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Den rigtige mørtel til den valgte sten
Reference – Skuespilhuset – store sal.
Teglsten med lav minutsugning
opmuret med Weber Funktionsmørtel
FM 5® LM Farve 1093

Når du skal i gang med et byggeri, er det vigtigt for kvaliteten af murværket, at du vælger den rigtige mørtel til
den sten, som du har valgt.
Både mureteknisk og styrkemæssigt er det vigtigt at vælge den optimale kombination af mursten og mørteltype.

Foto: Signe Baadsgaard

Vi har den rigtige funktionsmørtel til enhver mursten.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du
skal i gang med et byggeri, og har brug for vejledning omkring dit valg af mørtel.

www.weber.dk
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Vis, hvem du er!

Lav din egen stenblanding. Kun fantasien sætter grænser.
Gå ind på www.egernsund-tegl.dk > leg med sten og lav din egen stenblanding.
Eksperimentér med forbandter og fugefarver og se straks resultatet, både som murflade
og visualiseret på en bygning. Vis, hvem du er!

TRANSFORMATION MURVÆRKSTED

For at gøre arkitektstuderende klogere på murerarbejde og for at gøre murerlærlinge klogere på arkitekters tankegang – for
at skabe forståelse og interesse og dermed styrke relationen mellem håndens og åndens arbejdere – er der inviteret til samarbejde. I forbindelse med afholdelse af DM i Skills – Danmarksmesterskabet i håndværksfag – er syv hold studerende fra
afdelingen ‘Kulturarv, Transformation og Restaurering’ på Kunstakademiets Arkitektskole i København blevet bedt om at
tegne det oplæg, som mureraspiranterne skal opmure efter i konkurrencen. Ud af seks forslag er ovenstående, vist i udsnit,
tegnet af Sara Ahrenst Christensen, Ingunn Nordberg og Martin Frederik Cederval Kragh, valgt til opmuring, når murerlærlinge fra 24. - 26. januar i Århus Arena skal konkurrere om hvem, der skal sendes videre til det internationale mesterskab VM
i Skills i juli 2013 i Leipzig i Tyskland.
De seksten arkitektstuderende fik til opgave at arbejde med ildstedet – nærmere bestemt den italiensk-amerikanske billedkunstner Constatino Nivolas ildsted fra 1950 har været inspiration i opgaveformuleringen og den grundform, som de studerende har udfyldt med forskellige formater, stik, forbandter og detaljer. Det murede udendørs ildsted er et ‘bygningsværk’
med en funktion, hvis konstruktion snarere end dekoration stiller lærlingenes håndværksmæssige færdigheder på prøve.
Der var på forhånd givet retningslinier for opgaven, der skal kunne mures af ca. 650 sten. Den helt præcise beskrivelse af
mål, funktionskrav og forbandter udarbejdes i samarbejde mellem EUC Nord og Arkitektskolen. Da konkurrencen foregår i
Århus, arbejdes der med hilsen til Aarhus Universitet i gule sten.
‘Transformation MUR VÆRK STED’ er et samarbejde mellem erhvervsskolerne, Det Faglige Udvalg for Murer- Stenhuggerog Stukkatørfaget, Murerfagets Oplysningsråd og Kunstakademiets Arkitektskole.
