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Mursten  •  Tagsten  •  Teglblokke  •  Belægningstegl

Teglsten  
fra nær  
og fjern

En monstrøs og skæv væg af Umbria mursten  

fra Wienerberger bryder det minimalistiske, 

arkitektprisvindende byggeri hos  

IT-virksomheden Danoffice i Svendborg

Wienerberger tilbyder et af Danmarks
bredeste sortimenter af mursten,
tagsten, teglblokke og belægningstegl.
Vi producerer udelukkende på egne 
teglværker i ind- og udland, og sikrer 
dermed en meget høj kvalitet 
samt et smukt og ensartet udseende 
hver gang.
 
Vores konsulenter har stor byggefaglig
viden og står klar til at give dig nye
ideer og rådgivning, når du vil bygge
i tegl. Kontakt os for at høre
mere eller besøg vores showroom i
Brøndby.

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

Wienerberger A/S
Kirkebjerg Allé 88
2605 Brøndby
Tlf. 70 13 13 22
www.wienerberger.dk
info@wienerberger.dk
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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 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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Saint-Gobain Weber A/S 
Randersvej 75, Hinge 
8940 Randers SV 
Tlf:  70 10 10 25 
Fax: 87 61 02 05 

E-mail: info@weber.dk
www.weber.dk 

F L E X S T O N E
- K R E A T I V  F R I H E D

Med den nye FlexStone har
Exners Tegnestue A/S skabt
ny kreativ frihed til den
murede facade.

FlexFormatet har samme 
længde og bredde som
Dansk Normalformat 
- mens højden på 48 mm
giver utallige muligheder 
for individuelt murværk.

Rulleskifte, standerskifte,
sten på fladen - alt går op
med det traditionelle skifte.

Helt enkelt og indlysende
- når tanken er tænkt!

Se mulighederne i Flex -
Formatets 228x108x48 mm -
bestil prøver af de nye 
røde blødstrøgne facadesten
RT 309 FlexStone på
www.randerstegl.dk
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Landsdækkende service:
A/S Randers Tegl 
Mineralvej 4  � 9100 Aalborg
Tlf. 98 12 28 44 
tegl@randerstegl.dk

FlexStone formatet er udviklet af Exners Tegnestue A/S. Prøvemur i Auning udført af Hans Ulrik Jensen A/S. 
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De fleste går op i stil og indretning, når det kommer til bolig. De 
fleste går også op i godt indeklima og materialer af høj kvalitet.

Når det kommer til mursten, lader mange dog stå til. De ved ikke, at 
de har et valg. Og de færreste er ligeglade med at være ligeglade. 

Egernsund Tegl sætter standarden på markedet. Vi er mursten af høj 
kvalitet. Det gir’ sig selv. Men vi anviser også unik brug og sammen-
sætning.

Mursten giver muligheder. Egernsund Tegl er inspiration til nye mu-
ligheder. 

www.vis-hvem-du-er.dk



Forsiden af dette nummer af Tegl illustrerer begrebet transparens. Det dre-

jer sig om gennemsigtighed, om at få lyset ind i vore huse eller at holde det

ude – om en nytænkning af klimaskærmen.

Med nye krav til minimering af energiforbruget står byggeriet over for histo-

risk store udfordringer. Her kan den transparente bygningsdel komme til at

spille en væsentlig rolle i bestræbelserne på at opnå et let og gennemsigtigt

udtryk i traditionelt tunge bygningsdele. Betonbranchen arbejder eksempel-

vis med at indlægge lyslederfibre i elementerne for at skabe en fornemmel-

se af gennemsigtighed i de tunge konstruktioner. 

Når det drejer sig om mursten, ligger noget sådant dog ikke lige for. I tegl-

stensmuren er det med additionen af de enkelte sten, muligheden for et

transparent udtryk kan opstå; som et stykke stof vævet i varierende mønstre

kan muren forsynes med en større eller mindre grad af transparens.
Her i bladet fortælles om arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group og Rojkind
Arquitectos arbejde med Museo Tamayo Ex-Tension Atizapan uden for Mexi-
co City og om spændende aktiviteter i Spanien; teglstenen indgår her på
forskellig vis som del af et transparent udtryk.

