninger.”

arvsstyrelsen,	synes	ikke	at	kunne	leve	
sig	ind	i	nutidens	ønsker	om	fleksibilitet,	
rumlig	nyskabelse	eller	moderne	bekvem-
melighed	i	det	hele	taget.		

uMIsTeLIge væRDIeR 
eLLeR MANgFOLDIgHeD?
Men	hvad	er	det,	der	ikke	må	mistes?	Vi	
er	jo	vant	til	at	miste	hele	tiden.	Tab	er	
indbygget	i	vores	retningsbestemte	kultur;	
hvor	der	handles,	spildes	der.	Udvikling	og	
fremskridt	er	de	mest	ukrænkelige,	men	
også	de	mest	robuste	begreber,	vort	sam-
fund	overhovedet	bygger	på,	og	overalt	
hvor	der	er	mennesker,	er	der	markeder,	
som	opstår	på	bekostning	af	talrige	histo-
riske	og	kulturelle	værdier.	Det	sker	hele	
tiden.	Gigantiske	biotoper	forsvinder	for	
øjnene	af	os,	medens	regnskoven	udryd-
des.	Dialekterne,	håndskriften,	ismejerierne	
og	kolonialbutikkerne.	Gladiatorer,	brillan-
tine,	skrivemaskinen,	båndoptageren,	mæl-
keflasken,	ballontyggegummiet,	Schous	
Sæbehus	eller	håndværk.	Håndværk.	Også	
talrige	håndværk	er	gået	i	glemmebogen,	
efter	at	industrialiseringen	er	kommet	
til.	Og	modernitetens	store	banebrydere,	
kommunikation	og	transport,	udgør	i	dag	

så	enorme	magtfaktorer,	at	styring	ikke	
længere	er	en	reel	option.	Vi	må	skabe	
strukturer,	der	åbner	for	mangfoldighed	og	
nye	muligheder.	Og	imens	mister	vi.	

kvALITeT FReM FOR DOgMATIsk 
bevARINg eLLeR eNeRgITILTAg
Vi	må	til	at	vænne	os	til,	at	bevaring	af	
arkitektur	betyder	forandring	af	arkitektur.	
Vi	må	til	at	forestille	os,	at	nutidig	kvalitet	
godt	kan	bygges	ind	i	de	gamle	bygnin-
ger.	God	arkitektur	er	stadig	målet,	når	
fornyelserne	kan	bane	vejen	for	bevaring	
af	ejendomme,	der	ellers	ville	forsvinde.	
Det	væsentlige	er,	at	man	bør	vise	vor	tids	
arkitektoniske	indsats	større	tillid.	Og	at	
man	indser,	at	kvalitet	må	gå	forud	for	en	
tilbageføring	til	bygningers	og	landskabers	
tidligere	skikkelser	–	udelukkende	baseret	
på	en	vurdering	af	historiske	elementer.	
Det	er	overvejelsen	af,	hvordan	arkitektur	
i	det	hele	taget	overleveres	til	eftertiden,	
der	har	betydning.	Det	kan	gøres	godt	
eller	skidt,	og	med	forskellige	fortegn.	Se	
bare,	hvordan	SBI	netop	har	anbefalet	at	
foretage	udvendig	efterisolering	på	gode,	
gamle	og	gedigne	parcelhuse.	Parcelhu-
sene	repræsenterer	en	byggeskik,	som	

boligbyggeriet	i	hele	Danmark	op	gennem	
midten	af	1900-tallet	baseredes	på.	Allige-
vel	anbefaler	man	med	henvisning	til	de	
nye	regler	om	energioptimering,	at	murede	
huse,	med	pudset	eller	blankt	murværk,	
skal	efterisoleres	med	et	udvendigt	lag	af	
sprutpuds	på	mineraluld.	Interessant	at	
iagttage,	hvordan	to	statslige	institutioner	
som	SBI	og	Kulturarvsstyrelsen	kan	have	
så	modsatrettede	idégrundlag.	Vi	skal	
hverken	idyllisere	eller	fornægte	vores	
fortid.	Men	vi	skal	ville	arkitektur.	
Kvalificeret	arkitektur.
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Monumentalitet
&
kontrast

NORD,	Northern	Office	for	Research	+	Design,	har	stået	bag	opfø-
relsen	af	den	første	bygning	i	Olympic	Games	Park	i	East	London;	
en	transformerstation,	som	skal	forsyne	den	olympiske	landsby	og	
det	nærvedliggende	Stratford	City	med	elektricitet.
Transformerstationen	ligger	ved	King’s	Yard	i	Hackney	Wick	i	
bydelen	Tower	Hamlets	grænsende	op	til	den	olympiske	landsby.	
Stationen	stod	færdig	i	oktober	2009,	og	strømmen	er	allerede	
officielt	tilsluttet	af	EDF	Energy	inden	The	Olympics	og	Paralym-
pics	løber	af	stabelen	i	2012.	

Med	den	markante	anvendelse	af	tegl	har	NORD	ønsket	at	lægge	
sig	tæt	op	ad	den	tradition,	der	allerede	hersker	på	adressen	
1	Waterden	Road	–	og	måske	i	London	som	sådan.
En	gennemgående	brug	af	tegl	er	karakteristisk	for	byens	eksiste-
rende	edwardianske	huse.	Med	den	industrielle	revolution	blev	
teglsten	det	foretrukne	og	altdominerende	byggemateriale	i	Lon-
don.	Det	anvendtes	med	hensigtsmæssighed	og	fordelagtighed	
og	–	med	arkitekten	Peter	Salters	ord	i	publikationen	’Brickwork:	

Thinking	and	Making’	–	med	en	selvbevidsthed	som	en	slags	
byens	væv.	Den	udbredte	brug	af	tegl	gav	byens	kvarterer	en	
større	fælles	struktur	og	en	stoflighed,	som	den	enkelte	bolig	eller	
bygning	blot	var	en	lille	del	af.	Teglstenen	blev	med	tiden	symbol	
eller	sindbillede	på	Londons	urbane	bygningsmasse	og	gled	som	
sådan	ind	i	beboernes	underbevidsthed;	man	kan	hævde,	at	de	
enkelte	bygninger	blev	næsten	usynlige	for	byens	beboere,	og	det	
var	kun	bygningernes	masse	og	grad	af	forvitring	og	indbyrdes	
sammenhæng,	der	sansedes.	Teglstensbyggeriet	blev	hermed	
også	en	målestok	for	opfattelsen	af	senere	byggerier	i	byen.

MONuMeNTALITeT Og kONTRAsT
Transformerstationen	er	resultatet	af	en	arkitektkonkurrence.	Fra	
begyndelsen	ønskede	NORD,	at	projektet	skulle	have	karakter	af	
bygning	og	monumentalitet;	en	kontrast	til	den	vision,	der	ellers	
forelå	i	den	overordnede	plan	for	den	olympiske	park,	hvor	statio-
nen	–	også	i	programmet	for	konkurrencen	–	var	tænkt	som	et	nær-
mest	landskabeligt	formet,	’flydende’	element.	Det	stod	dog	hurtigt	

Tekst:	NORD	Architects,	oversat	og	bearbejdet	af	Vibeke	Krogh		•		Fotos:	Andrew	Lee	
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klart	også	for	The	Olympic	Delivery	Authority,	at	det	af	hensyn	til	
sikkerheden	ikke	var	muligt;	der	måtte	nødvendigvis	være	tale	om	
et	byggeri	af	massiv	karakter	i	et	sikret,	indhegnet	rum.
NORD’s	forslag	udspringer	af	forståelsen	af,	at	på	trods	af	den	
nødvendige	sikkerhedsmæssige	afskærmethed	og	afsondrethed,	
måtte	der	skabes	en	bygning,	som	også	fremmer	et	tydeligt	visu-
elt	forhold	til	omgivelserne	og	en	sammenhæng	med	disse.	Med	
teglmassivet	træder	bygningen	ind	i	en	historisk	sammenhæng	
og	en	byggetradition,	som	hermed	uddybes	og	lever	videre;	helt	i	
tråd	med	de	intentioner,	der	kommer	til	udtryk	i	den	’London	2012	
Olympic	Legacy	Action	Plan’,	som	de	kulturelle	myndigheder	
har	formuleret;	de	fysiske	strukturer	i	den	olympiske	landsby	skal	
være	bæredygtige,	og	de	skal	kunne	’leve’	længe.
Byggegrunden	ligger	centralt	i	den	olympiske	park	og	afgrænses	
af	to	væsentlige	infrastrukturelle	elementer;	en	øst-vestgående	
jernbane	og	en	hævet	’land	bridge’;	en	bro	over	land,	som	også	
krydser	jernbanen	og	dermed	indgår	i	den	nord-sydgående	
fodgængerrute	i	parken.	Stationen	huser	tre	transformere	med	

fælles	operatørrum,	og	bygningen	har	altså	fundet	sin	form	gen-
nem	grundens	placering	i	forhold	til	jernbane	og	gangbro	og	
ved	placeringen	af	operatørrummet	som	centralt	forbindelsesled	
mellem	dét,	der	kunne	ligne	to	’bogstøtter’.	Disse	er	to	køletårne,	
der	rummer	køleenheder	placeret	direkte	oven	på	transformerne	–	
så	tårne	med	henholdsvis	een	og	to	transformerenheder	synes	at	
vokse	op	af	den	underliggende	plint.

TAgLANDskAb
Plinten	ligger	i	niveau	med	gangbroen,	og	ses	derfor	tydeligt	herfra.	
Tagets	overflade	er	derfor	udformet	i	et	mønster	med	felter	af	hen-
holdsvis	teglsten	og	knust	tegl	iblandet	sand	og	grus	fra	området.	
Blandingen	udgør	et	nærende	substrat,	som	fremmer	udviklingen	
af	biodiversiteten	i	området,	et	såkaldt	’brown	roof’,	som	også	
kendes	fra	andre	projekter	til	tider	specifikt	rettet	mod	at	fremme	
enkelte	planters	vækst	eller	særlige	fugles	habitater,	fx	den	sjældne	
Black	Redstart,	husrødstjertens.	Plinten	vil	altså	fremover	kunne	
fremstå	som	et	beplantet	rum	–	en	have.