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UDDANNELSESCENTER NYANZA, RWANDA
Dominikus Stark Architekten, 2010
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Den centralafrikanske stat Rwanda, i
folkemunde kaldet ’De tusind bakkers
land’, er i dag sjældent fokus for vestlig
opmærksomhed. På privat initiativ er
der dog for nylig i Nyanza, ved den
hovedfærdselsåre, som binder Rwandas
to vigtigste byer Kigali og Butare sammen, opført et nyt uddannelsescenter.
Opgaven lød i begyndelsen på en ny
overdækning af en forplads, men efter en
række samtaler opstod ideen om at opføre et uddannelsescenter med karaktér
af ’Landmark’ eller ’Beacon’ baseret på en
fremtidsorienteret læreplan og ditto muligheder for uddannelse.
I en bystruktur præget af opdyrkningen
af det omkringliggende landbrugsland
lægger bebyggelsen sig som en parallel
op ad den lokale byggetradition – som et
hittebarn i landskabet. Nye volumener
grupperes omkring en central plads og
en eksisterende bygning optages i denne
helhed. Udadtil uden åbninger orienterer
og åbner huset sig mod det indre. Kun
den offentligt tilgængelige internetcafé med Copyshop åbner sig mod omverdenen og er med til at danne forplads
og indgang.
Afskærmede, indre gårde og søjlerækker
danner et filter mellem bygningskroppene og den centrale plads. De rum for
tilbagetrækning, som opstår her, kan udnyttes parallelt og samtidigt. Kun spisesalen, hvor også bryllupper og filmfore-
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visning finder sted, åbner sig direkte
mod den indre store gård, og rummets
afgrænsning opløses. Farve- og formsproget udspringer af byggematerialer,
typiske for landet. Det traditionelle materiale, leret, bearbejdet og formet i hånden
og brændt til mursten, anvendes overalt.
Begrænsningen i anvendelsen af kun
tre væsentlige materialer – tegl, stål og
fletværk – i konstruktion, afskærmning,
belægning og ornamental konstruktiv
beskyttelse – gennemsyrer hele bygningen.
Et simpelt ventilationsprincip kombineret med massive teglmures termiske
egenskaber skaber et behageligt indeklima. Tagkonstruktionens udstrækning
ind over den centrale, indre gård har
også funktionel begrundelse – i opsamlingen af det på disse breddegrader så
kostbare regnvand.
Lokale håndværkeres arbejde med loftsbeklædningen af papyrus og fletværket
i døre mellem spisesal og gård udført af
stedlige kurvefletterinder giver bygningen en enkel elegance og binder komplekset sammen til en kraftfuld og klar
helhed.
Lokal deltagelse har været afgørende for
projektet og har bidraget til økonomisk
og bygningskulturel bæredygtighed.
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Section 1-1
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Ventilation opening with fly screen
Two overlaying bricks
Upright stones as ends
Roof framwework
Papyrus mats

