
Teglprodukter 
fra nær 
og fjern til
dit kvalitets-
byggeri

Wienerberger A/S
Kirkebjerg Allé 88
2605 Brøndby
www.wienerberger.dk
info@wienerberger.dk Mursten •  Tagsten  •  Teglblokke

Building Value

Teglprodukter fra Wienerberger giver dig arkitektonisk design frihed.
Vores  sortiment omfatter:
Wienerberger mursten – skal det være blødstrøgne sten, maskin -
sten eller kulbrændte sten i en af naturens farver? Vi har det hele. 
Produceret på vores teglværker Petersminde, Prøvelyst,  Pedershvile
og Sønder skov eller hentet hjem fra udlandet. 
Wienerberger tagsten – oplev vores fem serier af smukke tagsten 
og find de farver og former, der passer til præcis dit byggeri. 
Wienerberger teglblokke – et nyt byggemateriale i Danmark, men 
med rige traditioner fra udlandet. Byg let, hurtigt og smukt med 
pudsede facader i teglblokke. 
Lad dig inspirere af et af Danmarks største sortimenter af tegl produkter. 
Kontakt os for at høre mere eller besøg vores nye  showroom i  Brøndby.
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Hvorfor nøjes med det velkendte, når det unikke er muligt?

maxit Facadesystem har indbygget kreativ frihed.
Materialer kan kombineres på nye måder i et smukt, enkelt
og moderne formsprog. Ingen uskønne kompromiser i
funktionalitetens navn. 

maxit Facadesystem er et komplet system fra isolering til færdig
overflade af silikatmaling eller silikatpuds. Vælg mellem 40
spændende farver og specialfarver efter ønske. Systemet er
funktionelt og lever mere end op til de nye varmeisoleringskrav.

Utraditionelle udtryk til både nybyggeri og renovering.

Hvorfor bygge med 
begrænsninger?

Daells Varehus forvandlet til det 
eksklusive Hotel Skt. Petri med

maxit Facadesystem,
der både forskønner og sparer

på varmeregningen.

Over 40 standardfarver
og specialfarver efter ønske

Besøg os på BYG07 i Herning

17. - 20. april

2007

INSPIRATION
TIL FREMTIDEN?

maxit a.s
Børglumvej 13
8240 Risskov
Tlf.: 70 10 10 25
Fax: 87 42 72 05

E-mail: maxit@maxit.dk
www.maxit.dk

maxit til nybyggeri og renovering
Da Vinci Parken i Aalborg, første og anden etape, 
169 boliger i ny grøn bydel. Spændende
facadekombinationer med lyse pudsede flader, 
mørkebrunt tegl, glas og lærketræ. 
Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen.
Totalentreprenør: A. Enggaard A/S.
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Finn Monies & 
ChristoFFer harlang

EgEt hus. Om danskE arkitEktErs 
EgnE husE i 1950ErnE

i dag bygger danske arkitekter kun 
sjældent for sig selv. enfamiliehusbyg-
geriet er dog langt fra gået i stå, men 
er i dag helt domineret af katalogvarer 
fra typehusfabrikanterne, der produce-
rer ‘arkitekttegnede’ villaer til fast pris 
og tid. Bogens eksempler fra moder-
nismens anden guldalder viser, at der 
i denne periode blev udviklet ideer og 
løsninger, der kunne have dannet bag-
grund for en anden udvikling. Der vi-
ses bl.a. eksempler af følgende arkitek-
ters egne huse: Jørn Utzon, hanne og 
Poul Kjærholm, erik Christian sørensen, 
halldor gunnløgsson, Karen og ebbe 
Clemmensen, Knud Friis o.m.a.
 
120 sider, 21,7x22,7 cm, hæftet, 
illustreret
isBn: 87 7407 268 4
Vejledende pris kr. 245,- 

Finn selMer, 
KiM DirCKinCK-holMFelD

arkitEktErnEs sOmmErhusE
 
aldrig har danskerne haft så mange 
penge at bygge for som nu, men bliver 
det bedre af den grund? hvorfor bru-
ger vi ikke fantasien, når vi udstykker 
sommerhusgrunde – og når vi bygger? 
Bogen viser eksempler på gode som-
merhusudstykninger og de bedste som-
merhuse, der er bygget i de seneste år.
 
144 sider, 22,7x24 cm, hæftet, 
illustreret
Vejledende pris kr. 278,-

MiChael sten Johnsen

arkitEktEn gEhrdt BOrnEBusch

Bogen fremlægger gehrdt Borne-
busch’ arkitektoniske indsats, der er 
af international karat. hans værker 
er overraskende simple med en klar 
og let opfattelig hovedidé og med en 
materialebehandling, der skaber en 
varme og et nærvær, som er sjældent 
i moderne arkitektur.
 
192 sider, 22x23 cm, hæftet, 
illustreret
isBn: 87 7407 3222
Vejledende pris kr. 348,-

allan De Waal, 
ChristoFFer harlang, 
Merete ahnFelDt-MollerUP & 
nils-ole lUnD

arkitEktErnE iB Og JørgEn 
rasmussEn

Jørgen rasmussen er 10 minut-
ter ældre end ib. Deres far var cykel-
handler og forærede dem en tandem. 
Dette tandemforhold fortsatte livet 
igennem, de klædte sig ens, gav sig 
til tider ud for hinanden og skabte en 
fælles tegnestue.
Deres faglige historie er fortællin-
gen om tidlig succes, et kontorstols-
hjul, mediebevågenhed, økonomisk 
uafhængighed og tilbagetrækning til 
selvbyggeri. Det er også beretningen 
om de mest farverige danske arkitek-
ter, og de måske vittigste.

120 sider, 24x22 cm, hæftet, 
illustreret
isBn: 74 7407 343 5
Vejledende pris kr. 278,-

Arkitekternes sommerhuse

A
rkitekternes som

m
erhuse

A
rkitekte

ns Forlag

Henisissed et ipisl iure conum dolesto od dolorperaese dipsusc illaore 
diatue molor iuscilit lum volortis esenism olorpero od ea consed eugiatu 
msandipiscip ero essed tat exer am vullandigna feu faci ex euisi.
Nummy nullum vel dolore dolorer sed tie et, susci blan venim ad tat. Min 
henisl dolor adigna consecte diat doloborem quipit ip er autpat ip et ad 
dolesecte vendreet venissecte velendiam quat, vercidunt ulput exerostrud 
magna feugait am nim qui tem volortissi blan henibh ea feu faci blamcon 
sequisl ip eu faccum velit vel utem zzriusc ipsusciduisl doloreet niat ipsus-
cil utpatum modiatie modolum ip et la faccummodo consed dolobore con-
sect etuerit prat. Duipit acilisl

Arkitektens Forlag

Overgaden oven Vandet 10, 1.

1415 København K

www.arkfo.dk 

ISBN 87 7407 351 6

XXXXXXXXXXXX

Overvejer du at bygge hus 
– eller sommerhus?
Her er fire spændende bøger til 
inspiration fra Arkitektens Forlag:

Bøgerne kan bestilles på www.arkfo.dk eller købes hos din boghandler

Ib &
 Jørgen Rasm

ussen A
rkitekter

N i l s -O le  Lund  Merete  Ahnfe ld t -Mol le rup   Chr is to f fe r  Har lang  A l lan  de  Waal

IB & JØRGEN
RASMUSSEN
ARKITEKTER

De to arkitekter Ib og Jørgen Rasmussen er tvillin-

ger, og også fagligt har de udgjort et par, siden de 

blev uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole 

i 1955. De fi k hurtigt succes, for de var hurtige og 

dygtige, og der var dengang et voksende marked 

for arkitekttegnede enfamiliehuse, samtidigt med 

at der blev afholdt mange åbne arkitektkonkurrencer.

Da store tegnestuer og totalentreprenører tog 

over, syntes de to arkitekter ikke længere, at det var 

morsomt. De begyndte at genopbygge ruiner i di-

verse lande. Designet af et kontorstolshjul gjorde 

dette økonomisk muligt. Hjulet blev senere optaget 

i Brian Mikkelsens kanon.

Bogen om Ib og Jørgen Rasmussens virke er 

skrevet af fi re forfattere og giver et billede af arki-

tektfagets udvikling over 50 år.

Arkitektens Forlag

9 788774 073437

ISBN 87-7407-343-5



Landsdækkende service:

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

Først kom Alexandria, 
så fulgte Unika Artemis
samt to nye klassikere

fra Tychsen’s
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Tradition for fornyelse...
En af de bærende visioner hos Randers Tegl er fornyelse med
respekt for de bedste tegl·traditioner. Derfor er sortimentet af
facadesten i stadig forandring. Med markante nyskabelser og
nødvendig fornyelse af klassikerne, som f.eks. de nye facade-
sten fra Tychsen’s Teglværk - der nu er en af Randers Tegls
tegl·leverandører...

Få yderligere informationer og prøver af din konsulent eller
se mere på www.randerstegl.dk

RT 522
Unika Alexandria
Sorte sten med gråt spil

RT 470 - NYHED!
Rød/brune ”Roma” (C17)
Blødstrøgne facadesten

RT 471 - NYHED!
Rød/brune ”Pisa” (C16)
Blødstrøgne facadesten

RT 538 - NYHED!
Unika Artemis 
Grå facadesten med hvidt og mørkegråt spil



Inspiration til nye muligheder

Gå på opdagelse i mere end 200 forskellige 

den sten, der viser, hvem du er på 

www.vis-hvem-du-er.dk

En væg er en væg..!
Den opfattelse kan du udfordre: En væg er en mulighed for at sætte 
et individuelt særpræg på dit hjem og fortælle, hvem du er. 
Om du er til skak, storvildtjagt eller klatrevægge, er helt op til dig. 
Når du bygger med mursten, har du helt unikke muligheder for at 
skabe et byggeri med individuelt præg.