Plinten er dækket med knuste tegl og sand; en habitat for den 
sjældne husrødstjert. Med tidenet beplantet rum.
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Bygningen	udtrykker	sig,	som	var	den	hugget	ud	af	een	blok,	og	
indtrykket	af	et	nærmest	skulpturelt	og	homogent	landskab	un-
derstreges	yderligere	af	bygningens	ensartede	’klædedragt’	af	tegl.	
NORD	foreslog,	at	bygningen	skulle	mures	op	af	nogle	af	de	150	
ton	sten,	der	blev	til	rådighed	efter	den	indledende	rydning	af	om-
rådet,	men	efter	overvejelser	omkring	materialets	bæreevne,	måtte	
man	alligevel	ty	til	nye	sten	–	kun	på	plinten	kunne	de	gamle	sten	
anvendes	i	knust	form.	

OveRFLADe
En	sort	’engineering	brick’,	Ibstock’s	Himley	Ebony,	er	valgt	
(215x102x65	mm).	Den	hårde,	mørke,	og	nærmest	dystre	overflade	
leder	tankerne	hen	på	det	nittende	århundredes	britiske	bro-	og	
tunnelkonstruktioner,	som	stadig	er	en	del	af	det	post-industrielle	
landskab.	Men	stenen	reflekterer	også	lyset	i	en	sådan	grad,	at	
bygningens	stramme	geometri	til	tider	opleves	som	en	række	kon-
trastfyldte	flader	af	lys	og	skygge.	Dette	forhold	understreges	og	ud-
bygges	i	endnu	højere	grad	af	den	bevidste	og	varierede	detaljering	

i	murværket.	Hvad	der	ved	første	øjekast	synes	at	være	en	ensartet,	
umoduleret	overflade,	viser	sig	ved	nærmere	eftersyn	at	være	en	
tredelt	flade	af	’lag’	af	stigende	finesse	og	detaljerigdom.

Nederste	lag,	plinten,	er	opført	med	et	’straightforward	English	
bond’,	dvs	enkelt,	almindeligt	engelsk	forbandt	svarende	til	
krydsforbandt.	Det	næste	lag	har	et	tilsvarende	forbandt,	men	
med	kopperne	trukket	25	mm	frem.	Øverst	er	kopperne	skiftevis	
trukket	frem	eller	helt	udeladt,	hvilket	gør	tårnet	til	et	åbent	’bur’	
–	som	en	flettet	kurv	eller	net.	Perforeringen	af	den	øverste	del	af	
tårnene	tjener	til	naturlig	ventilation	af	køleenhederne,	men	den	
semitransparens,	der	hermed	opstår,	har	også	en	afgørende	indfly-
delse	på	den	måde,	vi	’læser’	bygningens	arkitektur	på.	I	dagslys	
forekommer	overfladen	bestandigt	skiftende	med	solens	og	lysets	
spil,	og	i	mørke	oplyses	tårnenes	filigran	indefra	og	forandres	til	
lysende	kroner	af	hvidt	lys.	I	begge	tilfælde	afsløres	dét,	som	vi	
troede	var	en	solid,	trodsig,	hårdnakket	masse,	som	noget	af	mere	
flygtig	og	luftig	karakter.
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Hvad	der	vil	blive	bygget	i	området	efter	2012	er	stadig	uvist,	men	
sandsynligvis	vil	transformerstationen	komme	til	at	befinde	sig	i	
selskab	med	boliger;	er	dette	tilfældet,	vil	NORDs	byggeri	blive	en	
usædvanlig	og	fængslende	nabo.

NORD, Northern Office for Research + Design, blev etableret af Robin 
Lee og Alan Pert i juli 2002. Kontoret har til huse i Glasgow i Skot-
land og har også en afdeling i Dublin, Irland ved Graeme McQuaker. I 
2005 deltog NORD i Architects Journal’s udstilling ’40 under 40’ på 
Victoria And Albert Museum, London, og i 2006 vandt tegnestuen 
Young Architects of the Year Award.

I The Observer skrev Stephen Bayley søndag den 31. december 
2006: ’Behændig branding har spillet en rolle for etableringen af 
NORD, en af de mest interessante arkitektvirksomheder i Storbritan-
nien. Selv om Lee og Pert – med rette – ikke ønsker at blive stemp-
lede som provinsielle, så har Glasgows rå, skurrende sociale miljø og 
notorisk dårlige vejr til stadighed en meget stimulerende virkning på 
NORD’s projekter. Efter at rygning blev forbudt i Glasgow, har den so-
ciale dynamik i byen forandret sig. For at imødekomme et nyt behov, 
foreslog NORD, at der næsten som en art statsfjendtlig virksomhed 
skabtes ’Ground Source Heat Pumps’; enheder, hvorfra en blanding af 
opvarmet vand og anti-freeze cirkulerer i udendørs opvarmede sid-
demøbler for eksilerede rygere.

NORD har også brogede forslag til ny anvendelse af Glasgows treog-
tredive pragtfulde men forsømte viktorianske offentlige vaskerum 
og toiletter; nogle foreslås indrettet til caféer, andre til ’steamies’, 
offentlige møntvaskerier.

NORD skaber elegant, egnet, vittig, ansvarlig, optimistisk og rentabel 
arkitektur. Præcis hvad god arkitektur skal være.’
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skÅLe AF gLAs
Tekst	og	fotos:	Tora	Urup
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Med	udgangspunkt	i	en	klassisk	skålform	arbejder	Tora	Urup	med	
de	 effekter,	 som	 opstår	 i	 mødet	 mellem	 glasmaterialets	 karakter,	
farve	 og	 tykkelse,	 og	 som	 påvirker	 opfattelsen	 af	 ’rumligheden’	 i	
skålen.

De	cirkulære	skåle	er	mundblæst	i	mange	lag,	bygget	op	af	tyndt	
opalfarvet	glas	og	tykt	transparent	glas.	Variationer	af	farvede	lag	
påvirkes	optisk	på	forskellig	vis	af	lyset	i	det	massive	transparente	
glas	mellem	de	farvede	lag.	Således	kan	skålens	 indre	rum	synes	
at	 svæve	 uafhængig	 af	 det	 ydre.	 Den	 blankpolerede	 brede	 kant	
giver	et	kig	 ind	 i	skålens	væg,	hvor	mødet	mellem	farver	og	klar	
glasmasse	skaber	endnu	flere	farvetoner.	Disse	rumlige	virkninger	
vender	op	og	ned	på	den	konventionelle	forståelse	af	en	traditionel	
glasskål.	Det,	som	ved	første	øjekast	virker	genkendeligt,	forandres	
ved	det	direkte	møde	med	skålene.	Denne	abstrakte	kvalitet	kan	
ikke	 forstås	 på	 afstand.	 Det	 visuelt	 komplekse	 nødvendiggør,	 at	
man	studerer	skålene	på	tæt	hold,	og	de	opleves	derfor	bedst,	når	
de	kan	både	ses	og	berøres.

Tora	Urup	har	arbejdet	med	skåltemaet	over	en	årrække,	hvor	hun	
har	udviklet	detaljer	og	eksperimenteret	med	sammensætninger	af	
farver.	Teknisk	set	har	hun	udviklet	skålene	i	løbet	af	de	sidste	ti	år.	
Hun	samarbejder	med	kvalificerede	håndværkere	i	Tjekkiet,	hvor	

man	i	flere	århundreder	har	været	specialister	i	glashåndværket.
Skålene	mundblæses	af	et	team	af	glaspustere.	Processen	er	lang	
og	kompliceret,	og	da	én	skål	er	bygget	op	af	10	-15	lag	glas,	kræver	
det	medvirken	af	mere	end	én	glaspuster.	Lagene	‘fanges	an’	over	
hinanden,	og	nogle	foldes	af	flere	bobler	over	hinanden	som	‘over-
lag’.	Det	kræver	stor	præcision	og	erfaring	i	netop	denne	proces.	
Den	færdigfoldede	skål	formes	til	sidst	i	en	træform.	Efter	en	lang-
som	 nedkøling	 af	 glasset	 bliver	 skålene	 skåret,	 slebet	 og	 poleret.	
Det	 udføres	 af	 et	 andet	 hold	 af	 specialister,	 som	 behersker	 disse	
håndværksmæssige	processer.

Flere	af	Tora	Urups	værker	producerer	hun	i	Tjekkiet	i	samarbejde	
med	forskellige	virksomheder	nøje	udvalgt	til	hver	ny	opgave.

Tora Urup er født i 1960 i København. Hun har arbejdet og studeret i 
Japan, København og London og har udstillet sine arbejder interna-
tionalt. I München, Tyskland blev hun i 2009 på udstillingen ’Modern 
Masters’ anerkendt for skålene med den Bayerske Statspris.:

Skålen til venstre: Sort/klar/elfenben ø 28 x h 12 cm. 
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Kunstmuseet	 i	 Denver	 er	 ikke	 blot	 kendt	
for	 sin	 enestående	 samling	 af	 genstande	
fra	de	nordamerikanske	indianere.	Museets	
arkitektur,	hvor	 især	brugen	af	fliser	spiller	
en	 central	 rolle,	 er	 i	 lige	 så	 høj	 grad	 inter-
nationalt	 anerkendt	 og	 berømt	 for	 sit	 høje	
ambitionsniveau.	 To	 markante	 bygninger,	
en	nordlig	del	fra	1971	tegnet	af	den	italien-
ske	arkitekt	Gio	Ponti	 (1891-1979)	og	en	ny	
tilbygning	fra	2006	tegnet	af	polsk-tyske	Da-
niel	Libeskind	(f.	1946),	indgår	her	en	særlig	
forbindelse	eller	 liason,	der	stiller	kropslige	
krav	til	vores	forståelse	af	den	levende	arki-
tektur.

FæsTNINgsvæRk
Med	sine	klare	mindelser	om	et	 fæstnings-
værk	 er	 Pontis	 syv	 etager	 høje	 bygning	 et	
vigtigt	opgør	med	den	traditionelle	opfattel-
se	af	museet	som	et	kunstens	tempel.	Udfor-
met	som	to	tårne	med	i	alt	24	sider	får	Pontis	
værk	især	sin	karakter	fra	de	varmt	lysegrå	

fliser,	 som	 beklæder	 bygningen,	 og	 som	
skinner	 skarpt	 i	 dagslys.	 Imidlertid	 lader	
Ponti	 ikke	 museets	 mange	 vægge	 fremstå	
som	udelukkende	massive	og	lukkede.	Ved	
hjælp	af	udhæng,	langstrakte	vinduespartier	
og	huller	 i	 tårnenes	toppe	får	han	skabt	en	
række	 brud,	 som	 åbner	 og	 gør	 museet	 in-
viterende	 og	 tilgængeligt.	 Den	 besøgende	
involveres	 i	 arkitekturen;	 de	 ydre,	 flisebe-
klædte	 mure	 kan	 opleves	 ikke	 blot	 udefra	
men	også	indefra,	fordi	bygningens	mange	
sider	snor	sig	og	folder	sig	om	sig	selv.