Sectional drawing ventilation openings

Sectional view ventilation openings
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Fra Dominikus Stark Architekten’s
hjemmeside www.dominikusstark.de:
Dauerhaftigkeit | Authentizität
Allen Projekten ist der Anspruch an
Wertschätzung und Dauerhaftigkeit
gemein. Keine modischen Kapriolen zugunsten einer kurzlebigen Aufmerksamkeit, sondern bleibende Werte in Form
einer schönen, selbstverständlichen
Präsenz und dem Verständnis für materialgerechte Verarbeitung und Handwerk.
Bestandighed | Autenticitet
Krav til bestandighed og påskønnelse er
fælles for alle projekter. Ingen fashionable narrestreger for at opnå kortvarig
opmærksomhed, men derimod blivende
værdier i form af smuk, indlysende tilstedeværelse og forståelse for egnede
materialer og håndværk.
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Interview: Susanne Ulrik • Fotos: Strøjer Tegl

INTERVIEW MED RIKKE ASK
Rikke Ask er arkitekt og har siden 2011 været ansat som
udviklingskonsulent i Strøjer Tegl og inden da i Egernsund Tegl. Rikke Ask har således kendskab til både
arkitektens og teglværkets virkelighed.

Der er ingen tvivl om, at den ’almindelige’ mursten, der gennem tiden har haft forskellige former og dimensioner, og som
i halvtresserne fik standardmålet: 228 x 108 x 54 mm, har været
en tilfredsstillende enhed at bygge med; håndterlig for håndværkeren og af en størrelse, der var tilpasset fuldmurede konstruktioner af massivt murværk eller hulmur med faste bindere
i falsene.
I dag optræder mursten stort set altid i skalmure og murværkets bæreevne udnyttes kun i begrænset omfang. Det fungerer
som klimaskærm, hvilket burde åbne for en helt anden indgangsvinkel til formgivningen af leret, for slet ikke at tale om,
hvordan materialet optimalt ville kunne indgå i nu- og fremtidig byggeskik.
Inden for de senere år har vi set mange forskellige nuancer,
farver og overflader, skærmtegl, Kolumbasten og Flexstone,
men ikke en radikalt ny tilgang til brug af produktet i moderne byggeri.

TEGLVÆRK OG ARKITEKTEN

»Tegl skal være lettere, fylde mindre og isolere bedre!
Jeg tror, at den teglproducent, der knækker den nød på
tilfredsstillende vis bliver dagens mand«

Hvordan ser teglproducenten på fremtiden?
Vi ser lyst på fremtiden, fordi vi tror på, at teglets herligheder
for altid vil efterspørges. Det er dog sikkert, at vi som producenter skal hjælpe arkitekter og andre aktører med at forløse
leret i andre former end den traditionelle mursten. Vi oplever
pt. stort fokus på alternative teglløsninger i forbindelse med
f.eks. energirenoveringer, men også til nybyggerier er der interesse for teglets gode egenskaber i nye former.
Så hvorfor ser vi ikke allerede flere nye ’lerprodukter’ på
teglværkernes hylder?
De fleste danske teglværker ordreproducerer. Det vil sige, at
der produceres det, der løbende efterspørges og i Danmark er
det altså mursten i normalformat.
Jeg tror dog, at vi fremover vil se flere specialprodukter; teglprodukter til specifikke projekter udviklet i samarbejde mellem arkitekter/designere og producenten. Det betyder ikke, at
der vil komme flere lagerførte teglprodukter på hylderne, men
derimod at teglværkerne vil oparbejde stor erfaring i at skabe
individuelt tilpassede løsninger fremfor serieproduktion. Løsninger, der forhåbentlig vil inspirere andre til at bruge tegl på
nye måder og til at gå i dialog med teglproducenten om endnu
andre løsninger. Det vil kræve mere tid til rådgivning og dialog mellem de implicerede parter, men man vil ende med et
skræddersyet produkt, hvor der er taget udgangspunkt i samspillet mellem materiale, funktion og geometri for at opnå en
langtidsholdbar løsning.
En stor aftager af teglværkernes produkter er typehusfirmaer, tænker du som arkitekt på, hvordan denne niches
produkter, der udgør en stor del af vores byggede omgivelser kunne gives et arkitektonisk løft?
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Ja, som en begyndelse kunne typehusfirmaerne jo ansætte
arkitekter til at tegne grundhusene og til at tage dialogen med
de private bygherrer om f.eks. materialevalg. Derudover kunne
man ønske sig mere ambitiøse lokalplaner.
Er der mon et marked for ubrændte lersten eller bygninger
af stampet ler?
Blandt studerende er jeg stødt på interesse, men mere som et
eksotisk indslag i klimadebatten. Nogen reel efterspørgsel har
vi ikke mødt endnu, men man skal aldrig sige aldrig…
Nye konstruktioner, klimatilpasning, nye produkter:
Hvordan tilpasses teglprodukter til isoleringskravene i
2020-reglementet? Hvordan viser producentens interesse
for dette potentielt nye marked sig? Er der noget, tegl ikke
kan, som det bør kunne?
Tegl skal være lettere, fylde mindre og isolere mere! Jeg tror,
at den teglproducent, der knækker den nød på tilfredsstillende vis bliver dagens mand. I min optik er der dog også grænser for, hvor langt vi kan bevæge os væk fra udgangspunktet – ler brændt med ild – og stadig tale om tegl. En meget
stor fordel ved det at bygge med tegl, er jo netop enkelhed og
gennemskuelighed, men selvfølgelig er 2020 reglementet en
virkelighed, vi forholder os til. Kan formatet ændres? Skal vi
fokusere på ophængte teglbeklædninger? Skal teglen kombineres med andre materialer? Disse diskussioner bliver taget
med andre af byggeriets aktører i håbet om at gøre os alle lidt
klogere på markedets behov.
Der er mange materialer på markedet, så hvorfor vælge
tegl?
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»Tegl behandlet med omtanke kræver intet vedligehold og
kan give et byggeri stor stoflighed og dybde«