Vis, hvem du er!
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Der bygges i disse år store bykvarterer af høje, blanke boligblokke,
som man kan spejle sig i, mens vinduespudserne vrider deres
vaskeskind. Og i København arbejder overborgmesteren ihærdigt
for, at der også bliver bygget billige boliger, så flere politifolk og
sygeplejersker kan bo i hovedstaden. 
Foreløbig er det blevet til 12 billige boliger i Valby. Det går alt for
trægt, og de 5.000, der foreslås, er langt fra tilstrækkeligt. Der er
brug for mange flere og nogle af dem til under 5.000 indexregulere-
de kroner om måneden! 
Der er nemlig et ret stort antal mennesker, der glemmes, mens
bestræbelserne på at få erhvervsaktive par i ynglealderen til byen og
servicere forgyldte efterlønnere og erhvervsfolk er i gang. Det er
dem, der falder uden for normalitetskriterierne: fattigrøve, psykisk
syge, hjemløse, posedamer og -mænd – dem ingen vil have som
nabo, hvis de ellers havde en mulighed for at få foden inden for i
en ordentlig ejendom.
Ligesom der i byens gader flyder med skod og skrammel, som ingen
samler op, så er der bag vrimlen af velfungerende borgere en del,
der har været uheldige i det ‘store lotteri’. Hvornår og af hvem bliver
de samlet op? 
Det vil være en human sag at tage dem på dagsordenen i takt med
hovedstadens metropolisering, men der er tilsyneladende hverken
stemmer eller penge nok i dét segment. For at bevare byens mang-
foldige rummelighed er der også brug for lejligheder, kolonihaver og
husbåde til de vanvittige, de skæve og de uheldige, som sagtens
kunne have været én selv, hvis man var kommet til at dreje forkert.
Det er på tide, at regering og bystyrer landet over vågner op af selv-
fedmen over, hvor hammergodt det går og drager omsorg for, at der
også bliver taget hånd om de svagest stillede medborgere, inden
byerne kvæles i granit, glas og rustfrit stål.

SB
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TEKST OG FOTOS THOMAS MØLVIG
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RUNDKØRSEL

Lin Utzon 

har skabt en 

elegant skulptur, 

der også fungerer

som et trafikalt

omdrejningspunkt.
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Stedet er Mallorca, og tidspunktet er februar.

Måske den smukkeste måned at besøge øen,

når seks millioner mandeltræer står i fuldt flor

og tilsammen danner et nærmest paradisisk

sceneri. Her bor kunstneren Lin Utzon på en

skråning med udsigt over den sydøstlige del

af øen og med havet i horisonten. Huset er

tegnet af hendes far, og arkitekturen er i fuld-

kommen harmoni med stedet og den omgi-

vende natur.

Efter en rundvisning skænkes der te i kopper-

ne, og Lin Utzon fortæller om sine mange

igangværende projekter. Hun arbejder over

det meste af verden, men faktisk er det en

lokal bestilling, hun er særligt optaget af: »Jeg

har netop fået min første større opgave på

Mallorca, og det er en rundkørsel i den

nærliggende havneby Porto Petro. Den glæ-

der jeg mig meget til at udføre, ikke mindst

fordi min familie har haft tilknytning til egnen

igennem 40 år.«

»Selve opgaven blev introduceret på en pud-

sig måde. En dag meldte borgmesteren sin

ankomst, og han kom efterfølgende herop til

mit hus med et lille følge. Jeg håbede selvføl-

gelig, at de ville give mig en udsmykningsop-

gave eller i det mindste købe et maleri. Der-

for blev jeg faktisk en anelse skuffet, da de

venligt spurgte, om min far kunne tænke sig

at blive æresmedlem i den lokale yachtklub.

Det mente jeg nok, han ville blive glad for,

men følte mig samtidig lidt forbigået. Først til

allersidst, da deres besøg var ved at være slut,

spurgte borgmesteren, om jeg ville lave byens

nye rundkørsel, og skuffelsen blev med ét til

lettelse og jubel,« siger Lin Utzon med et smil.

Et par sprøde blyantsskitser kommer på bor-

det, og de viser en slank, palmelignende

skulptur med en højde på næsten 6 meter.

Tegningerne er udført med en forførende let-

hed, der umiddelbart vækker begejstring,

men også spørgsmål: »Kan den laves i virke-

ligheden? – og uden at miste sin vitalitet?«

Lin Utzon er ikke i tvivl. Hun udstråler en sik-

kerhed og ro, der udspringer af mange års

erfaring med kunstnerisk håndværk i en

enhver tænkelig skala.

To år er gået siden vores samtale, og mandel-

træerne blomstrer atter. Nu står skulpturen

’Ses Palmeres’ i al sin enkle pragt på en cen-

tral plads i den lille havneby. Den danner en

fornem markering af mødet mellem tre veje,

og den står som et pejlemærke ved lystbåde-

havnens inderste havnebassin. De tre salomo-

niske søjler snor sig opad i en dynamisk

bevægelse, som afsluttes med en krone 

bestående af syv ’palmeblade’. Skulpturens

dele er støbt i beton, der efterfølgende er

beklædt med knækkede og skårne hvide fli-

ser med hvid fuge. Teknikken kaldes på

spansk ’trencadis’. Den stoflige overflade

reflekterer lyset og giver den lille palmelund

en vibrerende intensitet, der ændrer sig døg-

net igennem. 

Så enkelt og smukt kan det gøres.  

9  T E G L J U N I  2 0 0 7
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TEKST SUSANNE ULRIK · FOTOS ANDREAS TRIER MØRK

10 T E G L J U N I  2 0 0 7

MÆANDER & MUREGLÆDE

Om indretningen af Business Lab i Tryg Vesta i Ballerup

med slyngede mure som symbolske adskillelser

Skude molkte1  30/05/07  10:42  Side 10

         



Dybt inde i stueetagen på den sydligste fløj af

Tryg Vestas store forsikringsdomicil i Ballerup

fik en projektgruppe i efteråret 2006 til op-

gave at indrette et innovationscenter til efter-

uddannelse og inspiration for såvel selskabets

personale som for ansatte i andre virksom-

heder. 

Lokalet der var udset til formålet var et for-

holdsvis højloftet ca. 10x17 meter stort rum

med et aflangt ovenlys i det ene hjørne. Som

ankomstareal kunne hovedrummet anvende

et tilstødende 12x4 meter stort lokale uden

dagslys og med en gulvkote, der lå omtrent

en meter højere.

De indledende planlægningsmøder resul-

terede hurtigt i et koncept, der gik ud på ”at

skabe innovative, associative, kreative rum

om innovative, associative, kreative processer. 

At skabe en følelse af tryghed gennem bru-

gen af tegl og træ. At signalere menneske-

lighed og varme gennem bløde, menneske-

lige former. At kunne overraske og inspirere. 

At etablere rammer om både overblik og

fordybelse, interaktion og kreativitet.”

Ud fra dette oplæg barslede arkitekterne med

et forslag om at opføre en mur, der slyngede

sig ud og ind som den græske flod Mæander

– og i sit bugtende forløb afsnørede et antal,

mindre rumdannelser i udkanten af det cen-

tralt beliggende plenum-rum. Til dannelse af

en sådan rumadskillelse kom en blødt

svunget halvstensmur tidligt ind i billedet. Et

muligt forbillede kunne i så henseende være

11T E G L J U N I  2 0 0 7
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Antoni Gaudis siddemure i Parc Güell (1900-

1914), mens en mere aktuel inspiration

kunne være Frank Gehrys nye kunstmuseum i

den tyske by Herford (omtalt i TEGL 4/2006).

Oplægget faldt god jord hos bygherren og et

murersjak fik til opgave at bygge de hæl-

dende og blødt afsluttede mure – en opgave

der blev løst på bare tre arbejdsdage.

Til støtte for denne murede improvisation

havde arkitekterne forinden indtegnet mure-

nes retning på betongulvet og udspændt

snore fra gulv til loft med to meters intervaller

for at angive under hvilken rumlig vinkel

murene skulle hælde indad eller udad. Og for

at fremme arbejdsgangen bedst muligt var

arkitekterne til stede under hele opmuringen,

så ethvert tvivlspørgsmål eller formmæssige

improvisationer kunne afklares løbende, for

ikke at sige omgående. 

Så snart byggematerialerne var klar på plad-

sen, bad en murer arkitekten om en mønt,

hvorefter denne med en resolut bevægelse

blev gemt under den første teglsten med

mørtel – og opmuringen var i fuld gang. Der

blev muret horisontalt i løberforbandt, og

murenes varierende krumning og hældning

gav den nødvendige konstruktive stabilitet,

dog blev der for en sikkerheds skyld nedstøbt

jernrør som sideværts afstivning ved samtlige

murafslutninger.

Under den improviserede ’free style’ opmur-

ing blev teglstenene undertiden forsigtigt

banket ind, så forløbene af murværket kunne

12 T E G L J U N I  2 0 0 7
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fremstå så formmæssigt optimalt som prak-

tisk muligt. Derefter blev murene afrettet med

vinkelsliber til et blødere forløb opadtil – for

til sidst at blive afsluttet med et rulleskifte.

Siden blev der indlagt nye gulve afsluttet med

lysbånd langs murenes sokkel, ligesom mu-

rene blev afleveret hvidmalede, rummets

betonvægge beklædt med cyklamenfarvede

Ecofonplader og lofterne er udført som for-

sænkede, sorte akustikplader med en tæt

bestykning af udstyr til lysshows. 

Den centrale arena har plads til et halvt hun-

drede personer, der periodevis kan arbejde

videre i mindre grupper bag de lave mure,

som udgør en symbolsk, men også fysisk

adskillelse mellem møderummene. 