Mere	 end	 en	 million	 fliser	 dækker	 tilsam-
men	facaden	på	Pontis	bygning.	De	er	glatte	
og	 behageligt	 bløde	 i	 overfladen,	 special-
udviklede	 til	 museet	 i	 et	 samarbejde	 med	
Dow	Corning-fabrikken	(der	blandt	andet	er	
kendt	 for	det	 ildfaste	pyrex-glas),	og	er	alle	
sat	 i	 hånden	 –	 et	 arbejde,	 der	 varede	 mere	
end	to	år.	Fliserne	er	både	flade	og	pyramide-
formede	i	overfladen	–	både	todimensionelle	

og	tredimensionelle	–	en	variation,	der	i	vid	
udstrækning	er	med	til	at	gøre	oplevelsen	af	
Pontis	museum	lys	og	let.	Den	tredimensio-
nelle	 flise	 tilfører	 byggeriet	 en	 vægtløshed	
og	en	 immaterialitet,	 som	ophæver	 ’fortets’	
ellers	kliniske	hårdhed;	fliserne	bløder	op	på	
den	ellers	ret	afvisende	facade	og	gør	den	i	
stedet	imødekommende.

Det	er	derfor	heller	ikke	mærkeligt,	at	Daniel	
Libeskind	 i	 sin	 tilbygning	 netop	 har	 taget	
udgangspunkt	i	Pontis	grå	fliser.	Dog	bruger	
Libeskind	 titaniumplader	 til	 sin	 facade;	 et	
materiale,	der	er	smukt	i	sin	på	én	gang	både	
kolde	og	varme	metalliske	gråtone,	og	som	
absolut	mimer	Pontis	unikke	beklædning	–	
men	også	er	et	materiale,	der	hverken	har	fli-
sens	enkle	stramhed	i	opsætningen,	da	tita-
niummet	buler	let,	når	man	går	tæt	på,	eller	
flisens	stabilitet	ved	berøring,	idet	titanium-
met	giver	sig	og	lader	sig	trykke	nervøst	ind.

Tekst	og	fotos:	Johan	Zimsen

Når bygninger 
leger med hinanden
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Når bygninger 
leger med hinanden
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Ligesom	Ponti	i	sin	flisebygning	piller	ved	en	
fastlåst	 opfattelse	 af	 det	 traditionelle	 muse-
umsbyggeri,	stræber	også	Libeskind	i	sit	ka-
rakteristiske	formsprog	efter	at	bryde	med	en	
gængs	rumforståelse.	Med	sine	titaniumpla-
der	 trækker	 han	 museet	 i	 en	 anden	 retning	
og	giver	det	samlede	byggeri	et	nyt	spillerum,	
hvor	det	stabile	og	det	ustabile,	det	sikre	og	
det	nervøse,	det	bløde	og	det	hårde,	mødes.	
Han	 lader	 sin	 sammensatte	 og	 komplekse	
tilbygning	boltre	sig	med	et	hav	af	udfoldel-
sesmuligheder	 og	 gemmelege.	 Hele	 tiden	
dukker	 nye	 sider	 af	 bygningen	 op	 for	 snart	
at	 forsvinde	 igen;	arkitekturen	 forandrer	sig	
forunderligt	 i	 takt	med,	at	man	bevæger	sig	
både	rundt	omkring	den	og	rundt	i	den.
Netop	denne	spændvidde	i	arkitektur	og	ma-
terialer	er	også	det,	der	skaber	en	elegant	og	
vedkommende	 oplevelse	 midt	 i	 Denver.	 De	

to	bygninger	 leger	med	og	griber	fat	 i	både	
hinanden	og	den	besøgende.	Som	en	dyna-
misk	 forbindelse,	 skabt	 på	 baggrund	 af	 to	
selvstændige	 formsprog	og	Gio	Pontis	 sær-
lige	 og	 markante	 grå	 fliser,	 får	 mødet	 med	
museet	–	mødet	med	den	levende	arkitektur	
–	den	besøgende	til	fuldendt	at	reagere	og	ak-
tivt	lege	med.

Libeskinds ekspressive titanium og Pontis facetterede fliser yderst til højre i billedet
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Har	eller	køber	man	et	læs	nye	eller	gamle	mursten,	kan	de	bru-
ges	til	en	væg	i	haven.	Eksemplet	her	stammer	fra	en	have	i	ud-
kanten	 af	 Rotterdam	 skitseret	 af	 landskabsarkitekterne	 Duotin.	
Haven	 blev	 valgt	 til	 Hollands	 bedste	 i	 2005	 af	 den	 hollandske	
gartnersammenslutning	HIC.

Her	 fungerer	væggen	som	en	bagvæg	 i	en	pergola.	Stenene	er	
løst	stablet	oven	på	hinanden	og	stabiliseret	med	gabioner	af	8	
mm	rustent	rionet.	

eN væg I HAveN
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Skalmure	med	lette	bagvægskonstruktio-
ner	som	bærende	og	stabiliserende	system	
ses	med	stadig	stigende	hyppighed	i	
byggerier	omfattet	af	Byggeskadefondens	
eftersyn.	Metoden	vælges,	fordi	den	giver	
mulighed	for	at	overholde	bygningsreg-
lementets	isoleringskrav	samtidig	med,	
at	murværkets	gode	vedligeholdelses-	og	
levetidsmæssige	kvaliteter	udnyttes.	

Bagvægskonstruktionerne	kan	være	af	træ	
eller	stål,	opbygget	på	stedet,	eller	bestå	af	
elementer	produceret	på	fabrik.	Det	er	jo	
ikke	nogen	ny	byggeskik.	Allerede	i	slut-
ningen	af	50’erne	blev	den	taget	i	anven-
delse,	og	fra	perioden	1960-80	har	vi	endnu	
i	dag	velfungerende	skalmurede	huse	med	
en	bagvæg	af	træskeletkonstruktioner	med	
afstivende	plader.	Disse	huse	skal	nok	vise	
sig	at	kunne	opnå	en	tilfredsstillende	leve-
tid,	især	hvis	en	tidssvarende	efterisolering	
bliver	foretaget	med	nødvendig	hensynta-
gen	til	den	oprindelige	opbygning.

Det	spørgsmål,	vi	gerne	vil	rejse	med	nær-
værende	artikel,	er,	om	det	samme	mon	vil	
være	tilfældet	med	de	huse,	der	idag	bliver	
opført	med	let	bagvægskonstruktion.	Lad	
os	se	nærmere	på	de	metoder	og	mate-
rialer,	der	anvendes	nu,	og	på	de	aktuelle	
eksempler,	vi	har	set	ved	vores	eftersyn.	
Selve	konstruktionsmetoden	er	omtalt	i	

SBI-anvisning	224,	men	mere	specifikke	
krav	til	blandt	andet	afstand	mellem	
formur	og	bagvægskonstruktion	og	krav	til	
materialevalget,	lægges	der	ikke	op	til	her.	
Det	nævnes,	at	der	bør	være	et	hulrum,	
’fx	20	mm	bredt’	mellem	bagside	skalmur	
og	let	konstruktion,	og	det	anbefales	at	
anbringe	en	mineraluldsplade	uden	på	
vindspærren	for	at	beskytte	denne	og	
at	udføre	en	to-trins-konstruktion	med	
trykudligning.	Afstanden	på	20	mm	er	en	
klar	forringelse	i	forhold	til	SBI-anvisning	
198,	som	foreskriver	en	afstand	på	50	mm,	
når	bagvæggen	indeholder	fugtføl	somme	
materialer.	Det	er	tilsyneladende	mere	eller	
mindre	op	til	den	enkeltes	dømmekraft	og	
erfaring,	når	detaljerne	i	opbygningen	skal	
besluttes.

I	forhold	til	byggeskikken	i	perioden	
1960–80	er	der	imidlertid	flere	ting,	som	i	
dag	har	betydning	for	levetiden	for	denne	
type	af	huse,	nemlig
•	 Kravet	om	niveaufri	adgang
•	 Mindre	egnede	byggegrunde	–	mere	

fugtige	områder,	moser	og	enge	–	og	
desværre	en	tendens	til	at	undlade	
nødvendigt	omfangsdræn	ved	husene

•	 Klimaændringer	i	form	af	mere	vold-
somme	storme	med	kraftig	regn

•	 Anvendelsen	af	mere	fugtfølsomme	
materialer	til	vindspærre

•	 Større	isoleringstykkelse	og	deraf	
følgende	iskolde	og	våde	skalmure	i	
en	stor	del	af	året.

Det	siger	sig	selv,	at	der	stilles	større	krav	
til	fugtsikring	af	en	bygning	med	en	bæ-
rende	konstruktion	af	fugtfølsomme	ma-
terialer,	når	endnu	et	funktionskrav	føjes	
ind	i	byggelovgivningen;	nemlig	kravet	om	
niveaufri	adgang.	At	løse	dette	har	vist	sig	
at	volde	store	problemer	rundt	omkring	på	
tegnebordene.	Efterhånden	er	skalmuren	
eller	en	let	facadebeklædning	i	langt	de	
fleste	tilfælde	blevet	hævet	op	over	terræn	
ved	hjælp	af	en	påbygning	på	soklen	–	kal-
det	en	snydesokkel.	Bagmuren	–	tung	eller	
let	–	befinder	sig	dog	stadig	ofte	i	niveau	
med	det	omgivende	terræn	eller	sågar	un-
der,	til	trods	for,	at	SBI-	anvisning	224	(fig.	
62)	angiver	en	afstand	på	mindst	150	mm	
fra	terræn	til	overside	terrændæk	–	gulv-
opbygningens	højde	undtaget.	Det	stiller	
store	krav	til	murpap	og	diverse	membra-
ner,	som	skal	sikre	bagvægskonstruktio-
nen	mod	opfugtning;	erfaringsmæssigt	et	
meget	kritisk	og	risikofyldt	moment.	
Fugten	kan	eksempelvis	fjernes	fra	
konstruktionen	ved	at	etablere	en	såkaldt	
voldgravsløsning,	hvor	terrænet	sænkes	
langs	med	ydervæggen	i	en	rende.	Dette	er	
beskrevet	nærmere	i	BYG-ERFA	bladene	
SfB(13)07	10	30	ogSfB	(19)	01	12	19.	Løsnin-

DeN gODe MeTODeAf Dorte Johansen, Byggeskadefonden

Skalmure med lette bagvægskonstruktioner
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Skalmure med lette bagvægskonstruktioner

gen	må	kun	anvendes,	hvor	risikoen	for	
vandtryk	på	soklen	anses	for	lille	–	
fx	hvor	bygningen	ligger	højt	eller	på	en	
skråning.
Den	yderste	del	af	den	lette	bagvægskon-
struktion	består	som	oftest	af	vindgips,	
vindpap,	difussionsåbne	vindspærrer	eller	
træbaserede	plader.	Disse	fugtfølsomme	
materialer	stiller	skærpede	krav	til	skalmu-
rens	udførelse,	og	det	er	spørgsmålet,	om	
anvisningens	forslag	til	afstand	mellem	
formur	og	bagvæg	på	20	mm	sikrer	den	
nødvendige	afstand	og	plads	til	at	udføre	
arbejdet	på.	