Fordi tegl kan noget, meget få andre materialer kan: Tegl er
som udgangspunkt natur. Ler, der er gravet op af jorden omkring teglværket og brændt med ild. En overflade i tegl er ikke
statisk, den lever med vejret og lyset og tiden. Tegl behandlet
med omtanke kræver intet vedligehold og kan give et byggeri stor stoflighed og dybde. Det er et materiale, hvis skala
og æstetiske og taktile kvaliteter umiddelbart taler til os og et
materiale, som er til at forstå. Tegl patinerer med ynde og er
DNA´et i dansk bygningskultur.

produktionsplanen til at eksperimentere, men drømmescenariet ville da være, at vi havde et mini-teglværk som eksperimentarium. Vi samarbejder allerede med keramiker Esben Lyngsaa
Madsen fra Tommerup Keramiske Værksted, når der er udfordringer, vi skal have ekspertbistand til, eller når der er brug for
at eksperimentere i mindre skala.
Er det illusorisk at forestille sig et formaliseret samarbejde mellem byggeriets aktører: håndværkere, arkitekter,
mestre og producenter med henblik på at udvikle nye teglprodukter, byggeelementer eller byggesystemer?

Hvor skal arkitekten gå hen med ønsker om produktudvikling?

Jeg tror, at de fleste teglproducenter i Danmark er med i et eller flere udviklingsprojekter med andre af byggeriets aktører,
men et formaliseret samarbejde, der involverer samtlige teglproducenter, har jeg svært ved at se for mig. Vi er jo konkurrenter, og man vil gerne holde de gode ideer for sig selv. Jeg
kunne dog godt drømme om et forum, hvor vi diskuterede og
formidlede vores fælles begejstring for materialet. Det vil være
oplagt at skele til f.eks. fødevarebranchen, der i løbet af de sidste 10 år har formået at skabe en interesse og en entusiasme
omkring det nordiske køkken med afsæt i gode lokale råvarer.
Godt håndværk og enkle, rene produkter står højt på arkitekternes ønskeseddel. Det ønske og den interesse skal teglbranchen reagere på ved at formidle værdier og løsninger med
det fortegn. Teglproducenterne har en rigtig god historie at
fortælle og en masse enkle og rene produkter at tilbyde.

Arkitekten skal selvfølgelig henvende sig til teglproducenten,
der jo ligger inde med stor viden om materiale og produktionsmuligheder. Vi inviterer gerne arkitekten til at komme at se
vores produktion fra lergrav til færdigt produkt. Det er ofte en
øjenåbner og skaber god forståelse for, hvor vi hver især kommer fra – vores muligheder og begrænsninger. Tegl er jo som
udgangspunkt et enkelt og ukompliceret produkt, men er der
særlige krav til funktion og æstetik, er der mange forskellige
parametre, der skal tages i betragtning, og det er rart at diskutere de forskellige muligheder med leret mellem hænderne.
Savner man et specialteglværk, hvor nye produkter eller
store keramiske værker, der ikke kan håndteres på de almindelige teglværker, kunne fremstilles?

Er der en holdning til brug af robotter til opmuring af
elementer på værk, eller til parametrisk design i formgivningsfasen?