Kim Dirckinck-Holmfeld afslutter sin kommentar til regeringens 22 initiativer

på det energimæssige område med en opfordring til teglbranchen om at

udtænke løsninger, så vi fortsat kan nyde teglets farvespil i nybyggeriet og

undgå at indpakke vores store bygningsarv i skrivebordsdekreter, pap og

papir…  samtidig med, at han advarer om, at murerfaget ikke kan vente i

halvtreds år med at deltage denne udvikling.

Både teglbrancen og murerfaget er afhængige af arkitekters og ingeniørers

kreativitet og lyst til at arbejde med stofligheden i den murede overflade.

Som mange gange før står det traditionsbundne murerfag over for en tid,

hvor der kaldes på fornyelse. 

Søren Bøgh
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Kirkerummet er betagende. 

Grundplanen er udformet som et polygon,

der rejser sig fra grunden med otte, høje hvid-

kalkede mure, afsluttede med vertikale lys-

spalter foroven. Hver af de otte sider er

opmuret i vinkelform, hvorved centralrummet,

kirkeskibet, får et stjerneformet gulv. En stor

fritstående kubisk ramme i rustfrit stål skaber

ro i rummet, og et cirkulært ovenlys giver et

generøst og blødt lys, der suppleres af spal-

ternes mere dramatiske strejflys. Præcise geo-

metriske former, som tilsammen danner en

rumlig helhed af stor arkitektonisk styrke og

visuel rigdom. Et kirkerum, der helt igennem

er præget af en kunstnerisk integritet, kon-

struktiv indsigt og en humanistisk tilgang til

det at skabe arkitektur.

Ølby Kirke blev indviet i 1997 og er projekte-

ret af Exners Tegnestue. Den ligger i et nyere

bymiljø og adskiller sig fra omgivelserne ved

et højt arkitektonisk niveau og en meget raffi-

neret anvendelse af tegl. Murværket er udført

med ekstrem konsekvens med 60 cm tykke

mure i forbandt. Ingen jern, men faste binde-

re, der ligger forskudt, så fugten ikke kan van-

dre. De store murvinger er ren teglkonstrukti-

on og synes at trodse tyngdekraften med

deres udkragninger. Detaljerne er mange og

bør opleves på stedet.

ARKITEKTEN SOM KUNSTNER

Udover at være et studie i murværk, er Ølby

Kirke også et fornemt eksempel på arkitekter-

6 T E G L  S E P T E M B E R  2 0 0 9

TEKST OG FOTOS THOMAS MØLVIG, ARKITEKT MAA
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ne Inger og Johannes Exners evne til at inte-

grere en kunstnerisk udsmykning. Tilmed har

de med egne hænder udført det krævende

håndværksmæssige arbejde med skulpturen

‘Livets Træ’. Ægteparret Exner viser her, at det

både er muligt at være arkitekter og udøven-

de kunstnere – ganske som den italienske

renæssancekunstner  Michelangelo, der var

billedhugger, arkitekt og maler.

‘Livets Træ’ er en ni meter høj skulptur, der

danner et varieret organisk forløb fra gulv til

loft. Materialet er aflange tinplader, som er

bearbejdet ved håndkraft og derpå boltet

sammen i et nøje planlagt mønster. Enkelt og

pragmatisk i udførelsen, men med en over-

vældende virkning, der tilfører rummet en

særlig poesi og som danner en inspirerende

baggrund for de kirkelige handlinger. Skulptu-

ren vokser i bogstaveligste forstand ud af gul-

vet og søger mod lyset, hvor grenene deler sig

og femten forgyldte figurer eller  ‘frugter’,

afrunder forløbet.