•	 Er	der	plads	til	fingrene	under	opmu-
ring?

•	 Hvordan	fjernes	mørtelrester	mellem-
skalmurens	bagside	og	vindspærre?	

•	 Er	det	muligt	at	opmure	med	fyldte	
fuger,	når	der	ikke	er	plads	til	mørtel-
pølser	på	bagsiden?

•	 Hvordan	sikres	bagvægskonstruktio-
nen	mod	opfugtning	i	byggeperioden?	

•	 Hvor	længe	må	bagvæggen	stå,	før	
skalmuren	kommer	på?	

•	 Kræver	det	totaloverdækning	at	undgå	
efterfølgende	problemer	med	skimmel	
i	bagvæggen?

I	længerevarende	perioder	med	fugtigt	
vejr	kan	der	ske	opfugtning	af	bagvæg-
gen,	hvis	skalmuren	er	gennemvåd,	og	
der	ikke	er	nok	afstand	mellem	skalmur	
og	bagvægskonstruktion.	Dette	kan	også	
forekomme,	hvis	murpappen	ikke	er	tæt,	
eller	hvis	skalmuren	er	så	utæt,	at	store	
vandmængder	trænger	ind.	Bygnings-
reglementets	skærpede	isoleringskrav	
medfører	desuden,	at	skalmuren	vil	være	
iskold	og	dermed	gennemvåd	en	større	
del	af	året	end	førhen,	hvor	varmetab	fra	
bygningen	medførte	tørring	af	sten	og	
fuger.	En	permanent	våd	skalmur	stiller	
endnu	større	krav	til	bagvægskonstruktio-
nens	evne	til	at	modstå	fugt.	Det	er	i	så	fald	

absolut	nødvendigt,	at	murpappen	er	fuld-
stændig	tæt,	og	der	må	ikke	forekomme	
mørtelklatter	mellem	skalmurens	bagside	
og	bagvæggen,	da	disse	kan	transportere	
fugt	ind	i	den	lette	konstruktion.	Det	bør	
derfor	kraftigt	overvejes	at	øge	afstanden	
mellem	formur	og	bagvæg,	da	det	også	vil	
medføre	øget	længde	på	murbinderne	og	
dermed	bedre	mulighed	for,	at	konstruk-
tionen	kan	optage	temperaturbetingede	
bevægelser,	og	eventuelle	revner	i	skalmu-
ren	kan	forebygges.	

Alt	i	alt	er	der	efter	vores	opfattelse	tale	
om	en	risikobehæftet	og	usikker	konstruk-
tion.	Skærpet	opmærksomhed	anbefales	
derfor	såvel	i	projekteringsfasen	som	
under	udførelsen,	og	frem	til	det	tidspunkt,	
hvor	en	eventuel	have	anlægges,	og	det	
endelige	niveau	for	det	omgivende	terræn	
fastlægges.	Især	bør	afstanden	mellem	
formur	og	bagvægskonstruktion	øges,	så	
rimelig	plads	til	at	udføre	konstruktionen	
på	opnås.
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Mapungubwe Interpretation Centre ligger, hvor 
Limpopo og Shashe floderne løber sammen. 
Med centret har Peter Rich Architects i 
Johannesburg, Sydafrika, vundet prisen World 
Building of the Year ved World Architecture 
Festival Awards i Barcelona i 2009.

Fotos:	Robert	&	Peter	Rich		•		Tekst	oversat	og	bearbejdet	af	Vibeke	Krogh
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I	 Mapungubwe	 Nationalpark	 fejres	 hjem-
stedet	 for	 en	 urgammel	 sydafrikansk	 han-
delscivilisation	–	The	Great	Zimbabwe.	
I	 landskabet,	 hvor	 regionens	 oprindelige	
fauna	og	flora	er	under	genetablering,	 lig-
ger	Mapungubwe	Interpretation	Centre	på	
kanten	af	en	mesa;	en	hævet	landskabsfor-
mation	 dannet	 under	 et	 geologisk	 udvik-
lingsforløb,	som	førte	til,	at	Limpopo	floden	
ophørte	 med	 at	 løbe	 ud	 i	 det	 Atlantiske	
Ocean	og	nu	løber	ud	i	det	Indiske	Ocean.	
Dette	komplekse	 landskab	har	været	 leve-
randør	 af	 de	 fleste	 af	 de	 anvendte	 bygge-
materialer,	og	en	komposition	af	strukturer	

og	arkitektoniske	løsninger	tæt	forbundne	
med	stedet	er	opstået.	

Centrets	’hjerte’	fastholdes	visuelt	af	to	hu-
le	stendysser	eller	varder,	som	bringer	min-
delser	om	vejvisere	skabt	af	andre	kulturer	
i	det	sydlige	Afrika.	Timbrel	vaults,	’tambu-
rin’	 hvælv,	 spænder	 mellem	 disse	 og	 dan-
ner	tag	over	komplekset.	Som	en	analogi	til	
den	arkæologiske	afsløring	af	fortidens	kul-
turer	 på	 stedet,	 ses	 hvælvenes	 tynde	 ydre	
og	 indre	 ’skaller’	 eksponerede.	 Hvælvene	
kontrasteres	 af	 vandrette	 stier,	 som	 tegner	
en	 zigzaggende,	 skrånende	 rute	 gennem	

komplekset,	 og	 det	 bindes	 yderligere	 sam-
men	 af	 terrasserede	 opholdspladser	 langs	
med	 stierne,	 hvor	 kig	 og	 udsyn	 gennem	
hvælv	og	buer	er	sat	i	scene.	

Ankomsten	 til	 centret	 markeres	 med	 den	
ene	af	de	to	hule	varder	oplyst	af	et	oculus,	
som	 tegner	 solens	 gang	 over	 himlen	 på	
kompleksets	 vægge	 og	 gulve.	 Udstillings-
rummenes	 karakter	 af	 hule	 forstærkes	 af	
lysindfaldet	fra	hvælvene,	der	filtreres	gen-
nem	brændt	farvet	glas	i	spættede	mønstre	
reflekteret	 fra	 småsøer	 i	 umiddelbar	 nær-
hed	af	centret;	småsøerne	er	etableret	for	at	

Det er, som om hvælvene i lighed med mesaerne og Mupungubwe Hill er opstået som geologiske udbrud i jordens overflade.
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køle	den	luft,	som	så	naturligt	kan	ventilere	
bygningen.	 Ved	 ’vejs	 ende’	 mødes	 man	 i	
centret	af	den	anden	varde;	nu	et	symbol	på	
solnedgangen,	og	hjem	for	det	gyldne	næ-
sehorn,	en	sydafrikansk	helligdom.

Hvælvenes	 indre	 er	 opmuret	 af	 brændte	
klinker	af	lokalt	ler,	og	udvendigt	er	hvæl-
vene	 overalt	 dækket	 af	 utilhuggede	 sten	
samlet	ind	på	terrænnet	i	området.	Det	er,	
som	om	hvælvene	i	lighed	med	mesaerne	
og	Mupungubwe	Hill	er	opstået	som	geo-
logiske	udbrud	i	jordens	overflade.

Intentionen	 med	 Mapungubwe	 Interpreta-
tion	Centre	har	været	at	skabe	rammer	for	
formidlingen	 af	 stedets	 historie,	 men	 der	
har	 i	 lige	 så	 høj	 grad	 været	 forventninger	
om,	 at	 projektet	 kunne	 være	 medvirken-
de	 til	 at	 skabe	 en	 gryende	 lokal	 forståelse	
af	 det	 stedlige	 miljøs	 sårbarhed.	 Dét	 har	
blandt	 andet	 manifesteret	 sig	 under	 selve	
bygge-processen,	idet	lokale	beboere	er	ble-
vet	undervist	og	uddannet	i	fremstillingen	af	
lerklinker	og	opførelsen	af	hvælv.	

Disse	byggeprocesser	er	nu	blevet	en	del	af	
den	 lokale	 kultur,	 idet	 murerne	 fortsat	 an-

vender	deres	nyerhvervede	viden	og	kunnen	
med	at	fremstille	og	bruge	endnu	flere	sten	
i	deres	egne	huse	i	de	nærmeste	landsbyer.	
Således	 formidler	 centret	 ikke	 bare	 forti-
dens	historie;	det	er	blevet	en	del	af	en	for-
tælling,	 der	 stadig	 vokser	 og	 udvikles,	 en	
fortælling	 om	 symbiosen	 mellem	 kulturel	
udvikling	og	naturarv.

Klienten: South African National Parks 
www.sanparks.org
Stedet: Limpopo, South Africa 
www.sanparks.org/parks/mapungubwe
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dansk ISLAMISK CENTER OG MOSKE

Tekst	og	illustrationer:	Lærke	Munk	

Forsøget	på	at	illustrere,	hvordan	rammerne	for	udfoldelsen	af	den	
islamiske	kultur	og	religion	kan	udformes	i	dansk	sammenhæng,	
har	været	udgangspunktet	for	mit	afgangsprojekt	ved	Arkitektsko-
len	 i	Aarhus	udarbejdet	 i	vinteren	2009.	Opgaven	er	 ikke	blot	et	
studie	af	den	fysiske	udformning	af	rum	for	bede-	og	mødesteder,	
den	er	også	et	forsøg	på	at	 illustrere,	hvordan	livet	og	den	måde,	
det	udfolder	sig	på	i	en	given	bygning,	kan	være	med	til	at	fremme	
integrationen.	