Det er naturligvis vanskeligere at indpasse udviklingsprojekter
i en stor produktion, der kører stramt efter en produktionsplan
– også volumenmæssigt skal man lidt op i antal, før det giver
mening. Men det kan godt lade sig gøre. Hos Strøjer Tegl er vi
blevet meget opmærksomme på problematikken og prioriterer
udviklingsprojekter højt. Vi plejer at kunne finde tid og huller i
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Hvorfor ikke? Som udgangspunkt arbejder vi ikke med begrænsninger.
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Tekst: Redaktionen • Fotos: Vibeke Krogh

BAGSVÆRD SKOLE
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Foreløbig er Bagsværd Skole, tegnet af Nøhr og Sigsgaard
Arkitekter, en byggeplads, men fremtidens miljøvenlige skole
er på vej og skal efter planen stå færdig til skolestart i 2013.
Varme fra solen skal udnyttes via store vinduespartier, der
samtidig sikrer, at lyset falder dybt ind i lokalerne. Bygningen
er bekrædt med tegl og består af tunge indendørs konstruktioner, der akkumulerer varme, og en eksisterende sportshal er
allerede udstyret med solceller, som fremover skal producere
ca. en fjerdedel af skolens samlede energiforbrug. I forbindelse
med anlæggelsen af en stor tagterrasse bliver der bygget et
drivhus til undervisningsbrug, et grønt tag skal etableres over
skolens kompetencecenter, og en vindmølle vil blive opført.
Skolen er en sammenlægning af den nuværende Bagsværd
Skole og den nuværende Søndergård Skole, på hvis matrikel
byggeriet er igang.
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Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: Gustavo Sosa Pinilla

CASA PILAR
Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Udformningen af det minimalistiske hus i Argentina er baseret
på en murstens flademål. Bygningens vægge er muret af 12 cm
tykke, hule sten, hvor der i et reglemæssigt mønster er udeladt
to sten. Derved opstår der en homogen, åben facade, der set
inde fra boligens opholdsrum danner en række indrammede
billeder af omgivende træer og himmel.

Arkitekt: Carlos Fernández, Jorge Isaías, Gabriel Lanosa,
Claudio Maslat – FILM-OBRAS DE ARQUITECTURA
Bebygget areal: 105 m2
Opførelsesår: 2006-2009

I den ene langside står facaden på støbte betonskiver, i den
anden, hvor boligens birum er placeret i en smal udbygning, er
tegfacaden ført ned på en glittet betonplade i niveau.
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Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: Peter Kalmar • Illustration: MVRDV

DnB Nor i Oslo

MVRDV + Dark Arkitekter

I 2003 vandt den hollandske tegnestue MVRDV sammen med
de to norske tegnestuer Dark Arkitekter og a-lab konkurrencen
om en masterplan for havneområdet Bjørvika i Oslo.
Byområdet kaldes Barcode; en plantegning af områdets nye og
kommende bebyggelse ligner nemlig en stregkode. Bygningens grundareal er 30 meter bredt og 105 meter dybt.
Norges største bank DNB Nor’s hovedkvarter står nu næsten
færdigt som en streg i denne kode. Et 17 etager højt stålskelet
er beklædt med cirka en million mursten på vægge og lofter
fra Randers Tegl og med teglbjælker fra Carlsberg Bjælker.
Murstenen udgør en lille enhed i en mur, og i lighed hermed
er også huset opbygget af mindre 6x6 meter moduler, der danner terrasser og taghaver. Disse moduler er samlet på en måde,
der opdeler det store hus i tre enheder på en fælles underetage
åben for gående trafik til og fra Oslo Centralstation. Her findes
også receptionen, hvorfra de over 2000 ansatte kan færdes i
et oplevelsesrigt forløb af uformelle mødesteder, pejse og udgange til udendørs taghaver.
Inde i bygningen er en del af modulerne ophængt i høje åbne
rum. De indvendige vægge er udført som konsolophængt
murværk og lofterne er udført som præfabrikerede elementer
i samme mursten som facadens. De grå belægningsklinker på
udvendige balkoner er ligeledes udført som præfabrikerede
teglelementer, mens gangarealernes klinker er muret traditionelt.
Arkitekternes hensigt har været at omsætte organisationens
sociale og demokratiske karakter til et byggeri med tilsvarende
rumlige kvaliteter og gode arbejdsforhold.
Dark Arkitekter har fungeret som lokal partner på opgaven.
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Princippet i konsol-påhængt murværk på forspændt
underligger i 3 stens bredde.