De hvidmalede mure tjener i sig selv som

stemningsgivende reflektorer for lysshowenes

skiftende simuleringer, alt imens de tappert

insisterer på en nødvendig modvægt i form af

soliditet og stabilitet. Smukkest i dette inno-

vationscenter, der er allerede er i brug 4 af

ugens 5 arbejdsdage, er blevet adgangsramp-

en (fra forrummet), der sideværts er afgræn-

set af to bugtende mure, der fører nye gæster

ned til en verden af stemninger, der blidt

breder sig til begge sider. For at resultere i et

innovationscenter, hvor alt opleves ander-

ledes og alt synes muligt.
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Business Lab er planlagt af
Yngvar Sigmund Skar og Malene
Bendtsen fra TrygVesta og en ekstern
projektgruppe bestående af Mette
Laursen, Ivar Moltke, Flemming 
Skude, Mark Dyson og Jørgen 
Laursen. 
Murmester Peder Mortensen, 
Vester Hjernitslev har stået for
murerarbejdet.
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STOFLIGHED I ØRESTADEN?
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Jeg tog metroen ud til storcentret Field’s, hvor

jeg stod af tæt ved et sort, gitterbeklædt høj-

hus, medicinalfirmaet Ferrings hovedkvarter.

Herfra begyndte så marchen hen over Kay

Fiskers Plads mod nord ad boulevarden mod

det fjerne København. 

Selv om metrologerne havde sagt, at foråret

var på vej, blæste det bidende koldt fra vest.

Og der var hverken ly eller læ at finde, da jeg

gik mod horisonten. Alle restauranter, barer

og butikker var øjensynligt samlet i Field’s, og

der var ingen steder at søge hen for at få

varme. Intet hus inviterede én ind, hvad en-

ten der var tale om boligblokke, kontorhuse

eller skoler.

Alt er naturligvis lukket om lørdagen, men jeg

gætter på, at man selv på en hverdag ikke har

mange muligheder for at komme indendørs.

Heller ikke stationerne på den hævede metro-

bane gav varme eller læ, her er der ingen ven-

tesale.

Jeg tog toget mellem to stationer for at kom-

me til hægterne, men stod af igen ved Dan-

marks Radio. Byggeriet er ikke færdigt, og

turen gik videre til universitets nye bygninger

ved Njalsgade, forbi de såkaldte midlertidige,

men tredive år gamle universitetsbarakker og

hen til stationen Islands Brygge.

EN ENSOM VANDRING

Jeg mødte en fire-fem mennesker og en hund

på vejen fra Field’s til Njalsgade, men som

sagt var det lørdag og koldt. Mange gode

kræfter og mange gode arkitekter har forsøgt

at skabe en bydel, der er bedre end andre

nye bebyggelser i Københavns omegn. 

Der er en effektiv trafikforbindelse til den

indre by, og der er vandløb og mange nye

træer, men intimitet og nærhed er der ikke

meget af. Field’s facader er store, men ikke

inviterende, og det nævnte højhus tilhørende

Ferring er mørkt og lukket. Nærmere mod

byen er det nye gymnasium – tegnet af

3xNielsen – helt glasklædt og virker som en

iskrystal, skinnende og afvisende, når der ikke

er lys indeni. 

I Plots boligbebyggelse har alle lejligheder

glas fra gulv til loft, og radiohuset er med sine

og glasfacader og spejlblanke, glaserede fliser,

lige så køligt og afvisende. Selv om både IT-

universitetet og de andre universitetsbygnin-

ger er mere imødekommende ved den måde,

de rammer jorden på, så er de heller ikke

ligefrem hyggelige. 

Kun det runde kollegium af Lundgaard og

Tranberg giver læ, variation og nærhed. Her

kan man i gården komme til hægterne, inden

man skal passere de saneringsmodne univer-

sitetsbygninger på vej mod metrostationen

ved Islands Brygge.

ARKITEKTUR OG ERINDRING

Den overordnede årsag til tristessen i Øre-

staden er naturligvis, at bydelen er ny. Den er

endnu ikke groet til og præget af skiftende
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»En lørdag i februar gik jeg en tur på Amager. 
Jeg var i København i anden anledning, men ville gerne se den nye by på Amager Fælled, Ørestaden. 
Jeg havde været der før, men nu var der kommet så mange huse, at den efter sigende begyndte at ligne en by. «
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tider og ændrede behov. Men der er også

selvskabte grunde. Når alle butikker og cafeer

er lagt ind i Field’s, har der ikke været nogle

tilbage til resten af bebyggelsen. Der er heller

ingen billige og ældre lokaler, der kan om-

dannes til gallerier eller spisesteder.

Endelig er huslejen i de mange, nye lejlighed-

er så høj, at der må være to indtægter, og når

begge er udearbejdende, er der ingen til at

befolke mellemrummene mellem husene.

Byplanmyndighederne kunne dog godt have

gjort noget. De kunne have stillet krav om, at

stueetagen på en del af bygningerne skulle

rumme udadvendte funktioner, men Ørestad-

selskabet var vel så lykkelig over at kunne

sælge grunde, at de ikke stillede sådanne krav

til investorerne.

Men arkitekturen i Ørestaden kunne også

have været mere indbydende. Skala, facader

og materialer burde have været mere venlige

og imødekommende. Det er tydeligt, at tidens

arkitektur først og fremmest dyrker de visuelle

virkemidler. Glas og metal dækker facaderne,

og gennemsigtighed er en dyd. Men huse skal

ikke kun ses. De skal også berøres, lugtes og

høres, og der er ikke mange huse i Øresta-

den, man har lyst til at klappe.

Arkitektur er også formidler af erindring, men

der er ikke meget i Ørestaden, denne erin-

dring kan arbejde med. Her er ingen huler,

baggårde eller lossepladser, men selvfølgelig

en fælled, der giver muligheder.

I det, man kalder den danske arkitekturtradi-

tion, var der nogle dyder, arkitekterne skulle

leve op til. Teglet har i århundreder været det

vigtigste byggemateriale, så et hus skulle have

tyngde, være en klods eller en klump og have

stoflighed. Man skulle kunne se og føle ste-

nen, teglet og træet. Og når man nærmede

sig et hus, skulle skalaen skifte over til den

forfinede detalje.

Nutidens omfavnelse af den visuelle verden

gør arkitekturen overfladisk. Den bliver til

billeder og begivenheder, der kan markeds-

føres. Men den gør ikke de nye byer levende

og venlige.

Ironisk nok har nogle kendte arkitekter givet

navn til gader og pladser i Ørestaden. Hvad

mon C.F. Møller, Arne Jacobsen og Kay Fisker

ville have sagt til denne ære? Ville de have

følt sig hjemme?
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»Men huse skal ikke kun ses. De skal også berøres, lugtes og høres,
og der er ikke mange huse i Ørestaden, man har lyst til at klappe.«
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Haslingfield er en lille landsby ca. 7 km uden

for Cambridge med en række smukke gamle

huse grupperet omkring en stor kirke fra

1400’tallet. Uden for dette område er bebyg-

gelsen fortrinsvis lavt boligbyggeri fra 60’erne

og 70’erne.

Bygherren er en familie bestående af to vok-

sne og to drenge. Faderen er en del af univer-

sitetsmiljøet i Cambridge; moderen har en

ledende stilling i det private erhvervsliv. Fami-

lien er aktive musikudøvere, derfor har musik-

og studiekammer naturligt skullet indgå i

sammenhæng med de øvrige opholdsarealer

og været en betydende del af rumprogram-

met. 

Byggegrunden er en stamparcel til The Quarry

Farm, en gård fra hvilken en stor del af den

nyere bebyggelse er udstykket. Selve gården

og dens bygninger er, bortset fra et enkelt

udhus, for længst revet ned, og på grunden

stod der, da bygherrerne overtog den, et

meget ringe parcelhus fra 60'erne, som blev

revet ned.

Grunden er omgivet af bebyggelse på alle

sider og har kun adgang til vejnettet via en

lang, let slynget indkørsel. Arealet er nærmest

kvadratisk og uden særlige karaktertræk bort-

set fra et meget stort, smukt valnøddetræ,

som er fredet. Den omkringliggende bebyg-

gelse er uden særlig arkitektonisk værdi og

ganske forskelligartet.

TEKST BO FREDERIKSEN · FOTOS LOUIS SINCLAIR
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Orchard Road 4
Haslingfield
Grell House

Arkitekter:
Eva Grell Frederiksen 

og Bo Wermuth Frederiksen

TRÆ OG TEGL I VINKEL
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Som arkitekter har vi været ret frit stillet i

udformningen af huset, da vi ikke har været

bundet af særlige hensyn. Byggeriet med et

etageareal på 270 m2 er udformet og pla-

ceret, så det udnytter lysforholdene på grun-

den optimalt og samtidig eliminerer indbliks-

gener, særlig fra en række to- etagers byg-

ninger syd for huset. Det er derfor funktioner

og lys, der har været de væsentligste parame-

tre i udformningen af boligen, der består af to

hovedelementer. En tung mørk muret fløj, der

spænder hele grunden ud fra øst til vest og

deler grunden i et ankomstområde, som er

offentligt tilgængeligt og en privat havedel.

Den murede fløj indeholder soveværelser,

baderum, køkken, grovkøkken m.m. Den er

med en rumhøjde på 2,5 m relativt lavloftet.

Det andet element er en let træbygning, der

stikker ud i haven og deler den i en morgen-

have mod øst og en aftenhave mod vest.

Træbygningen lukker sig mod syd, men er

meget åben mod øst/vest, således at havens

rum integreres i opholdsarealerne. Træfløjen

er høj, let og lys med 3,5 m til loftet. Dørene i

denne fløj er alle rumhøje skydedøre og

skaber en flydende opdeling af fløjen, som er

nærmest japansk i sin karakter.

Træfløjen er ført ind over den murede del, og

i sammenskæringen er der integreret en

række lysspalter, der kaster lys ned i køkken

og bad i den murede fløj.

Bagmuren er muret med letklinker betonsten,

og på den murede fløj er facaderne skalmu-

rede med en klinkebrændt sten, som egentlig

er beregnet til murede fundamenter, som

stadig er det mest udbredte i England. Stenen

er flot og giver huset den ønskede tyngde. 

På træfløjen er der også anvendt en letklinker

bagmur, som er beklædt med cedertræ. Vin-

duerne er træ/aluminium med gående ram-

mer i mahogny.