ReFeReNceR FRA FLeRe kuLTuReR
Det	dansk	islamiske	center	og	moskeen	henter	deres	formmæssige	
referencer	 i	arketypiske	elementer	 i	den	islamiske	byggetradition	
som	arkaden,	gårdrummet,	den	rektangulære	form,	det	ordnede	sy-
stem	og	de	geometriske	mønstre.	Flere	af	disse	arkitektoniske	ele-
menter	har	deres	oprindelse	i	profeten	Muhammeds	hus	i	Medina	
fra	omkring	år	610	og	knytter	sig	dermed	til	en	rent	islamisk	tradi-
tion,	der	ikke	synes	påvirket	af	andre	kulturers	og	tiders	byggeskik.
Elementerne	 fortolkes	 i	 dansk	 sammenhæng	 i	 andre	 materialer	
og	med	et	nyt	udtryk;	en	lukket	gårdhave	med	indre	arkade	er	her	
’vendt	på	vrangen’	for	at	skabe	ophold	ude	og	inde,	og	andre	ele-
menter	som	taget,	søjlen,	arkaden,	muren	og	belægningen	er	bear-
bejdet	for	at	opnå	en	karaktér,	der	opfordrer	til	imødekommenhed,	
åbenhed	og	dialog,	møder	mennesker	imellem,	liv	og	aktivitet.	

Bedestedet,	 selve	 moskeen,	 skal	 kunne	 anvendes	 af	 en	 mangfol-
dighed	af	muslimer	med	forskellig	etnisk,	national	og	religiøs	bag-
grund	og	markerer	sig	derfor	arkitektonisk	med	en	fælles	symbolik	
–	bjergets.	Bjerget	eksisterer	i	den	muslimske	historie	og	i	jøde-	og	
kristendommen	 som	 værende	 det	 sted,	 hvor	 Gud	 åbenbarer	 sig	
for	mennesket	og	overbringer	sine	bud.	Et	skævt,	opadstræbende	
formsprog	har	sin	parallel	i	netop	bjerge	og	klippers	formationer,	
og	som	et	udtryk	for	bevægelsen	og	’rejsen’	ind	i	troen,	giver	også	

et	’forbjerg’	indledningsvis	adgang	til	mindre	forrum,	hvor	forbere-
delser	til	trosudfoldelsen	kan	udføres.	I	moskeen,	bjerget,	skabes	ro	
og	koncentration	omkring	trosudfoldelsen	gennem	bygningskrop-
pens	indadvendte	og	lukkede	karakter,	og	med	dette	arkitektoniske	
greb	adskiller	moskeen	sig	fra	den	mere	åbne	og	inviterende	del	af	
centret.	

TegL sOM bRObyggeR
Med	anvendelsen	af	teglsten	overalt,	kommer	dette	materiale	til	at	
spille	en	særlig	rolle	som	brobygger	mellem	det	islamiske	og	det	
danske.	
Den	islamiske	verden	har	en	rig	tradition	for	vævning	af	bedetæp-
per	med	mønstre	ofte	 lige	så	 farverige	og	komplicerede	som	ud-
smykningen	af	vægflader	og	rum	i	moskeer	verden	over.	Selvom	
tæpper	og	murværk	består	af	vidt	forskellige	materialer	og	oftest	
har	vidt	forskellig	funktion,	så	fandt	jeg,	at	slægtskabet	mellem	de	
to	kunne	sættes	i	spil	her.	På	samme	måde,	som	når	tråde	i	et	tæppe	
væves	sammen	til	en	overordnet	kompleks	struktur,	så	indgår	sten	
i	murværk	som	elementer	 i	en	 ’vævet’	konstruktion,	hvor	særlige	
mønstre	kan	opstå,	når	en	sammensætning	af	flere	forbandter	for	
eksempel	 anvendes.	 Den	 danske	 byggeskik	 er	 i	 høj	 grad	 kende-
tegnet	ved	anvendelsen	af	tegl.	Det	har	derfor	været	oplagt	at	ud-
nytte	murværket	 i	en	moske	og	et	 islamisk	center	 i	Danmark,	 for	
på	denne	måde	sammenkædes	en	rig	islamisk	tradition	for	tæppe-
vævning	og	stenornamentik	med	dansk	byggetradition,	materialer	
og	klima.

MuRvæRkeT 
I	centret	bruges	fritstående	teglmure	som	rumdelere	med	indbyg-
gede	 installationer,	 reoler	m.v.	Murene	placeres,	så	der	skabes	vi-
suel	 sammenhæng	 på	 langs	 og	 på	 tværs	 af	 bygningen	 og	 større	
transparens	og	overskuelighed	opnås.
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Plantegningen giver et indtryk af det åbne centers og den mere lukkede moskes indbyrdes sammenhæng.
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Bjerget

Mønstret	i	murværket	er	inspireret	af	islamiske	mønstre,	der	 ’om-
sættes’	 til	danske	murmål.	Flexstone	udviklet	af	Randers	Tegl	og	
Exners	tegnestue,	er	brugt;	en	sten,	der	er	produceret	i	et	nyt	modu-
lært	format,	der	gør	det	lettere	at	arbejde	med	varierede	mønstre.	
I	moskeen	er	der	arbejdet	med	et	mønster	med	variationer,	 linjer	
og	farvespil	som	i	en	bjergformation,	og	der	er	leget	med	stenens	
format	og	farvenuancer,	så	murværket	i	moskeen	spiller	sammen	
med	murværket	i	det	islamiske	center	i	øvrigt.
Moskeens	vægge	varierer	 i	 tykkelse	 fra	 1	 -	4	m	af	hensyn	 til	den	
nødvendige	statiske	stabilisering.	Der	er	søgt	en	overensstemmelse	
mellem	 den	 konstruktive	 logik	 i	 teglen	 og	 det	 formmæssige	 ud-
tryk	af	skæve	og	opadstræbende	former	med	referencer	til	bjerget.	
Tykkelsen	på	murene	er	samtidig	udnyttet	 til	at	skære	nicher	og	
lys–indtag	i,	hvilket	bl.a.	kan	ses	ved	Mihrab	(bedeniche)	og	Minbar	
(prædikestol).	 Lysindtaget	 i	 moskeen	 er	 inspireret	 af	 lysets	 spil	 i	
klippesprækker	og	spalter	i	naturen	og	af	traditionelt	udformede,	
filtrerede	lysindfald	i	eksisterende	moskeer.	Et	antal	små	skæve	lys-
huller	understreger	yderligere	murværkets	tykkelse;	ét	stort	’skår’	i	
muren	dominerer	og	markerer	retningen	mod	Mekka	–	og	refererer	
til	lyset	i	klippehulen,	hvor	Gud	åbenbarede	sig	for	Muhammed.

ReLIgIøs Og kuLTuReL INTegRATION
Samtaler	og	interviews	med	islamkyndige	og	fremtidige	brugere	af	
center	og	moske	 repræsenteret	gennem	 ‘Forbundet	 for	 Islamiske	
Foreninger’,	 en	 sammenslutning	 af	 en	 række	 muslimske	 forenin-
ger	i	Århus,	har	ligget	til	grund	for	opgavens	løsning.	Denne	bru-
gergruppes	 vision	 rækker	 længere	 end	 til	 blot	 at	 kunne	 etablere	

endnu	et	bedested	for	byens	muslimer;	det	dansk	islamiske	center	
og	moskeen	skal	henvende	sig	til	alle	muslimer	i	Århus	på	tværs	af	
etniske	og	nationale	skel	og	derigennem	kunne	fungere	som	ud-
gangspunkt	for	’fødslen’	af	en	fælles	dansk-muslimsk	identitet.	
På	baggrund	af	interviews	og	samtaler	har	jeg	konkluderet,	at	man	
i	den	proces,	der	må	gennemleves	for	at	opnå	reel	integration,	må	
skelne	mellem	en	religiøs	og	en	kulturel	 identitet.	Den	kulturelle	
identitet	forandres	og	udvikles	konstant	og	tilpasses	den	sammen-
hæng,	individet	befinder	sig	i	geografisk,	kulturelt	og	tidsmæssigt.	
Den	religiøse	identitet	eksisterer	for	så	vidt	på	tværs	af	rum,	tid	og	
sted,	og	det	betyder,	lidt	firkantet	sagt,	at	den	ikke,	som	den	kultu-
relle	identitet,	er	betinget	af	geografi,	historisk	baggrund	eller	na-
tional	identitet.	
I	forbindelse	med	opførelsen	af	en	moske	og	et	islamisk	center	fore-
stiller	de	fremtidige	brugere	sig	derfor	også,	at	der	etableres	et	imam-
råd,	der	skal	stå	for	den	religiøse	praksis	på	bedestedet.	Praksis	skal	
baseres	på	en	turnusordning,	så	det	sikres,	at	pluralisme	og	åbenhed	
opretholdes,	og	at	alle	trosretninger	kan	komme	til	udfoldelse.
Integrationen	 ønskes	 ligeledes	 fremmet	 gennem	 etableringen	 af	
det	 dansk-islamiske	 center	 med	 udgangspunkt	 i	 en	 demokratisk	
foreningsstruktur,	hvor	medlemmer	kan	vælge	repræsentanter	 til	
en	bestyrelse,	der	er	ansvarlig	for	den	daglige	drift	af	centret.	Enga-
gement	i	foreningslivet	er	for	mange	nye	danskere	det	første	livtag	
med	 demokratiet	 og	 med	 demokratiske	 institutioner,	 og	 der	 kan	
måske	også	på	denne	måde	bygges	bro	mellem	det	religiøse	og	det	
verdslige	i	fremtiden.
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Indgangen til renselsesrummet
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kOMFORT
Skal	man	tale	til	helbredet,	følelserne	og	fornuften	eller	til	tallene	
på	papiret,	når	bygninger	bygges	og	energiregnskabet	skal	måles?	
Hvordan	måler	man	i	det	hele	taget	komfort	og	sundt	indeklima	i	
forhold	til	den	gældende	energirammeberegning?	
I	dag	kalkulerer	den	lovpligtige	energirammeberegning	udeluk-
kende	med	byggematerialers	varmekapacitet	og	ikke	med	deres	
fugtabsorberingskapacitet,	og	det	stiller	tegl	–	et	diffusionsåbent	
materiale,	ret	langt	bag	i	køen	af	energirigtige	løsninger.
Både	danske	og	udenlandske	forskningsresultater	peger	imidler-
tid	nu	på	de	mulige	fordele	ved	at	arbejde	med	termisk	masse,	og	
man	mærker	helt	klart	en	voksende	opmærksomhed	på	dette	felt.
Kunne	man	få	samme	opmærksomhed	rettet	mod	især	blokste-
nens	gode	evne	til	at	absorbere	fugt,	kunne	man	gøre	sig	forhåb-
ninger	om	en	fremtidig	diskussion,	hvor	de	rette	præmisser	for	
beregning	af	varmetab	–	nemlig	materialers	evne	til	at	absorbere	
fugt	og	materialers	evne	til	at	lagre	og	afgive	varme	–	er	til	stede.