Princip for ophængning af teglloft-elementer under etagedæk.
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Tekst: Anupama Kundoo oversat og bearbejdet af Susanne Ulrik • Fotos: Andreas Deffner

WALL HOUSE INDIEN/ITALIEN
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Som en hyldest til håndens arbejde har den indiske arkitekt Anupama Kundoo på den 13. Arkitekturbiennale
i Venedig valgt at opføre elementer i 1:1 af sit Wall House i Auroville i det sydlige Indien
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Førstesalsplan
10. Soveværelse
11. Meditationsrum
12. Studieværelse
13. Garderobe
14. Badeværelse
15. Uoverdækket terrasse
16. Opholdsstue
17. Uoverdækket terrasse
18. Pool
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Wall House ligger lidt uden for Auroville
i Auromodele – et område udlagt til forskning og eksperimenter med arkitektur
og prototyper.
Huset er et resultat af løbende forskning i brug af økologiske byggematerialer, teknologiske alternativer, energibesparende løsninger og klimatilpasning.
Rumligt ligger fornyelsen i et forsøg
på at definere afgrænsninger og passager mellem forskellige rum og ude og
inde under hensyntagen til et varmt og
fugtigt klima og lokal kultur.
En lang og kun 2,2 meter bred kerne
med boligens private og basale funktioner er suppleret med fælles åbne arealer,
der vender mod sydvest og danner overgang til haven.
Murstenene måler 18 x 10 x 2,5 cm – et
ældre lokalt format, mindre end det sædvanlige, og er opmuret med kalkmørtel
iblandet 10% cement.
Koniske teglrør af ekstruderet ler er
brugt i hvælvede lofter; de isolerer og
minimerer brugen af stål i den bærende
loftskonstruktion, og samtidig udnyttes
lokal produktionskapacitet.
Et dæk er på undersiden dækket af lerskåle, der danner et loft og bidrager til at
mindske mængden af beton i dækket.
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Mange har været involveret i opbygningen; ansatte og studerende fra University of
Queensland og studerende fra Universita de IUAV i Venedig har arbejdet sammen
med indiske håndværkere og professionelle fra forskellige lande og kulturer.
Hele processen har været en slags ‘common ground’ for mennesker med forskellig
faglig baggrund, sprog og kultur – også værket repræsenterer et møde, her mellem håndværk, industrialisering, nyt og traditionelt.
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Dr. Anupama Kundoo er født i 1967 i Indien og er arkitekt med afgang fra Sir J. J. College of
Architecture, University of Bombay og startede selvstændig tegnestuepraksis i 1990.
I sit virke som eksperimenterende og forskende arkitekt og er hun meget fokuseret på tiltag,
der kan minimere byggematerialers og hele byggeprocessens belastning af miljøet.
I forbindelse med planlægningen af byen Auroville var hun ansvarlig for detailudviklingen
af områder til administration, bycentre og habitatområder.
I 2008 fik hun et doktorat på TU i Berlin.
Anupama Kundoo har forsket og undervist i Mumbai, Auroville, Barcelona, Berlin,
London og New York. Nu underviser hun på School of Architecture, University of
Queensland, Brisbane i Australien.