Alle indvendige vægge er pudsede og hvid-

malede. Gulvene i opholdsarealerne er mas-

sive askebrædder, mens gulvene i hallen og

baderum er belagt med natursten.
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VILHELM WOHLERT
– et bogværk om én af de store fra en generation

T E G L J U N I  2 0 0 722

TEKST NIELS HESSE · FOTOS JESPER HØM

Arkitekt, professor Vilhelm Wohlert døde for

kort tid siden, knap 87 år gammel. Den gamle

mester efterlader sig mangfoldige værker,

som for os, der skal løfte arven, nok er værd

at studere. Han var en af koryfæerne, som i

tiden efter krigen skabte ånden, da nordisk

arkitektur langsomt blev et af verdens nye

sigtepunkter. Som et tilsigtet sammentræf er

der gudskelov netop udgivet en god bog, som

grundigt sætter os ind i Wohlerts mange

idéer, bestræbelser og resultater. 

Bogen er fyldt med gode og mange oplys-

ninger om manden og hans bygninger. Det

står klart, at han vil blive husket. Han tilhørte

den generation af arkitekter, som beherskede

denne ulastelige arbejdsmetode, som kom-

promisløst fik projektet i mål. Der var faktisk

mange af dem. Nok til at skabe et helt miljø

af arkitekter og kunstnere, som evnede at

opretholde mantra’et ’Danish Design’ –

adelsmærket, der engang lyste som garant for

den højeste kvalitet, man overhovedet kunne

forestille sig. Talrigt stod de frem, den ene

mere begavet end den anden, og frembragte

de smukkeste huse og steder med en enkel-

hed og beskedenhed, som mange af nutidens

højtråbende middelmådigheder nok kunne

lære af. Nu er stort set alle disse bannerførere

enten gået på pension eller draget heden. Så

det er ikke for tidligt at berette om disse

enere, der har haft så meget godt på samvit-

tigheden. På skolen tog de ansvaret for at

lede os, der kom efter, ind i en ny og masse-

fremstillet tidsalder. De var professorerne, der

blev løbet over ende i ’68. På byggepladserne

førte de moderniteten sammen med industri-

alismen, medens de stædigt fastholdt hold-

ningen til arkitektonisk kvalitet som noget, der

skulle kunne pisses i sne. Vilhelm Wohlert

henregnes til denne kreds af høvdinge som

en af de bedste, og nu foreligger der fra Edi-

tion Bløndal en udgivelse om ham. Et godt og

velkomment initiativ, taget af arkitekten og

forfatteren John Pardey, som tidligere har

gjort sig bemærket med sin bog om Jørn

Utzon. Hans anden store lidenskab for dansk

arkitektur, Louisiana i Humlebæk, er kommet

til udtryk i denne bog.

Her kan man læse om Wohlerts løbebane

gennem 60 år. Det er godt tilrettelagt. Man

føres med personlig omhu ind i de begiven-

heder, der fik afgørende konsekvens for

Wohlerts lange professionelle virke, og man

lærer om hans udstrakte samarbejde med

partneren Jørgen Bo. Meget af det handler jo

ikke overraskende om tilblivelsen af

Louisiana. Men også møblerne og alle enfam-

iliehusene, kirkebyggeriet og de offentlige

bygninger er blandt de arbejder, som læseren

kan studere. Foruden enkeltstående perler

som optiker Thieles butik og Niels Bohr Pavil-

lonen. Og der knytter sig i bogen gode histori-

er til studieopholdet på vestkysten i USA, eller

til projekterne, som Wohlert udviklede med
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sin velkendte energiske koncentration. Men

frem for alt er bogen en billedbog, som med

fortræffelige fotos og talrige tegninger og

skitser dokumenterer Wohlerts arbejder. Vi får

et glimrende indtryk af hans sans for materi-

alernes detaljering og sammenføring.

Fotografiske og tegnede motiver er givet et

layout på siderne, så sammenhængene for-

stås godt. Navnlig er det en fornøjelse at

studere hans grafiske metode, som afslører

en kunsthåndværker med bred forståelse for

illustration. Hans frihåndsskitser såvel som de

dobbelt retvinklede afbildninger går rent ind

med en klar sans for arkitektens håndværk

som grafisk medie. Det er forbilledligt. Tænk

engang, er vi virkelig ved at sætte hele dette

univers over styr, presset som vi er af digital

forbistring og aggressive developpere?

Bogen er fyldt med udvalgte projekter til

Wohlerts gode huse. Vi ser på hver side, hvor-

dan det for ham altid drejede sig om det

samme. Med en inderlig og stædig indlevelse

fokuserede han på funktionens forløsning i

formen ved en samhørig indfletning mellem

konstruktion, materiale, stoflighed og farver.

Detaljens betydning for helheden og det afk-

larede møde mellem materialerne blev derfor

så vellykket i Wohlerts arkitektur. Det er så-

dan, en dygtig arkitekt arbejder. Man kan se,

at han ikke kom sovende til det. Og man kan

læse om, at han allerede som ung studeren-

de på Akademiet fik de første vink om arki-

tekturens væsen fra den tids største autoritet

på skolen, professor Kåre Klint, som gennem

de tidlige år blev hans nestor: »En mursten vil

helst sidde i et udadgående hjørne og meget

nødigt i et indadgående,« sagde han. »Fuger-

ne bliver uskønne i de indadgående hjørner,

og derfor skal man helst undgå disse.« Man

finder ingen indadgående hjørner i Wohlerts

murede bygninger. Murflader afsluttes som

regel af et glasparti eller en anden variation.

Talentet fornægtede sig ikke, og Wohlert blev

snart ansat hos Kåre Klint, hvor han senere

blev partner – og videreførte Klints teg-

nestue. Således knyttedes en smuk levende

sløjfe fra den måske allerførste repræsentant

for moderne dansk arkitektur frem til nuti-

dens frie arkitektoniske bevægelser. Wohlert

dækkede hele perioden, ja, han nåede i kraft

af samarbejdet med Klint faktisk helt tilbage

til skønvirketiden og Bedre Byggeskik. Hans

arbejde havde reference til hele dette univers,

som moderne dansk arkitektur er rodfæstet i.

Også derfor er det ganske naturligt for os at

se denne udgivelse præsenteret på bogmar-

kedet. 

Et af bogens allerbedste kort er Niels Bohr

Pavillonen, et højdepunkt i nyere dansk

arkitektur. Vi kender det jo allesammen,

skrinet fra Tisvilde Hegn. Det fortælles, at

Wohlert, som havde travlt med Louisiana i
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Niels Bohr-Pavillonen fra 1957.
Akavarellen på forrige side illustrerer projektet til 
Wallingford Arts park Gallery Trust – et museumsanlæg
i en vandpark ved Themsen. Efter en offentlig høring i
1998 blev projektet desværre skrinlagt.

Projekt3 2  31/05/07  15:18  Side 24

   



Humlebæk, fik anledning til et samarbejde

med sin dygtigste studerende, Mogens Prip-

Buus, som hjalp til med tegningerne. Bohr

havde brug for en gæstefløj til sit sommerhus

i skoven i Nordsjælland. Opgaven blev løst

ved at tilvejebringe et sort, tilknappet kabinet,

som i takt med årstiderne kunne åbnes mod

solen, indtil det, helt blottet for lyset, vinden

og skovens dufte, lå åbent og tilgængeligt for

det frie liv i græsset mellem træerne. Huset er

en lærebog i dimensioneringslogik, der, som

det skrives, ”sikrer, at hver dør og hver skodde

passer ind i det hele uden et eneste tilpasset

bræt.” Lige så råt, tjæret og tilknappet sort,

det er udvendigt, lige så fint hvidmalet og

dekoreret afsløres dette juvelskrin indeni, når

det åbnes. Det sublime billede på et som-

merhus. Også Thieles optikerbutik i Købma-

gergade præsenteres i bogen som et godt

eksempel på Wohlerts ekstraordinære omhu

med detaljen og håndværket. Butikken, der

ombyggedes i 1986 og derfor ikke længere

kan beses, er grundigt skildret med et rigeligt

fotografisk materiale, og vi får et godt indtryk

af Wohlerts visionære indretning med motiver

af lethed, frembragt ved lameller, tremmegitre

og fletværker. Enfamilehusene har helt deres

eget kapitel. De er bygget over samme læst,

inspireret fra Frank Lloyd Wrights huse, hvor

ildstedet som afslutning på den lange, cen-

tralt placerede ubrudte mur danner kerne i

bygningen. Det er gerne to bygninger, en høj

og en lav, der fletter sig ind i hinanden med

flade tage og stramme, rytmisk opdelte glas-

facader, der tillader en uforstyrret kontakt til

haven. Den lange og ofte rigt dekorerede

murede konstruktion centralt i huset kom-

penserer for facadernes åbenhed med sit

trygge massiv bagtil. Som reference til tidens

tanker om kvalitetsboliger viser bogen også

eksempler på de danske forbilleder, skabt af

Erik Chr. Sørensen (1955) og Halldor

Gunnløgsson (1958).

En stor del af bogen er begribeligvis præget af

tekst og billeder fra Louisiana. Gennem

tiderne er der udsendt mange udgivelser om

dette epokegørende mesterværk i moderne

dansk bygningskunst, som forunderligt nok

ikke figurerer iblandt værkerne inden for

arkitekturens kanon. Bogen flyder over med

spændende historier om kunstmuseets

tilblivelse og udvikling. Vi indvies i alle de

første tanker om anlæggets idé om tegl, træ

og glas, om de enkle glaskorridorers ruter

gennem naturen, om de basale horisontale

træk i husene og om udstilling af kunst under

trækroner ved Øresunds kystlinie. Og vi får en

personlig indføring i arkitekternes samarbejde

med vennen og klienten, ostegrosserer Knud

W. Jensen, som var drømmen om den

engagerede bygherre. Det fremgår, at det

egentlig var Jørn Utzon, der først blev tilbudt
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Hængslede skodder kan åbne eller lukke huset. 
Om sommeren fungerer de ophængte skodder som markiser.

Pavillonen er 14 gange 5 meter. 
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arbejdet med ombygningen af 1800-tals vil-

laen, Louisiana – det hed den, fordi den

oprindelige ejer havde været gift tre gange,

hver gang med en kvinde ved navn Louise.