Når	man	–	i	stedet	for	at	anvende	opvarmningssystemer,	som	
primært	baserer	sig	på	at	opvarme	luften	indendørs	–	opvarmer	
bygninger	med	strålevarme	fra	gulve	eller	vægge	af	mineralsk	ba-
seret	materiale,	ja	så	kan	ydervæggens	U-værdi	øges,	uden	større	
forbrug	af	energi.	(Schultz,	Olov	&	Magnus	Månsson,	Bärende	
murverk	i	moderne	arkitektur	p.	28).
I	kraft	af	dens	fine	pore-	og	kapillarstruktur	virker	teglblokken	som	
et	naturligt	klimaanlæg.	En	teglmur	udligner	temperaturudsving,	
den	er	diffusionsåben	og	besidder	fremragende	fugtregulerende	
egenskaber.	Vægge	forbliver	tørre	og	sørger	dermed	for	et	optimalt	
indeklima	uanset	årstiden.

FLeTMuReN
Sammenfletter	man	den	porøse	teglblok	med	en	traditionel	
teglsten	i	en	ydervægskonstruktion,	skaber	man	en	massivmuret	
teglmur,	der	opfylder	gældende	energikrav.	

FLeTMuRvæRk AF bLOkke Og MuRsTeN
Tekst	og	illustration:	Nini	Leimand	og	Mette	Jerl	Jensen

I fletmuren er der tale om to elementer af samme materiale – en enkel, ukompliceret og energirigtig konstruktion.
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Man	har	så	oven	i	købet	også	et	murværk,	der	kan	ånde,	lagre	og	
afgive	varme	i	takt	med	skiftende	temperaturer	udendørs.	Og,	
frem	for	alt,	får	man	ikke	kolde,	opfugtede	teglstensydervægge,	
der	kan	forvitre	allerede	i	løbet	af	få	år.	Kolde,	opfugtede	sten	
begynder	efter	en	periode	på	fem	år	at	forvitre,	og	det	bliver	ikke	
bedre,	når	vi	inden	længe	skal	føje	endnu	mere	isolering	ind	mellem	
murene	for	at	overholde	en	given	u-værdi	i	henhold	til	den	gæl-
dende	energirammeberegning.	Afstanden	–	og	dermed	tempera-
turforskellen	mellem	for-	og	bagmur	–	bliver	simpelthen	for	stor,	og	
stenene	i	facaden	vil	smuldre.	Vi	ville	gerne	påvise,	hvordan	man	
med	sammenkoblingen	af	to	keramiske	byggematerialer	kan	opnå	
en	enkel	og	ukompliceret	energirigtig	konstruktion,	og	gik	derfor	
i	gang	med	en	prøveopmuring	af	den	såkaldte	fletmur.

FLeTMuReN
Fletmuren	er	en	videreførelse	af	de	undersøgelser	arkitekt	MAA,	
adjunkt,	PhD	Nini	Leimand,	lægger	op	til	i	sin	afhandling	’BLOK-
MUR–MURBLOK,	det	beklædte	blokmurværks	enkle	natur	og	ar-
kitektoniske	potentiale’,	og	resultatet	af	undersøgelserne	vil	indgå	
i	Erhvervs	PhD	studerende	arkitekt	MAA	Mette	Jerl	Jensens	PhD	
Studie:	’En	revitalisering	af	Teglmuren’.
Fletmurværk	består	i	al	sin	enkelhed	af	en	bagmur	af	teglblokke	
og	–	i	dette	tilfælde	–	en	selvbærende	formur	af	almindelige	dan-
ske	teglsten.	Selve	fletværket	opbygges	med	lodrette	kolonner	i	
formuren	og	som	omvendte	pilastre	i	nicher	i	blokstensbagmuren,	
hvorved	man	opnår	en	fuldstændig	vind-	og	laststabil	konstruktion.	
Det	giver	også	rige	muligheder	for	at	introducere	et	mere	varieret	
og	konstruktivt	bestemt	mønstermurværk,	så	teglstenen	igen	
kommer	til	sin	ret	som	den	lille	modulære	byggekomponent	med	
de	mange	iboende	muligheder.	Blokmurværket	tilbyder	sig	endda	
som	det	ideelle	underlag	for	en	hvilken	som	helst	beklædning,	og	
det	er	nok	heri,	blokkens	arkitektonisk	rumdannende	og	tektoni-
ske	force	består.	Man	opnår	en	langt	mere	’elastisk’	og	dynamisk	
konstruktionsform	og	rumdannelse	sammenlignet	med	de	byg-
gesystemer,	der	ellers	hersker	i	dag.	Traditionelt	murværk	besid-
der	naturligvis	også	denne	fleksibilitet,	men	mister	den	så	snart	
der	’kun’	er	tale	om	en	skalmur	,	der	må	underordne	sig	andre	
materialers	love	og	byggetekniske	principper,	der	absolut	ikke	er	
naturlige	for	murværkskonstruktioner.

INgeN DILATATIONsFugeR
Ud	over	de	indeklimatiske	fordele	ved	diffusionsåbne	materialer,	
kan	man	også	ganske	undgå	de	dilatationsfuger,	en	konventionel	
skalmurskonstruktion	med	hulmursisolering	ellers	kræver.	Det	
skyldes,	at	tegl	er	et	keramisk	produkt,	som	er	fuldstændigt	form-
stabilt	efter	opmuringen,	og	som	hverken	svinder	eller	udvider	
sig,	som	bagmure	i	beton	ellers	gør.	Den	forkætrede	dilatations-
fuge	er	og	bliver	skalmurens	svage	punkt	både	æstetisk	men	også	
konstruktivt.	Æstetisk,	fordi	de	meget	sjældent	er	indarbejdet	

arkitektonisk	i	facaden	og	derfor	ofte	fremstår	som	umotiverede	
savtakkede	eller	lodrette	skår	i	facaden.	Konstruktivt,	fordi	en	dila-
tationsfuge	i	princippet	svækker	–	lige	så	meget	som	den	styrker.	
Dilatationsfugen	skal	forhindre	revnedannelser	gennem	stenen,	
når	for–	og	bagmur	bevæger	sig	i	forhold	til	hinanden.	Når	en	be-
tonbagmur	bevæger	sig	som	følge	af	ydre	påvirkninger,	så	opstår	
revnerne,	og	de	svækker,	uanset	om	de	er	tilsigtede	eller	ej.	
Har	man	anvendt	hurtigt	hærdende,	stærk	funktionsmørtel,	vil	de	
revner,	der	opstår	i	muren,	gå	gennem	stenen	i	stedet	for	fugen.		
Bruger	man	den	svagere	kalkmørtel,	vil	revnen	blive	optaget	i	fugen	
i	stedet.	En	revnet	fuge	er,	alt	andet	lige,	nemmere	og	billigere	at	
reparere	end	en	flækket	sten.	At	kalkmørtel	hærder	langsommere	
end	funktionsmørtel	skal	selvfølgelig	med	i	betragtningerne.

bekLæDNINg AF bLOkkeN
Teglblokkens	porøse	struktur	nødvenddiggør	en	overfladebeklæd-
ning,	og	den	kan	i	princippet	bestå	af	hvad	som	helst,	fra	puds	til	
siv	til	ja,	mursten.	Kombinationen	af	almindelig	teglsten	og	blok-
sten	er	ikke	fremmed.	Bag	Zumthors	lange	teglsten	i	Kolumbamu-
seet	i	Köln,	står	en	blokstensbagmur,	og	i	Schweiz	har	tegnestuen	
Burkard	Meyer	opført	flere	meget	vellykkede	byggerier	med	netop	
kombinationen	bloksten–teglsten.	Til	forskel	fra	vores	forsøg	med	
fletmuren,	hvor	for–	og	bagmur	ikke	direkte	berører	hinanden,	er	
der	et	binderskifte	for	hvert	fjerde	skifte	i	Burkard	Meyers	bygning.	
Når	man	har	med	de	mere	komplekse	og	sammensatte	konstrukti-
oner	at	gøre,	bruges	megen	energi	på	at	opbygge	konstruktionens	
forskellige	lag	og	dernæst	på	at	udslette	sporene	af	de	komplice-
rede	arbejdsprocesser,	der	har	rejst	bygningen.	Det	er	tankevæk-
kende,	at	denne	proces	ofte	er	del	af	en	strategi	i	bestræbelserne	
på	at	fremmane	et	enkelt	og	ukompliceret	minimalistisk	form-
sprog	i	den	færdige	bygning,	som	det	fremgår	af	A.	Beim,	T.	Dahl	
og	P.	Sørensens	artikel	i	Tegl	4	1996,	’Indlysende	enkelt’.
I	moderne	ydervægskonstruktioner	er	de	utallige	komponenter	
og	materialer,	der	skal	mødes	og	samles	ofte	svært	forenelige	stør-
relser.	I	fletmuren	er	der	tale	om	to	elementer	–	af	samme	mate-
riale.	Og	hermed	kan	den	vel	strengt	taget	kaldes	en	gammeldags	
massiv	mur	uden	isolering.

geNOpDAgeLse AF MuRsTeNeNs MODuLARITeT
Opmuring	af	teglblokke	er	tidsbesparende	–	ca	40%	hurtigere	end	
traditionel	muring.	Og	endnu	en	væsentlig	tids–	og	økonomibe-
sparende	faktor	er	dén,	at	der	kun	indgår	én	bygge-	og	fagentre-
prise	i	forløbet.	Med	fletmurværket	kan	man	genopdage	murste-
nen,	der	ud	over	løftet	om	’evigt	liv’,	så	smukt	danner	mønstre	og	
forskydninger	i	uendelige	variationer,	når	blok–	og	murstenen	står	
sammen	i	bærende	konstruktioner	og	får	et	betydningsbærende	
syntaktisk	indbyrdes	forhold.	Temperaturforskellen	mellem	for-	og	
bagmur	udlignes,	og	kolde,	opfugtede	ydermure	undgås.
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eN OveRORDeNTLIg gOD HIsTORIe

Tekst	og	fotos:	Søren	Bøgh	

Kanslergade	er	for	mange	forbundet	med	det	store	Kanslergadefor-
lig,	der	den	30.	januar	1933	blev	indgået	mellem	det	Radikale	Ven-
stre,	Socialdemokratiet	og	Venstre.	På	manges	nethinde	er	vel	sta-
dig	Jensenius’	legendariske	tegning	af	socialdemokraten	Stauning	
og	 den	 radikale	 Zahle,	 der	 lukker	 Venstres	 delegation	 med	 Oluf	
Krag	 i	 spidsen	 ind	 til	 forhandlingerne,	medens	de	Konservatives	
Christmas	Møller	står	op	ad	muren	i	baggrunden	–	sat	udenfor.	Ved	
forliget	blev	den	danske	eksport	af	landbrugsvarer	til	det	engelske	
marked	sikret,	og	en	stor	konflikt	på	arbejdsmarkedet	blev	afvær-
get	ved	en	lov,	der	forbød	strejker	og		lock-out	i	et	år.	Arbejdsløshe-
den	faldt	lidt,	især	fordi	der	kom	gang	i	byggeriet.	Arbejderne	og	
arbejdsgiverne	var	naturligvis	utilfredse,	og	ved	de	efterfølgende	
demonstrationer	brugte	politiet	for	første	gang	tåregas.