Murstenen er det første byggemateriale, der er formet af menneskehånd –
en arkitektonisk fællesnævner, der har
overlevet byggetekniske revolutioner, og
som kan tildannes efter nye behov. Den
danner bro mellem fortid og nutid; mellem mere og mindre udviklede lande.
Og der er stadig noget at opdage og erfare i omgangen med ler.
I Corderie-bygningen på Arkitekturbiennealen i Venedig væver Wall Housefragmenterne sig ind imellem det gamle
rebslageris murværk – i en argumentation for håndværkets gyldighed og værdi i ny arkitektur.
Anupama Kundoo siger:
»Min tilgang til arkitektur er baseret
på en grundlæggende respekt for og
påskønnelse af håndens evne til at skabe, bygge og sanse bygninger. Formålet med at udstille en repræsentation af
et hus, jeg har tegnet og bygget til mig
selv i 1:1, er at fejre de mange hænder,
der skaber og driver min praksis og at
vise deres indflydelse på min arkitektur. Hånden er kendetegnet ved det
sensuelle, taktile, menneskelige, individuelle og det personlige engagement i
udformningen af rum. Hænder er ikke
kun praktiske redskaber, de tænker og
løser problemer, når vi tegner og bygger
modeller.«
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Tekst og foto: Susanne Ulrik

I LYDENES VOLD
Lydskulptur af Katarzyna Krakowiak
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’Making the walls quake as if they were dilating with the secret knowledge of great powers’
Citat fra Dombey and Son, 1848, Charles Dickens

Det svagt skrånende trægulv og en skrå
væg i den Polske Pavillon i Venedig får
lyden til at vibrere nærmest uendeligt i
det rektangulære rum, hvis efterklangstid er over 6 sekunder.
De 50 lydkilder er ikke synlige, og hvilke
lyde, der er tale om, er umiddelbart et
mysterium. Det er dog bygningens egne
lyde herunder ventilationsanlægget
kombineret med blades raslen i vinden
uden for og stemmer og lyde fra de omgivende pavilloner, der her forstærket
danner et dybt fascinerende rum af lyd.
Kunstneren Katarzyna Krakowiak, f.
1980 har skabt lydskulpturen i samarbejde med lyddesigneren Ralf Meinz og
Andrzej Klosak, der har udført de akustiske målinger.
Udstillingen ledsages af en antologi
med samme titel som udstillingen: ‘Making the walls quake as if they were dilating with the secret knowledge of great
powers’, redigeret af Michal Libera,
udstillingens kurator, og Lidia Klein, udgivet af Zachęta National Gallery of Art i
Warszawa. Antologien kan bestilles her:
www.mottodistribution.com

Vinklingen af væg og gulv og simulering af lydbølgernes spredning i rummet.
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Tekst og fotos: Susanne Ulrik

common ground

Som et bud på en fortolkning af årets tema på arkitekturbiennalen i Venedig har tegnestuen Kuehn Malvezzi fra Berlin føjet
en installation til indgangspartiet ved udstillingsbygningen
Palazzo delle Esposizioni i Giardini-området.
Installationen ‘Komuna Fundamento’ består af to objekter.
Foran indgangen til udstillingsbygningen er et plateau i mørke
tegl opbygget, og inde i bygningen danner høje vægge opført
med stenfladen udad og i skærende forbandt et korsformet
rum, hvor fotograferne Candida Höfer og Armin Linkes store
fotostater er ophængt.
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Petersen Tegl, der har leveret stenene, optræder for anden
gang på arkitekturbiennalen i Venedig. Første gang var i 2002,
da teglværket var repræsenteret med både arkitekten Peter
Zumthors Kolumbamuseum i Køln og Bispebjerg Bakke – et
boligbyggeri i København – tegnet af kunstneren Bjørn Nørgaard i samarbejde med tegnestuen Boldsen & Holm.
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Tekst og fotos: Susanne Ulrik

FORGÆNGELIGHED
FORFÆNGELIGHED

Når venetianske bygningers varierende
grader af forfald fremstår dragende og
nærmest naturlig – en del af Venedigs
egenart – så er baggrunden ikke mindst,
at husene blev bygget i en tid, hvor
krigerisk vilje kombineret med et vist
materielt overskud førte robuste materialer og gedigen byggeteknik med sig.
Hvilket også var nødvendigt i et marskområde, hvor det egentlig ikke burde
kunne lade sig gøre at bygge noget som
helst.
Allerede Canalettos malerier fra
1700-tallet antyder rejsen mod forfaldet i
form af gengivelser af fugtskjoldet eller
afskallet puds, der hist og her blotter det
bagvedliggende murværk.
Undertiden renoveres et hus, mens naboejendommene stadig bærer mærker af
tidens tand, så byen aldrig nogensinde
optræder lydefri, i hvert fald kun for
dyrkere af forfaldets æstetik.
Med fødder i vand demonstrerer sten,
tegl og træværk et stort talent for at
forgå med stil.