Men Utzon havde jo travlt i Sydney, og så blev

det Wohlert, der fik henvendelsen. Han havde

allerede på det tidspunkt et godt renommé

med ombygninger og fornyelser af ældre

ejendomme. Generøs som han var, foreslog

han efter kort tid, at kollegaen Jørgen Bo

skulle deltage i projektudviklingen. Og således

blev kunstmuseernes kunstmuseum til i en

lang fortløbende proces af knopskydninger

gennem 33 år. Arkitekternes kræsne omhu

undervejs i skabelsen af dette unikke miljø

står som et stort vidnesbyrd om et samarbe-

jde, der bar frugt med en succes, der næppe

tidligeret var set: At tildanne et nærmest

knapt byggeri, og omdanne det til ædel,

asketisk arkitektur i samspillet mellem kunst

og natur. Samarbejdet mellem de to arkitek-

ter tilkendegav en indbyrdes tillid og træf-

sikkerhed, som kan aflæses i alle detaljer.

Begge havde gjort studier i Californien og var

inspireret af de harmoniske proportioner og

det gode håndværk dér, og begge havde

trods den poetiske opgave en nøgtern mål-

sætning om modulfaste enheder, bygget op i

et simpelt system af enkle materialer. Derfor

er det mærkeligt og misvisende, at bogens

titel ligesom ser bort fra Jørgen Bo som med-

spiller i samarbejdet: ”Vilhelm Wohlert,

Louisianas arkitekt”. Som om at Louisiana
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Thiele-butikken i Købmagergade i
København fra 1957.
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bedre kan sælge bogen end Wohlert. Tja, Vil-

helm Wohlert var jo kendt for sin sympatiske

beskedenhed. Men det behøver Edition Bløn-

dal jo ikke at spekulere i.

Wohlert havde mange andre bestræbelser,

end de her nævnte. Han nåede såmænd også

at arbejde sammen med Hans Munk Hansen

og Rolf Graae. Også dét kan man læse om i

den grundigt oplysende nyudgivelse. Men nu

er han død, og andre må fortælle om det

store udsyn og den faglige spændvidde, der

blev forløst ved hans virke. Sådan var det jo

egentlig også før hans død. Beskeden som

han var, søgte han aldrig rampelyset. Han

havde ikke den interesse for de hurtiggående

investorer, som alene med henblik på speku-

lation nu om dage dukker op på tegne-

stuerne, når tidens arkitekter øjner en chance

for at tilbyde et indspark til den oplevelses-

kultur, som plager os fra alle vinkler. Den dis-

ciplinerede arbejdsmetode erstattes nu af dig-

italiseret projektering, og tegnebordene på

tegnestuerne er ved at blive afskaffet. Vi ville

det selv  – moderniteten kræver udvikling,

forvandling. Men uden den nødvendige fordy-

belse, som de tidligere generationer havde

indflettet i deres arbejdsmetode, risikerer de

arkitektoniske værdier at sløres, ja, måske for-

toner de sig helt i de byggerier, som i dag

præsenteres som globaliseringens velsignel-

ser. Så meget desto vigtigere er det at læse

om Wohlerts indlysende og afklarede hold-

ning til stoflighed og materialers sammenføjn-

ing. Arkitektursyn, som stadig står som uan-

fægtede argumenter mod en forstyrret ver-

dens forbløffelse over, at i dag kan alt faktisk

bygges.

Når man bladrer bogen igennem og ser de

udvalgte produkter fra Wohlerts fornemme

løbebane, ville en og anden nok føle sig lidt

kry over al den kompetence. Men Wohlert

fandt ikke anledning til at eksponere sig, han

nøjedes med stilfærdigt at antyde en smule

stolthed over den prisvindende dørlås, som

han designede med en konkav side, så

nøglen selv kunne finde vej. Hvor mange mil-

lioner mennesker har glæde af denne form-

givning hver dag? Det fortælles dog, at den

gamle personlighed kunne dukke op ved jule-

frokosten på tegnestuen og deltage i fest-

lighederne. Så underholdt han med lysbilled-

er af byens huse, der lidt drilsk præsentere-

des som et led i en lille juleleg: Først vistes

huset med et enkelt hjørne, derefter med en

anden detalje, for efterhånden at blive afmas-

ket til et helt billede af bygningen. Den af de

unge arkitekter, der først genkendte bygnin-

gen, var vinder af julekonkurrencen. Detaljen

sås i helheden. 

Han kunne ikke lade være.
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Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert foran Louisianas mønstermur.
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NYE MURE PÅ VÆRKET

Tegnestuen Gottlieb Paludan er kendt for de

transformatorstationer, der står rundt omkring

i byen som tavse murede monumenter. 

For nylig er tegnestuen gået i gang med en

tilføjelse til H.C. Ørsted Værket. 

Værket er bygget i årene 1918-20 for Køben-

havns Kommune på Kalvebod Strand efter

tegninger af Andreas Fussing. Senere udbyg-

ninger fra 1924 og 1932 er tegnet af Louis

Hygom og Valdemar Schmidt, der stod for de

monumentale højrøde betonkuber med høje,

smalle vinduer.

Det er karakteristisk for værkets mange for-

skellige bygninger, at det fortæller en historie

om en teknologisk udvikling og skiftende krav

til rammerne om produktionen af energi.

Den seneste tilbygning er til tre ældre sam-

menbyggede transformertårne, der vender ud

mod Vasbygade. De rummer transformatorer,

hvis tekniske styring med tiden er blevet util-

strækkelig. Produktionen kan ikke afbrydes,

mens det nye anlæg installeres og afprøves,

derfor har det været både nødvendigt og

praktisk, at bygge en ny bygningsenhed på de

gamle til det moderne, ubemandede anlæg. 

TEGL VED TEGL

De tre søsterkuber står i røde tegl med enkle

sandstensgesimser som eneste pynt. Tegne-

stuen har derfor valgt også at iklæde tilbyg-

ningen røde tegl, men i et murværk, der på

ingen måde ligner det gamle. 

Hvert andet skifte er lagt af mursten i normal-

format og fremtræder derfor som trukket til-

bage i forhold til de øvrige skifter, der er lagt

af bredsten. Derved opstår en livlig og let

stablet overflade, der til en hvis grad kamouf-

lerer, at der egentlig bare er tale om en stor

kasse, der ikke har brug for vinduer, da der

ikke skal arbejde mennesker i den. 

De åbninger, der anes i det tilbagetrukne skif-

te, er til røgventilation af trappeopgange.

I hjørnerne, hvor murværket fletter sammen

er der muret efter en skabelon – en kvadatisk

metalstok. Murersjakket bestod af et sjak

erfarne murersvende fra Øens Murerfirma.

I efteråret 2008, når det nye transformatoran-

læg er godkendt til drift, bliver den fjerde og

sidste facade muret og vil så tydeligt kunne

ses ude fra Vasbygade.
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De to bebyggelser klæder hinanden. Hospi-

talet giver det nye Bispebjerg Bakke ‘historisk

rygrad’ og omvendt tilfører Bjørn Nørgaards

svungne bygningskrop hospitalet fornyet vital-

itet og lethed. Begge har de murstenens tyn-

gde, en flot farve- og detaljerigdom samt nøje

planlagte grønne arealer. Bjørn Nørgaard

synes at være inspireret af Nyrops harmo-

niske sammensmeltning mellem bygninger og

terræn samt ønsket om at lade relieffer og

specialfremstillede bygningsdele indgå som

kunstnerisk facadeudsmykning. Stedets ånd

er afkodet og nytænkt på fornem vis og

kvarteret har nu to typer af det ypperste

murede byggeri med et århundredes interval.

Området, hvor den nye boligbebyggelse lig-

ger, har siden 1908 været anvendt til gartneri

og planteskole. Planteskolen har leveret

blomster, buske og træer til Københavns

parker og gader. Nu er drivhusene erstattet af

135 lejligheder fordelt på 11 huse, anlagt i to

organiske kædeforløb med luft og god nabo-

afstand imellem. 

Københavns Kommune ønskede ved salget af

grunden at bevare det grønne islæt af gart-

neri, og det mærkes, at nybebyggelsen er

pålagt en maksimal bebyggelsesprocent på

40 og en høj arkitektonisk kvalitet. De første

familier er for få måneder siden flyttet ind i

lejlighederne , og livet skyder op på ny i den

frodige muld mellem træerne.

Jeg besøger Christine på 38 år i en to-plans

lejlighed under det bølgende tag. Hun er

sammen med sin kæreste Ken og børnene

Hugo på 7 måneder og Benedicte på 10 år

flyttet til Bispebjerg Bakke for at bo i om-

givelser, der emmer af kram og kreativitet,

fortæller hun. 

»Jeg har altid tænkt, at det kunne være skønt

at bo i et Gaudi-hus. I et hus, der er hånd-

værksmæssigt og æstetisk i orden og i en

kombination af nyt og gammelt.«

Christine og hendes kæreste har begge et

karriereliv i den kreative branche og en bevid-

sthed om, at de fysiske rammer smitter af på

den mentale velvære. Denne lære går nu

videre til deres børn, som kommer til at nyde

godt af det kvalitetsfyldte lokalmiljø på Bispe-

bjerg Bakke. Et bevidst valg og livssyn,

påpeger Christine.

»Boligens omgivelser skal være rare for øjet,

for det gør noget ved sindet«, siger Christine,

som sagde farvel til en lejlighed på Frederiks-

berg, der var bygget af pap og plast, som hun

udtrykker det. Og man kan godt forvente

kvalitet, selvom man ‘kun’ bor til leje. 

»Lejeforholdet kan netop give os både bo-

mæssig kvalitet og mobilitet samt tid til at

nyde vores liv og bolig. Vi er ikke klar til at

købe fast ejendom. Som studerende flyttede

vi fra Jylland til København og nu vil vi fortsat

bo i København, ellers kan vi lige så godt fly-

tte hjem til den ‘fædrene gård’,« forklarer

Christine om deres boligvalg.