Tilbage	til	nutiden.	Kanslergården,	der	på	den	ene	side	grænser	op	
til	Kanslergade	(heraf	navnet)	og	på	de	andre	sider	til	henholdsvis	
Fælledparken	 og	 Jagtvej,	 er	 en	 stor	 monumental	 bygningskarré	
tegnet	 af	 arkitekten	 Henning	 Hansen.	 Bebyggelsen	 er	 opført	 i	
1920	af	Københavns	Kommune	i	det	mondæne	brokvarter	Øster-
bro	i	København.	Det	bebyggede	areal	er	på	ca.	4.000	m2	og	det	
samlede	boligareal	på	ca.	16000	m2	fordelt	på	92	boliger,	der	i	dag	
er	 ejerboliger.	 Efter	 knap	 et	 århundrede	 trængte	 karréen	 dog	 til	
istandsættelse.	 Taget	 bar	 præg	 af	 mange	 års	 slid,	 og	 vinduer	 og	
sålbænke	trængte	til	at	blive	gået	efter,	medens	murværket	havde	
klaret	sig	godt	og	kun	behøvede	en	lettere	reparation	af	fugerne.	

Da	 bebyggelsen	 er	 fredet,	 fik	 bygherren	 støttetilsagn	 fra	 Kultur-
arvsstyrelsen,	og	så	kunne	renoveringsarbejdet	til	en	pris	af	ca.	30	
millioner	 kroner	 påbegyndes	 i	 2008.	 Vilhelm	 Lauritzen	 Arkitek-
ter	har	som	rådgivere,	sammen	med	ejendommens	administrator	
Qvortrup	Administration	A/S	og	i	samarbejde	med	ejerforeningen	
Kanslergårdens	 bestyrelse,	 gennemført	 opgaven	 på	 knapt	 to	 år.	
Den	håndværksmæssige	gennemførelse	er	blevet	varetaget	af	Ho-
vedstadens	Bygningsentreprise	A/S.	

Vinduerne	er	nænsomt	repareret	og	malet,	sålbænkene	under	vin-
duerne	er	sat	i	stand	eller	udskiftet.	Fugerne	i	facadens	murværk	er	
gået	efter,	mens	tagbelægningen	er	 fuldstændig	fornyet.	Det	nye	
undertag	med	brædder	og	pap	lægger	nivauet	for	kvaliteten	og	de	
håndstrøgne	vingetagsten	er	udtryk	for	en	fornem	afslutning	mod	
himmelrummet	i	en	meget	smuk	og	tidstypisk	bebyggelse.	Alt	er	
udført	 i	nøje	overensstemmelse	med	Kulturarvsstyrelsens	ønsker,	
og	selv	 tagvinduerne	er	udført	med	fire	og	seks	 fag	 i	støbejerns-
rammer.	

Der	er	tale	om	et	meget	højt	niveau	både	af	de	tekniske	løsninger	
og	af	den	håndværksmæssige	udførelse.	Lægger	man	hertil,	at	byg-
gesagen	er	gennemført	til	tiden	og	til	den	aftalte	pris,	ja	så	er	der	
lagt	op	til	endnu	en	god	historie	fra	Kanslergade.	

Så	se	op,	næste	gang	I	er	på	de	kanter.		
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En	frisørsalon	i	et	tidligere	så	ganske	almindeligt	hus	i	Belfast	er	med	en	tilbygning	om-
dannet	til	en	lille	perle	af	sten.	I	en	række	af	halvandenetages	røde	karnaprækkehuse	i	
Belfast	i	Irland	skiller	Jamison	Architects	nye	facade	på	frisørsalonen	sig	ud	fra	helheden.	
Her	spiller	murstenen	Birtley	Olde	English	fra	Ibstock	i	det	knortede	forbandt	duet	med	
omgivelserne	og	med	Corten	stålets	rå	stoflighed.

I	2008	fik	ombygningen	prisen	for	‘Innovative	use	of	Brick	and	Clay	Products’,	da	dom-
merne	fandt,	at	projektet	var	et	fint	eksempel	på	utraditionel	brug	af	murværk	i	traditio-
nelle	omgivelser.	The	Brick	Awards	uddeles	hvert	år	af	Building	magazine	og	the	Brick	
Development	Association	(BDA).	Prisen	kan	tildeles	projekter,	der	udviser	særlig	forny-
ende	brug	af	murværk	eller	murede	konstruktioner,	facademoduler	eller	bæredygtig	an-
vendelse	af	tegl.

HÅRsALON I beLFAsT
Tekst:	Susanne	Ulrik		•		Fotos:	Todd	Watson
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Hvordan	kunne	fortidens	fuger	holde	i	flere	hundrede	år?	Og	udnyt-
ter	vi	teglets	potentiale	godt	nok	i	dagens	byggeri?	Arkitekt	MAA	
Finn	Larsen	–	medindehaver	af	Exners	Tegnestue	A/S	–	har	mere	
end	30	års	erfaring	med	innovativt	byggeri	i	tegl,	og	han	opfordrer	
bl.a.	til	større	opmærksomhed	på	mørtelens	betydning	for	murvær-
kets	holdbarhed	over	lang	tid.	

HOLDbARHeD
Historisk	har	det	murede	byggeri	vist	sig	at	have	en	lang	holdbarhed.	
Teglsten	er	et	dejligt	materiale,	som	også	byggeteknisk	har	vist	sig	
at	egne	sig	til	det	skandinaviske	klima.	Industriel	håndtering	af	ma-
terialet	og	traditionelle	håndværksmæssige	forankringer	har	over	tid	
vist	sig	at	kunne	eksistere	side	om	side.	Tegnestuen	har	da	også	med	
udgangspunkt	 i	 materialets	 særlige	 potentiale	 og	 den	 tilhørende	
byggetekniske	metode	i	stort	omfang	brugt	materialet	
i	sine	udviklingsarbejder.	
I	dag	er	teglstenens	egenskaber	ikke	så	ofte	anvendt	
i	 interiører,	 hvor	 den	 jo	 ellers	 påvirker	 indeklimaet	
og	 akustikken	 positivt.	 Udover	 den	 udvendige	 hold-
barhed	i	 forbindelse	med	temperaturforandringer	og	
fugt,	burde	også	materialets	unikke	evne	til	at	absor-
bere,	transportere	og	afgive	fugt	bringes	i	anvendelse	
i	langt	højere	grad.	Denne	særlige	evne	til	at	transpor-
tere	og	absorbere	fugt,	er	der	ikke	mange	materialer,	
der	har.	Dampspærre	eller	-bremse	er	ikke	nødvendig,	
og	dermed	kan	konstruktionen	forenkles.
Den	ombyggede	kostald	på	Hindsgavl	Slot,	der	beskri-
ves	i	den	følgende	artikel,	er	et	eksempel	på	udnyttel-

sen	af	denne	egenskab.	Her	er	stenene	oven	i	købet	genbrugte,	og	de	
præsenterer	os	derfor	for	en	værdifuld	fortælling	om	vores	materiale-
mæssige	kulturarv;	teglstenens	holdbarhed	og	levetid	er	–	forlænget.	

FugeR
Når	man	ser	på	det	materiale,	som	binder	stenene	sammen,	så	kan	
det	undre,	at	rene	mørtelfuger	–	selv	i	et	meget	aggressivt	miljø	–	har	
kunnet	holde	i	flere	hundrede	år.	To	steder,	hvor	vi	har	fulgt	fugernes	
tilstand	 i	 længere	 perioder,	 er	 i	 vestfløjens	 vestfacade	 på	 Kolding-
hus	og	 i	 ruiner	 fra	 1200-tallet	 i	Visby	på	Gotland.	 I	begge	 tilfælde	
er	bygningerne	særdeles	udsat	for	vind,	regn	og	temperaturpåvirk-
ning.	Selv	om	fugerne	her	til	tider	dog	har	været	beskyttet	af	tidligere	
perioders	overfladebehandling,	så	fremstår	de	i	dag	fine.	I	Visby	på	
Gotland	vil	vi	i	den	kommende	tid	sammen	med	Högskolen	på	Got-

land	med	udgangspunkt	i	den	nævnte	ruin	deltage	i	
et	forskningsprojekt,	som	skal	følge	’genskabelsen’	af	
mørtelfugen.	Cementfuger	fra	1960	og	frem	har	nem-
lig	her	været	ødelæggende	for	naturstensmurværket,	
og	måske	vil	 forskningsprojektet	bringe	os	nærmere	
på	 en	 korrekt	 håndsværksmæssig	 udførelse	 af	 den	
gotlandske	kalkfuge	anno	2011.	
I	 Visby	 er	 der	 sandsynligvis	 brugt	 rene	 kalkmørtler.	
Ved	opmuring	af	nyt	murværk	har	vi	på	 tegnestuen	
gjort	brug	af	de	kalkmørtler,	der	er	tilgængelige	idag,	
men	ved	større	byggerier	har	vi	dog	brugt	mørtler	med	
lidt	tilslag	af	cement	eller	hydrauliske	mørtler.	I	de	se-
nere	år	har	valget	af	disse	metoder	dog	vist	sig	at	være	
meget	vanskelige	at	fastholde.	Presset	fra	nye	normer	

Tekst:	Finn	Larsen		•		Fotos:	Thomas	Mølvig

MøRTeL, MuRvæRk Og HOLDbARHeD
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har	betydet,	at	det	ved	større	byggerier	har	vist	sig,	at	kravene	let-
tere	lader	sig	opfylde,	når	der	anvendes	mørtler	med	meget	tilslag	af	
cement.	Det	kan	jo	undre,	når	man	ser	på	teglstenens	temperaturud-
videlser.	De	mørtler,	som	vi	normalt	forsøger	at	anvende,	har	samme	
temperaturudvidelse	som	stenen,	mens	disse	 ’betonmørtler’	 (funk-
tionsmørtler)	 kan	 have	 op	 til	 dobbelt	 så	 stor	 udvidelsesgrad,	 som	
de	 teglsten,	 vi	 normalt	 anvender.	 Langtidsholdbarheden,	 når	 man	
anvender	disse	’betonmørtler’,	kan	man	altså	være	betænkelig	ved.