Tekst: Redaktionen • Fotos: Træinformation

TRÆPRIS 2012

En måde hvorpå man kan fremhæve arkitektonisk formgivning
eller særlig anvendelse af et bestemt byggemateriale er at uddele en pris, når nogen på særlig god eller bemærkelsesværdig
vis har udnyttet materialets iboende egenskaber. Det gør Murerfagets Oplysningsråds søsterorganisation Træinformation
hvert andet år. Uddelingen inspirerer arkitekter til at gøre sig
umage i lyset af en sådan stor anerkendelse.
Da KHR Arkitekter den første oktober i år modtog Træprisen
2012 på 100.000 kr., sagde Bjarne Lund, direktør i Træinformation og formand for priskomiteen følgende:
»KHR Arkitekter har gennem mange år vist kunstneriske kvalifikationer og teknisk dygtighed. De skaber arkitektur med karakter og høj kvalitet. De afsøger arkitekturens grænser og er ikke
bange for at tage nye metoder og materialer i brug.
Det er arkitektur med et klart nordisk fundament med et enkelt
og klart formsprog, hvor mennesket, stedet og funktionen er i
fokus. Man får ikke Træprisen for at have brugt meget træ, men
fordi man er en god arkitekt og i praksis har anvendt træ på
en helt overbevisende måde, og det har KHR gennem en lang
produktion.«
KHR var nomineret til prisen for blandt andet Ørestad skole,
Atuarfik – Hans Lynges skole i Nuuk, B&Os hovedsæde i Struer,
Grønlands Naturinstitut, Fiberline i Middelfart og Forum Horsens.
De to andre nominerede tegnestuer var CUBO arkitekter og
Entasis.
Atuarfik – Hans Lynges skole i Nuuk, KHR
Hammer Havn, CUBO
EPSF, Entasis
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Den 4. oktober 2012 diskuterede arkitekter fra ind- og udland murværkets fremtid.
Selv om der tilsyneladene ikke bygges meget af mursten, findes der arkitekter, der
fortsat udfordrer og udvikler brug af ler og murværk i deres arkitektur.

www.dominikusstark.de
www.gottliebpaludan.com
www.jsa.no
www.celsing.se

www.sergisonbates.co.uk
www.winhov.nl
www.hjeltnes.as
Nini Leimand, www.karch.dk

TEGL
T R A D I T I O N F O R I N N O VAT I O N

Asbjørn Kommunikation

UNIKA ALEXANDRIA
Skøyenhagen i Oslo er et boligprojekt
med 208 lejligheder fordelt på fire
blokke. Til facaderne er valgt RT 522
Unika Alexandria.
Se flere facadesten med karakter
på www.randerstegl.dk
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A/S Randers Tegl
Mineralvej 4 · 9100 Aalborg
Tlf. 98 12 28 44 · www.randerstegl.dk

Mursten

Golfklubhus i Naarderbos i Holland.

Tegl tegner verden
Bliv inspireret af denne fantastiske facade, som er opbygget af
murstenene Lichtbrons og Kirchkimmen Gelbbunt. På smukkeste vis er
der leget med 3 forskellige formater, som giver bygningen et helt særligt
udtryk.
Kontakt os for at få idéer og byggefaglig rådgivning fra vores erfarne
konsulenter eller besøg vores udstilling i Helsinge.
Wienerberger A/S
www.wienerberger.dk
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