»Det er mennesker med æstetisk sans, der

har skabt det her. Ikke kun et sted at bo, men

et smukt sted at bo«, fortæller hun. Christine

er bevidst om, at det er kunstneren Bjørn

Nørgaard, der har formgivet byggeriet og

tænkt det ind i omgivelserne, og at Hånd-

værkerforeningens Fond har bidraget til den

fine håndværksmæssige udførelse og detaljer-

ing. Det har været afgørende for det aktuelle

boligvalg, at æstetiske kræfter står bag byg-

geriet. 

Et moderne fænomen; en visualisering på

nettet ‘solgte’ lejligheden til parret, før byg-

TEKST OG FOTOS LOTTE RAABO LARSEN

30 T E G L J U N I  2 0 0 7

At bo med træer som persienne – og gardiner af mursten
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Der er en landlig stemning på 
Bispebjerg Bakke, og næsten ingen
trafik. En række af store, gamle 
avnbøge og naurtræer hilser det nye
liv velkommen og danner overgang
mellem arkitekt Martin Nyrops 
Bispebjerg Hospital fra 1913
og den nyopførte bebyggelse, 
formgivet af Bjørn Nørgaard.

geriet var færdigt til besigtigelse. Til visualis-

eringen var knyttet en overbevisende tekst

om Bjørn Nørgaards og Håndværkerforenin-

gens visioner. Et prospektsalg, hvor man kø-

ber på drømme og forventninger. Christine og

hendes familie så først en prøvelejlighed en

måned før indflytning, og deres egen lejlighed

så de først på overtagelsesdagen. »Jeg havde

gerne oplevet lejlighedens præcise beliggen-

hed i forhold til naboer, omgivende landskab

og lysindfald før indflytningen, men det kan

sjældent nås, når man er den første indflytter

i en helt ny bolig,« konstaterer Christine.

Hun viser mig rundt i den luftige lejlighed, der

har lysåbninger gennem boligen, fra syd til

nord. Morgenlyset er gyldent og smukt og

forstærkes af refleksionerne fra bebyggelsens

synlige kobberundertag, der krager ud over

facaden og bliver en del af lejlighedens loft.

Rummene er rene og rolige med flader uden

radiatorer, for varmen ligger i gulvet.

Den åbne lejlighedsplan betyder dog, at der

mangler privathed i boligen, fortæller Chris-

tine. Der er et åbent flow i lejligheden med få

afgrænsende vægge og døre. Skydedøre ad-

skiller stueareal og værelser. De giver en for-

nemmelse af fleksibilitet, men evner ikke at

skabe akustisk privathed. Forældresovevæ-

relset på lejlighedens øverste plan har åben

forbindelse mod det dobbelthøje rum i spis-

estuearealet. 

»Man får et rumligt dikteret åbent forældrepri-

vatliv, man godt kunne være foruden«,

påpeger Christine. Måske skyldes irritationen

over den åbne lejlighedsplan, at familien

skiller sig ud fra det planlagte leje-segment,

som, har de hørt, oprindeligt er tænkt til

ældre par og karrierepar uden børn – altså

færre beboere pr. lejlighed og ingen børn,

men overalt står der barnevogne. 

Christine har tænkt over, hvordan de selv kan

skabe privathed i lejligheden. Det er en op-

gave, der skal tænkes over, eftersom de kun

lejer boligen og ikke frit kan lave forbedringer

uden økonomisk konsekvens. Lejlighedens

mange krumme loft- og vægflader gør også

indbygning af skillevægge til en kompliceret

sag. Og det bør ikke være det første, man skal

tænke på, når man flytter ind i en nygen-

nemtænkt og forholdsvis dyr lejebolig. Fami-

lien har netop valgt at bo her, som modstykke

til et håndværkertilbud, nu de ikke er ‘gør-det-

selv’ mennesker. Lejligheden er på 134 m2 og

de betaler ca. 15.000 kr. om måneden, inklu-

sive el og vand. 

»Og jo, man møder kvalitet i byggeriet, der

modsvarer huslejen«, smiler Christine. Hun

oplever det særligt i den skulpturelle udform-

ning, i lyset, i området, i de mange kvadrat-

metre og de to planer. 

»Men formen er sat over funktionen«, siger

Christine flere gange under mit besøg. 

»Det mærker man særligt inde i boligen, for

ude er der ikke sparet på materialer og gen-

nemtænkt detaljering med kakler fra Kina,

bornholmsk granit, specialfremstillede vin-

duespartier og håndværksmæssig indsats,«

fortsætter hun. Indvendig viser hun mig nogle

uigennemtænkte løsninger med et karnapvin-

due, der åbner indad og blokerer for pas-

sagen på lejlighedens indvendige trappe. Hun

fortæller om lyskontakten til badeværelset,

der er sat bag døren, så den er umulig at

komme til, og udsugningen fra baderum,

emhætte og skraldesug, der holder dem

vågne om natten. Den er placeret på taget

lige over soveværelsesloftet og kan ikke

slukkes. Nu bor de ellers væk fra trafik og

anden støj, så hvorfor denne designede larm 

Det er ærgerligt, at den høje standard for

kvalitet er sparet væk indvendig,« mener

Christine. Materialerne i lejligheden er

anonyme og knap så gedigne som bygnin-

gens ydre. Boform Køkkenet, som er placeret

i lejlighedens hjerte, er så hvidt og tidløst, at

det er uden ‘kant’ eller detaljer, andet end et

billigt vandarmatur og en ordinær håndvask.

Egetræsparketten virker tynd og skrøbelig og

er behandlet med en mat og helt anden

farvetone end den hvidpigmenterede træ-

trappe, der forbinder lejlighedens to gulvplan-

er. Kun gelænderet, som er formgivet af Bjørn
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Nørgaard, medvirker i sin skulpturelle ud-

formning og overflade til glans og fikspunkt i

boligens indre. Den øvrige bygningsglans

kommer fra boligens ydre, der flere steder

krænger sig ind i lejligheden som kunst på de

hvide vægge. Murpillerne smyger sig om vin-

dueshjørnerne og udgør elegante og stoflige

gardinbånd. Det funklende kobbertag kaster

lys og formvridning langt ind i lejlighedens

midte. Altannicherne trækker konkave kakkel-

beklædte hulrum ind i lejligheden, og vin-

duespartierne giver lejligheden identitet med

sit mørke, gyldne jatobatræ. Vinduespartierne

er flot proportioneret i opsprosningen, som

minder om forgreninger på et træ. Overalt

hentes naturen ind i lejligheden og bidrager

til den daglige livskvalitet. 

Christine fortæller, at hun ikke længere har

dårlig samvittighed over ikke at se naturen.

Der kravler egern rundt i træerne, og hun er

glad ved bevidstheden om at være 50 meter

fra den store nærliggende Lersøpark, hvor

hun kan tage sine daglige barnevognsture.

Hun er tæt på byen og på samme tid midt i

naturen.
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De transparente vinduesbånd har
med sine store sprosser en soliditet,
der harmonerer med de tunge
murpiller. 
Sammen med de udstrakte trækroner
medvirker mur- og vinduessøjler til et 
levende, rytmisk reliefspil i facaden,
der afleder nysgerrige indkigsblikke.
Der er meget at se på i facaden, og
det er få steder, beboerne skærmer af
med gardiner. 
Det lette tag fører blikket mod himlen
og danner en elegant linje mod lys og
skyer – vi er højt oppe på Bispebjerg
Bakke.
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Pludselig dukker de op, de rødbrune lerbyer.

Én efter én kommer de til syne på vej over

Atlasbjergene, sydøst for Marrakech, ikke langt

fra bjergpasset Tiz'n Tichka. Som kamæleoner

camouflerer husene sig, så de næsten forsvin-

der i det øde og golde landskab. Spørgsmålet,

hvad der får mennesker til at bosætte sig her

så øde og så langt væk fra civilisationen, lig-

ger lige for, men spørgsmålet forbliver ube-

svaret. Én ting er dog åbenlyst — bjergfolket,

eller berberne, som de hedder, er et nøjsomt

folk, der klarer sig med meget lidt. Mange

berberfamilier ernærer sig ved at dyrke en

smule jord, opdrætte får og geder og ved at

fremstille kunsthåndværk i form af smykker,

lertøj, tæpper og andet som sælges på mar-

kedet – medinaen i den nærmeste større by. 

Selvom de små afsidesliggende bjergbyer lig-

ger langt fra alfarvej, bor der alligevel mange

mennesker her. Omkring en fjerdedel af

Marokkos befolkning på ca. 30 mio. indbyg-

gere bor i disse tørre bjerglandskaber, der har

en udstrækning på 700 km. 

MATERIALER OG FARVER 

Lerhusene, der alle har flade tage, er mere

eller mindre ensfarvede. Egentlig er der ikke

tale om farver, men mere om nuancer eller

toner over samme tema. Jordfarveskalaen

dominer, og kun sjældent ses huse i andre

nuancer, end hvad den lokale natur kan frem-

bringe. De små moskeer med firkantede klok-

ketårne er dog en undtagelse. De er ofte

ornamenterede eller malet i lyse farver eller i

nuancer, der har jordfarvernes valør. I de

større kongebyer har moskeerne saddeltage

med grøn-glaserede teglsten som et symbol

på hellige bygninger, men i bjergene er man

mere asketisk. Ældgamle traditioner har dikte-

ret materialet og dermed også farven, men

en generel fattigdom betyder nok også, at der

ikke er råd til at flotte sig med eksklusive byg-

gematerialer. 

TEKST OG FOTOS JAN KNUDSEN
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DE USYNLIGE BYER
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NYT OG GAMMELT MØDES 

I Atlasbjergene bliver man sat århundreder til-

bage, og her mærker man virkelig historiens

vingesus. Byggetraditionen er mange hundre-

de år gammel, husene er primitive, og intet

tyder på, at der overhovedet har været en

udvikling. Dét at beskytte sig mod vejrliget

har været det primære, og selv i dag synes

dét at være gældende. Sten og lerjord har i

altid været lige ved hånden, så det bruger

man. Væggene opbygges i sten og lerjord, der

ofte bliver forstærket med tørret græs eller

halm, der iblandes den våde lerblanding.