økONOMIsk RÅDeRuM
Ved	nybyggeri	har	tegnestuen	som	oftest	anvendt	nutidens	prisbil-
lige	og	 rationelt	producerede	 teglprodukter	 –	men	med	en	særlig	
æstetisk	 behandling	 af	 mursten	 og	 forbandt.	 Arkitekten	 har	 med	
disse	valg	mulighed	for	at	anvende	det	økonomiske	råderum	i	en	
byggesag	til	at	skabe	sin	egen	stoflighed	og	arkitektur,	og	resultatet	
bliver	hermed	økonomisk	konkurrencedygtigt.	Det	udvidede	økono-
miske	råderum	har	også	tilladt	en	fortsat	udvikling	af	håndværket	
og	byggeteknikken	omkring	nyt	hulmurværk/mønstermurværk.	På	
den	måde	opnår	vi	også	en	fremragende	føling	med	faget	–	fra	skitse	
til	byggeplads.	Det	er	en	fornøjelse	at	møde	ham	med	det	hvide	ar-
bejdstøj	på	ude	på	byggepladsen,	 som	med	sine	hænder	kan	 føre	
skitsernes	intentioner	ud	i	livet.	Det	fælles	arbejde	løfter	glæden.
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INDveNDIg IsOLeRINg
Tekst:	Søren	Bøgh	•	Fotos:	Exners	Tegnestue
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Hindsgavl	Slots	staldbygninger	har	fået	ny	funktion;	køer	og	grise	
er	flyttet	ud,	og	Exners	Tegnestue	A/S	har	indrettet	hotelværelser	
og	konferencefaciliteter	i	stedet.	Bygningerne	er	tillægsisoleret,	så	
de	lever	op	til	dagens	krav	til	isolering.	Facaderne,	der	er	halv-
andenstensmurværk,	er	kradset	ud	og	fuget	om,	så	de	fremstår	
med	deres	oprindelige	udseende.	Taget	har	fået	nye	håndstrøgne	
vingetagsten	med	rygning	lagt	i	hydraulisk	mørtel.	Tillægsiso-
leringen	er	udført	indvendig	med	125	mm	mineraluld	bag	en	
halvstensmur	af	genbrugsmursten.	

Terrænkonstruktionen	består	af	et	nyt	betondæk	på	isolering	og	
kapillarbrydende	lag.	Langs	ydermurene	er	der	udført	suppleren-
de	fundamenter	til	at	bære	den	nye	indvendige	halvstensvæg	og	
til	aflastning	af	de	oprindelige	fundamenter.	I	bygningernes	fulde	
længde	er	der	i	midten	og	under	terrændæk	etableret	en	skakt	til	
tekniske	installationer.

Hotelværelserne	er	store	åbne	rum	uden	adskillelse	af	facilite-
terne	for	søvn	og	bad.	De	genbrugte	mursten	giver	et	behageligt	
indeklima	og	et	stofligt	anderledes	alternativ	til	malede	vægge.	
Hvor	det	har	været	muligt,	anvendes	murede	vægge	som	van-
ger	i	skabe,	og	i	værelserne	er	en	cylindrisk	brusekabine	bygget	
op,	indvendigt	beklædt	med	glasmosaik.	På	gulve	og	vægge	er	
anvendt	lyse	natursten.	I	tagetagen	er	der	etableret	konferencefa-
ciliteter.

Ombygningen	af	kostalden	blev	færdig	i	januar	2009,	og	svine-
stalden	forventes	at	stå	færdig	i	marts	2010.	Ombygningsarbejdet	
vidner	om	en	ganske	særlig	indsigt	i	den	gode	arkitektur,	der	kan	
skabes,	når	fredede	bygninger	får	nyt	liv	med	nye	funktioners	
indpas;	ny	vin	på	gamle	flasker	kan	være	en	fornøjelse.
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Slottet Hindsgavl ved Middelfart på Fyn, hvis historie går helt tilba-
ge til midten af det 12. Århundrede, er opført af kaptajn, kammerherre 
Christian Holger Adler i 1734. Kammerherren døde i 1801 kun 58 år 
gammel, mens hans enke Karen Basse Føns oplevede invasionen, 
da 40.000 spanske og franske tropper i 1808 slog lejr i Middelfart og 
omegn.

Efter branden på Koldinghus den 29. marts 1808, tog marskal Berna-
dotte ophold på Hindsgavl, hans søn blev den senere kong Oskar den 
første af Sverige og Norge. På Hindsgavl skrev Kong Frederik d. 6. den 
16. januar 1814 under på fredstraktaten, der skilte Norge fra Danmark.

I 1924 grundlagdes a/s Hindsgavl med 53 hektar jord købt af forenin-
gen Norden, og ser man bort fra tiden under 2. Verdenskrig, har der 
siden været drevet møde- og konferenceaktiviteter på slottet. Avls-
bygningerne brændte i 1858 og igen i 1977. Begge gange er de blevet 
genopført umiddelbart efter.
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Bogen om

Byggepladser i 50´erne

Arbejdsforholdene i byggeriet og  
hverdagen på byggepladserne  
i 50´erne. Fotograferet af murer  
Knud W. Pedersen.

Forlaget TEGL

Købes hos Byggecentrum
Tlf + 45 70 12 06 00 / www.bygnet.dk
 
pris 275,- kr.

Bogen om 
Murede ildsteder

Bogen giver svar på nogle af de 
spørgsmål, der opstår, når man vil 
realisere drømmen om åbent muret 
ildsted.

Forlaget TEGL

Købes hos Byggecentrum
Tlf + 45 70 12 06 00 / www.bygnet.dk

Pris 229,- kr.

Teglpjece 28

Fuger i murværk

Pjecen gennemgår de forskellige 
metoder, der har været anvendt til 
udformning af fuger, siden murværket 
kom til Danmark i middelalderen.

Forlaget TEGL

købes hos Byggecentrum
Tlf + 45 70 12 06 00 / www.bygnet.dk

Pris 62,50 kr.

Teglpjece 30

NatursteN – iNde

Tegl 30 handler om indendørs 
anvendelse og montering af natursten 
i gulve og på vægge.

Forlaget TEGL

Købes hos Byggecentrum

Tlf + 45 70 12 06 00 / www.bygnet.dk

Pris 90,- kr.

Murerhåndbogen 2010

Murerhåndbogen 2010 har særligt 
fokus på murværksoverliggere samt på 
opfølgning af lovgivningen i forbind-
else med Eurocode 6, den europæiske 
norm for murværk.

Forlaget TEGL

Købes hos byggecentrum

TTlf + 45 70 12 06 00 / www.bygnet.dk

Pris 95,- kr.

Teglpjece 38

Udfaldskrav til 
blankt mUrværk

Tegl 38 er et redskab til at afstemme 
forventningerne til den murede over-
flade. Pjecen henvender sig til alle, der 
er involverede i opførelsen af murede 
bygninger.

Forlaget TEGL

købes hos byggecentrum 
Tlf + 45 70 12 06 00 / www.bygnet.dk

Pris 140,- kr.
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EN DEL AF DANSK BYGGETRADITION
Et smukt hus har altid et smukt tag. Dantegl fra Monier er en klassisk, dansk 
vingetagsten, som er blevet fremstillet på Volstrup Teglværk i mere end 100 år.

Et tag er meget mere end bare tagsten. MONIER leverer 
komplette tagløsninger, som er smukke, holdbare og sikre.  
Et ny tag gør huset smukkere og forøger dets værdi.

Vi har tag til alle hustyper, alt fra slotte til legehuse. Fra 
moderne arkitekttegnede boliger til historiske bygningsværker. 
Velkommen til MONIER.

ROOFS FOR LIVINGwww.monier.dk



Tegl   •   49   •   Marts

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.

ROOFS FOR LIVINGwww.monier.dk



Tegl   •   50   •   Marts Tegl   •   51   •   Marts

ENERGI- OG KLIMAFORBEDRING
Spar tid, penge og ærgelser - BYG PÅ ANDRES ERFARINGER

Se aktuelle temaer og få nem adgang til byggetekniske løsninger

www.byg-erfa.dk
 

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

Unika Villanova med kulbrændt spil
er en af de 17 udsøgte Unika·Tegl

til markante byggerier. 
Bestil prøver eller se 

hele serien af Unika·Tegl på
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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ENERGI- OG KLIMAFORBEDRING
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for konstaterede problemer i
praksis, samt hvordan disse
undgås og udbedres. 
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og BYG-ERFA abonnenter har 
adgang til alle erfaringsblade på
www.byg-erfa.dk  
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Byg med sjæl
- byg med tegl

Mursten  •  Tagsten  •  Teglblokke  •  Belægningstegl

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

Til to nye bygninger på det historiske Sorø Akademi valgte 
arkitekterne Flensborg-sten fra Wienerberger. Flensborg-
stenene giver et karakteristisk udtryk og indpasser på smuk-
keste vis det nye byggeri i de klassiske omgivelser.

Teglsten fra Wienerberger forener danske byg-
getraditioner 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 belægnings-
tegl og producerer udelukkende på egne tegl-
værker. Dermed sikres den høje kvalitet samt et 
smukt og ensartet udseende af produkterne.

Kontakt os for at få ideer og bygge-faglig råd-
givning fra vores erfarne konsulenter eller besøg 
vores udstilling i Helsinge.