Etageadskillelser og tag bæres af et træbjæl-

kelag (træstammer), hvorpå der lægges et

tyndere lag træ, som dækkes med ler. At det

kan lade sig gøre at bygge sådan skyldes ude-

lukkende, at der det meste af året er et tørt

klima. Regnen er lerhusenes fjende nr. ét.

Husene kan dårligt modstå regnen, men der

er byggemateriale nok, så husene bliver jævn-

ligt repareret med nye lag ler, så de ikke ‘går i

opløsning’.

Men helt primitive er disse små samfund dog

ikke længere. I nyere tid er der sket store for-

andringer, idet den nye konge Mohammed 6.

og den gamle Kong Hassan (der døde i 1999)

allerede har gjort meget for den marrokanske

befolkning ved at etablere infrastruktur med

veje, broer, vandforsyning, elektricitet og ikke

mindst skolegang for børnene. Så godt som

alle landsbyer har nu fået indlagt el, så i disse

år ses flere og flere parabolantenner skyde op

som paddehatte på de flade lertage. Selv i de

mest fjerntliggende lerbyer er det nu muligt at

se MTV — eller andre tv-programmer. 
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Cirka en fjerdedel af Marokkos 30 millioner indbyggere bor i Atlasbjergenes
tørre landskaber. Husene er af ler, samlet i små byer, hvis jordfarveskala går i
ét med bjergsiderne.
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Analyserne er udført i forbindelse med For-

svarets Bygnings- og Etablissementstjenestes

restaurering af dronning Sophie Magdalenes

paradekøkken på Frederiksberg Slot. 

Køkkenet blev indrettet i 1735 af arkitekten

Lauritz Thura, da Chr. VI flyttede ind på Frede-

riksberg Slot, mens Christiansborg blev opført. 

DYREHÅR

TI, Murværk har undersøgt den flisemørtel,

der har holdt 1.300 danske fajancefliser,

udført på Store Kongensgade fajancefabrik i

København, på plads i næsten 300 år. Mørt-

len er meget kalkrig, og den er faktisk ikke

færdighærdet endnu. Datidens flisemurer har

tilsat dyrehår som fiberforstærkning. 

OG OKSEBLOD 

Biokemiske analyser har desuden vist, at

mørtlen indeholder okseblod. Oplysninger om

blod i historisk mørtel har været kendt længe,

men det er første gang, blodet er påvist. 

Mørtlen er genskabt, og derved er det påvist,

at blodet – og måske også æggehvide – er

blevet tilsat af hensyn til de tekniske egenska-

ber. Blodet gjorde mørtlen mere bearbejdelig

og nemmere at arbejde med. Blodet vurderes

også at have haft afgørende betydning for

mørtlens hærdningsforhold og dermed for

dens styrkeegenskaber. 

AUTENTISK RESTAURERING 

TI, Murværk har stor viden om historisk mur-

værk og gennemfører rådgivning, prøvning og

analyser. Indsatsen er primært rettet mod at

skabe grundlag for optimal og autentisk

restaurering, men der oparbejdes også viden

om patinering og holdbarhed. 

GOD MØRTEL FRA 1735

Analyser udført af Teknologisk Institut har vist,

at der er hold i de flere hundrede år gamle

beretninger om, at datidens murere blandede

blod i mørtlen. 
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»Hvis murværk fortsat skal være det foretruk-

ne bygningsmateriale, er tiden inde til et stil-

skift,« siger Erik Jul, nyudnævnt direktør for

salgsorganisationen Egernsund Tegl. Med en

ny og visionær strategi ønsker virksomheden i

højere grad at tilgodese fremtidens kræsne

brugere.

»Med murværk kan man skabe overflader

med stoflighed og transperans. Der findes i

virkeligheden ingen grænser for hvor stor vari-

ation, man kan opnå ved at bygge med mur-

værk, og det er netop denne individualitet,

som bygherrerne er ude efter, og det skal vi

hjælpe dem med at opnå,« siger Erik Jul.

Salgsselskabet Egernsund Tegl, der repræ-

senterer produkter fra en række teglværker i

Sønderjylland, på Fyn og i Nordjylland, er i

mange år blevet betragtet som teglbranchens

’Grand Old Lady’, og nu føler selskabet, at det

er nødvendigt at bryde med denne betegnel-

se – det er tid til et markant stilskifte.

NYT HOVEDSÆDE

Som led i hele omstruktureringen har Egern-

sund Tegl besluttet at opføre et nyt hovedsæ-

de et andet sted i Sønderjylland. »Det er ikke

endelig afgjort, hvor det skal ligge, men vi er

nødt til at rive teltpælene op og flytte ud,«

siger Erik Jul. »Vi er en moderne salgsvirksom-

hed, som arbejder med en moderne lederstil

og åbne kontorlandskaber, og det egner vores

nuværende lokaler sig ikke til. Hvor det nye

byggeri kommer til at ligge, og hvordan det

skal se ud, er der ikke truffet bestemmelse

om endnu. Men ét er sikkert, at det skal være

et hus, hvor man som bygherre har lyst til at

komme for sammen med os at drøfte, hvorle-

des ønsket til den murede overflade kan

opfyldes. Vi har et utrolig bredt sortiment af

murstensprodukter, og det ønsker vi at tilpas-

se fremtiden og den moderne smag og byg-

gestil. Vi vil være de bedste til at lytte til kun-

dernes ønsker og er parate til at justere vores

aktiviteter.«

»Visionen er ikke længere blot at tænke

dansk og traditionelt, men at lade os inspirere

af, hvad der sker i udlandet. Stilarter, vi ikke

har kendt til tidligere i dansk byggeri, vinder

tilsyneladende indpas herhjemme, og det er

vigtigt at kunne finde den rette anvendelse

for vores produkter til nye og utraditionelle

former. Vi betragter Europa som en kilde til ny

inspiration. Det betyder ikke, at vi ophører

med at være dem, vi er, men jeg tror, at den

betegnelse, der passer bedst til vores nye pro-

fil, er et internationalt orienteret firma med

stærke rødder i det sønderjyske,« siger Erik Jul

og tilføjer, »vi skal være danske på en ny og

tidssvarende måde.« 

TEKST OG FOTOS SØREN BØGH

NYE TIDER I EGERNSUND TEGL
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Melsted er et lille fiskerleje med anløbshavn syd for Gud-

hjem. Den er en af de få byer ved den bornholske kyst,

der ikke er skåret igennem af kystvejen og derfor rummer

en egen uforstyrret stemning af fortidig provins. 

Mange af bindingsværkshusene er fra 1800’tallet og

enkelte fra 1700’tallet. Havneanlægget af granitblokke er

fra 1884, men i sidste århundrede blev fiskerbådene for

store til havnen, der nu er lystbådehavn.
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Den byzantinske 

indflydelse er tydelig i 

det cypriotiske kirkebyggeri. 

De flade, afrundede kupler

er kunstfærdigt lagt med 

munke og nonner.

FO
TO

: PETER KALM
AR
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I april måned ankom

murene til Holbæk

Strands nye toilet- og

omklædningsfaciliteter. 

De er muret på Holbæk

Tekniske Skole, som

beskrevet i forrige num-

mer af Tegl. 

Den 14. juni kl. 14.00 bli-

ver anlægget officielt ind-

viet.

VIB

Videncenter for Industrielt

Byggeri (VIB) blev etable-

ret i september 2006 gen-

nem et samarbejde mel-

lem Nordjyllands Erhvervs-

akademi og Erhvervsaka-

demiet på Odense Tekni-

ske Skole med det formål

at sætte kompetenceud-

vikling og innovation på

dagsordenen inden for det

industrielle byggeri. 

De to uddannelsesinstitu-

tioner har taget et tværfag-

ligt initiativ til at sætte

øget fokus på uddannelse,

forskning og netværk

inden for industrielt byg-

geri.

VIB´s vision er at etablere

sig som en uundgåelig

samarbejdspartner, når

det handler om udvikling

af industrielle produkter

og processer inden for

byggeriet. Missionen er at

opsøge, opsamle, bearbej-

de og udbrede viden om

industrialiseret byggeri,

målrettet implementering

i byggeriet og i byggeriets

uddannelser. 

www.industrieltbyggeri.dk

MURVÆRKS PROJEKTE-

RING 4.0  

Den nye version afløser

Murværksprojektering, ver-

sion 3.0 (CD-rom udga-

ven, der ikke længere bli-

ver vedligeholdt). 

Murværksprojektering 4.0

er opdateret i henhold til

de nye normer (DS

414:2005 og DS 420:2003

inkl. rettelsesblad 2004-

07-06) samt de kommen-

de fælles europæiske nor-

mer (EC6).

Programmet koster i abon-

nement kr. 1.893,- (ekskl.

moms) pr. år pr. firma-

adresse. 

Byggetekniske skoler får

én adgangskode gratis til

brug for intern undervis-

ning. Hvis man ønsker at

bruge programmet, kan

dette link anvendes:

www.mucdesign.dk/mur-

projektering. 

MURE TIL HOLBÆK STRAND

NB

Baggrunden for Nils-Ole

Lunds artikel i sidste num-

mer af Tegl om Ib og Jør-

gen Rasmusen er, at skri-

benten er medforfatter på

en bog om disse to arki-

tekter. Bogen ‘Ib og Jørgen

Rasmussen’ er udgivet på

Arkitektens Forlag og

koster 278 kr.
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NORDISK MASTER I 

ARKITEKTONISK

KULTURARV

Målet med Nordisk Master

i Arkitektonisk Kulturarv er

at skabe kompetencer, der

kan bidrage til at finde

fremtidssikrede løsninger

på bevarings- og fornyel-

sesopgaver i den eksiste-

rende bygningsmasse. Per-

sonlig udvikling og ledelse

er vigtige elementer i

udannelsen, der henven-

der sig til færdiguddanne-

de arkitekter og andre fag-

grupper inden for dette

felt med mindst fem års

relevant erhvervserfaring.

Uddannelsen er toårig  på

halv tid.

Yderligere information:

Efteruddannelsen,

Arkitektskolen Aarhus,

telefon +45 89 36 01 57.

ÅRHUS I LOMMEN

50 af Århus’ fornemme

bygninger har fundet vej til

en praktisk lommeguide.

Bygningsværkerne er et

uddrag af Arkitektur Guide

Jylland. Guiden har tekst

af Olaf Lind og er udgivet

på Arkitektens Forlag. 

Prisen er 98 kr. 

GRØN FORM – GRØNT MODSPIL

Annemarie Lunds biografi om Jørn Palle Schmidt tager udgangspunkt i hans virke som

landskabsarkitekt gennem mere end 50 år og især i hans anvendelse af beplantninger

og plantemateriale. Ligesom bygningskunst er landskabsarkitektur en bunden disciplin,

der har forbindelse med menneskers tilværelse og desuden kræver en stor teknisk

viden om jord og planter foruden en udtalt sans for skønhed og form. Bogen lægger

vægt på disse aspekter; det er velkomment i en tid, hvor landskabsarkitektur har ten-

dens til at blive mere abstrakt og uden bund i håndværksmæssig indsigt og kendskab

til materialer. Arkitektens Forlag har udgivet bogen, der koster 375 kr.

KALKFORSTÆRKER

COWI har genudviklet en

tusind år gammel metode

til at forstærke jordbunden

under veje. Ved hjælp af

en blanding af ler og

brændt kalk bliver jordens

bæreevne i flere tilfælde

højere end når man bru-

ger sand og grus. Desuden

er det kun er nødvendigt

at grave ud i 80 centime-

ters dybde mod de nuvæ-

rende typiske 110 centi-

meter. Grunden er, at der

opstår en kemisk forbin-

delse, som giver et stær-

kere jordlag.

Metoden er brugt under

den nye motorvej mellem

Ringe og Odense. 

Blandingslaget kan blive

op til til 10 gange stærke-

re, og der skal kun bruges

mellem 10 og 30 kilo

brændt kalk til et ton jord.

I udviklingslande har virk-

somheden i flere år blandt

andet brugt flyveaske og

vulkansk aske, også kaldet

puzzolan. Også i Frankrig

og Østeuropa bruges

enkelte steder aske eller

kalk til fundament under

veje og jernbaner. 
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MURERFAG I BEVÆGELSE

Projektet ‘Murerfaget i Bevægelse’ har til formål at

opsamle viden og gode ideer og at sikre fornuftig ind-

læring og formidling, således at dagens byggeri kan opnå

den absolut højeste kvalitet.

For at sikre den størst mulige succes tager projektet

udgangspunkt i et samarbejde/fællesskab mellem

murersvende, murermestre, arkitekter, forskere og

uddannelsesinstitutioner med fokus på læring, vidende-

ling og det færdige produkt. Det er tanken, at denne akti-

vitet skal fungere som et demoprojekt, der også kan dan-

ne model inden for andre fagområder. De resultater, der

kommer ud af projektet, vil blive beskrevet og afprøvet i

produktionen og anskueliggjort, så andre kan bruge dem

som undervisningseksempler for andre, der ønsker at

arbejde med udvikling i byggebranchen.

Foreløb er der udgivet en bog, der sammenfatter evalue-

ringer af de to projekter, der er gennemført på EUC Nord

og EUC Sjælland, som har koncentreret sig om henholds-

vis tegl som interieur og fremtidens bademiljø.

Bogens indhold kan downloades fra: www.murerfag.dk.

‘Murerfaget i Bevægelse’ forventes at forløbe i halvandet

år og er støttet af Realdania med 1,2 mio kr. 

SKOLEN FINDER STED

Emnet skolebyggeri er

relevant, da der efter flere

år uden nybyggeri igen

bygges på livet løs.

Målet med forskningspro-

jektet "Skolen finder sted"

er at etablere viden om

samspillet mellem pæda-

gogik og arkitektur, mel-

lem børn og rum og om

samspillets beskaffenhed.

Forskningsrapporten, der

er udgivet af Statens Byg-

geforskningsinstitut, Arki-

tektskolen Aarhus, Kung-

liga Tekniska Högskolan er

forfattet af Inge Mette 

Kirkeby og koster 240,00

kr. excl. moms.

www.shop.bygnet.dk

MUSEET FOR FOTOKUNST I ODENSE

I forbindelse med Industriens år har Fotomuseet kigget i

deres samling efter afspejlinger af det industrielle sam-

fund og skabt en udstillling. der kan ses frem til april

2008. I udstillingen indgår serier af kendte fotografer og

arbejdspladser: Viggo Rivads fotos af Burmeister og Wain,

Keld Helmer-Petersens serie fra Stålvalseværket i Frede-

riksværk, Eli Ponsaings’ billeder af Nedrivningen af Østre

Gasværk, Ole Meyers fortælling om danske teglværkers

arkitektur og Gregers Nielsens skildringer af danske

arbejdspladser. De udenlandske fotografers værker vil

bl.a. indeholde fabriksportrætter fra Belgien og Græken-

land samt industrilandskaber fra USA, Frankrig og Eng-

land.

NY DIREKTØR PÅ ARKI-

TEKTENS FORLAG

Onsdag den 16. maj 2007

er Sanne Wall-Gremstrup

tiltrådt som ny direktør på

Arkitektens Forlag.

Sanne Wall-Gremstrup er

uddannet cand.polit. og

kommer fra en stilling som

landechef for Danmark og

Finland i den internationale reklame/medievirksomhed McCann. Her har hun markeret

sig som en visionær og målrettet leder.

Med ansættelsen af Sanne Wall-Gremstrup tager Arkitektens Forlag første skridt hen

imod en ny virksomhedsstrategi og -struktur, hvis hovedformål er at fokusere og inter-

nationalisere aktiviteterne.
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Inspiration til nye muligheder

Gå på opdagelse i mere end 200 forskellige 

den sten, der viser, hvem du er på 

www.vis-hvem-du-er.dk

En væg er en væg..!
Den opfattelse kan du udfordre: En væg er en mulighed for at sætte 
et individuelt særpræg på dit hjem og fortælle, hvem du er. 
Om du er til skak, storvildtjagt eller klatrevægge, er helt op til dig. 
Når du bygger med mursten, har du helt unikke muligheder for at 
skabe et byggeri med individuelt præg.

Vis, hvem du er!
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VÅDMØRTEL
I BIG-BAGS

NCC Råstoffer A/S
Hedehusene Mørtelværk
Igelsø Mørtelværk
Måde Mørtelværk www.raastoffer.dk
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Skandinavisk Jura-Kalk A/S
Bredeløkkevej 12, Råby

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

www.jurakalk.dk
Tlf. 56 50 30 00

Vi er eneimportør af den ægte
Jura-kalk og den kan kun

købes igennem os.
Spørg efter eventuel forhandler.

Husk der skal stå
SKANDINAVISK JURA-KALK

på posen.

Murværkscentret
· Rådgivning
·  Konsulentbistand
· Prøvning
· Laboratorieanalyser

Telefon 72 20 38 00

www.muro.dk

SPØRGSMÅL OM MURVÆRK?

Fonden BYG-ERFA indsamler, 
bearbejder og formidler bygge -
tekniske erfaringer gennem fx 
BYG-ERFA blade, som redegør
for konstaterede problemer i 
prak sis, samt hvordan disse 
undgås og udbedres.
Hvert år udgives cirka 20 nye 
byggetekniske erfaringsblade, 
og BYG-ERFA abonnenter har 
adgang til alle gældende er fa-
r ingsblade på www.byg-erfa.dk

Digitalt byggeri
Prøv et IP-abonnement

- og få nem adgang til materiale fra BYG-ERFA,
MURO,TOR og byggeskadefondene

Byg på erfaringer

www.byg-erfa.dk

Abonner på TEGL 
marts · juni · september · december

Kr 260

www.forlagettegl.dk
tegl@muro.dk

70 26 34 84

side 46 2  30/05/07  9:48  Side 1

        



Landsdækkende service:

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

Rene, enkle linier - også på tegltaget!
Højslev Plano antracit-engoberede fals-
tagsten er nyheden, der gør valget af tegl
på taget til det indlysende alternativ, når
minimalistisk arkitektur skal kombineres
med kompromisløs kvalitet. 

Glat, stor og rationel
Højslev Plano falstagsten har en fuldstæn-
dig glat overflade uden antydning af run-
dinger eller profiler. 

Forkanten er kun 17 mm høj, så taget
fremstår som en stilren ubrudt flade med
kvadratiske tagsten i forband. 

Højslev Plano er formfaste og forsynet
med dobbeltfalse.

Med variabel lægteafstand og et kom-
plet tilbehør i tegl - samt et forbrug fra
kun 10,8 tagsten pr m2 - er montagen
hurtig og rationel.

Bestil prøver på den nye Højslev Plano
falstagsten - eller se hele det øvrige 
sortiment fra Højslev og Laumans på 
www.randerstegl.dk

Ekstremt enkelt og helt plant tegltag!

Højslev Plano falstagsten
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Teglprodukter 
fra nær 
og fjern til
dit kvalitets-
byggeri

Wienerberger A/S
Kirkebjerg Allé 88
2605 Brøndby
www.wienerberger.dk
info@wienerberger.dk Mursten •  Tagsten  •  Teglblokke

Building Value

Teglprodukter fra Wienerberger giver dig arkitektonisk design frihed.
Vores  sortiment omfatter:
Wienerberger mursten – skal det være blødstrøgne sten, maskin -
sten eller kulbrændte sten i en af naturens farver? Vi har det hele. 
Produceret på vores teglværker Petersminde, Prøvelyst,  Pedershvile
og Sønder skov eller hentet hjem fra udlandet. 
Wienerberger tagsten – oplev vores fem serier af smukke tagsten 
og find de farver og former, der passer til præcis dit byggeri. 
Wienerberger teglblokke – et nyt byggemateriale i Danmark, men 
med rige traditioner fra udlandet. Byg let, hurtigt og smukt med 
pudsede facader i teglblokke. 
Lad dig inspirere af et af Danmarks største sortimenter af tegl produkter. 
Kontakt os for at høre mere eller besøg vores nye  showroom i  Brøndby.
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