På en solskinsdag kan man under gudstjene-

sten iagttage, hvordan lyset ændrer karaktér

og intensiveres omkring den trekantede lys-

spalte øverst på altervæggen. Med ét rammer

strejflyset de blanke grene af tin, og skulptu-

ren træder frem fra muren i en pragtfuld,

men alligevel diskret bevægelse, der nærmest

sætter tiden i stå. De smukt formede grene

reflekterer lyset i alle retninger med deres

buede og krøllede overflader, og et forunder-

ligt skyggespil dannes på den hvidkalkede

7T E G L  S E P T E M B E R  2 0 0 9

LIVETS TRÆ

Arkitekterne Inger og Johannes Exner har både tegnet kirken og udført den kunstneriske udsmykning i Ølby Kirke.

6 Ã¸lkirke vib.qxd:TEGL/Standard  24/08/09  14.41  Page 7



mur. Blot tyve minutter varer det, før lyset

atter aftager, men består tillige med følelsen

af at have oplevet noget smukt og betyd-

ningsfuldt. 

OM TILBLIVELSEN

»Vi har altid været varsomme med at bevæge

os ind på billedkunstnernes område,« fortæl-

ler Inger Exner. Vi er jo heller ikke unge mere,

og derfor var vi selvfølgelig i tvivl om, hvorvidt

denne opgave kunne løses ved egen kraft og

ikke mindst i tvivl om, hvordan vi skulle

udføre den i praksis. Vi trives imidlertid med

denne type udfordringer, og det har været en

særdeles spændende proces, som vi nødig

ville være foruden. 

Der ligger mængder af skitser og utallige

modelforsøg til grund for skulpturen. Selv om

træet tilsyneladende er organisk formet, kræ -

ver det meget præcise tegninger at om skabe

en lille skalamodel til så stort et format. Der-

for har vi anvendt teglmurens mål og for-

bandt som et fremragende system til at styre

formen på ‘træets’ grene. Da vi først havde

fået greb om geometrien, gik det lettere, men

materialet var stadig ikke valgt, og hvordan

konstruerer og monterer man en genstand af

den størrelse? Det var en interessant udfor-

dring, som optog os meget.«

TÆT PÅ PROCESSEN OG MATERIALET

Johannes Exner supplerer, »Som kunstner er

man meget tættere på stoffet, på materialer-

8 T E G L  S E P T E M B E R  2 0 0 9
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ne. I barokken var arkitekten og kunstneren

én og samme person. Vi søgte længe efter

det rette metal og var rundt på forskellige

fabrikker. Det var væsentligt for os, at plader-

ne kunne bukkes i hånden og at deres reflek-

sionsevne var i harmoni med vores idé. Stål

og aluminium fungerede ikke, så valget faldt

på tin, der blev købt hos en orgelbygger.

Orgelpibetin består af 70 procent tin og 30

procent bly, og vi fik det skåret ud i strimler

på 8 og 10 cm’s bredde.

Hele arbejdet er udført på stedet, og selve

arbejdsprocessen tog omkring fjorten dage.

Inger stod ved et arbejdsbord i kirkerummet

og formede tinstrimlerne med hænderne.

Dernæst placerede jeg, stående på en lift, de

enkelte stykker på formonterede vinkelbeslag

på muren. De enkelte stykker er boltet sam-

men, og det var muligt at finjustere den ela-

stiske tin efter selve opsætningen. Uden vores

præcise tegningsmateriale og grundige forbe-

redelse, ville vi ikke have kunnet bevare over-

blikket.«

»For os er det vidunderligt at kunne afslutte

et langt arbejdsliv på denne måde,« siger

Johannes Exner og glemmer tilsyneladende et

kort øjeblik, at de i fællesskab er i gang med

at tegne to orgler, projektere en ombygning

og i det hele taget er mere aktive end de fle-

ste arkitekter. Inger og Johannes Exner har

begge rundet de firs år, og sammen har de

tegnet tretten kirker.

9T E G L  S E P T E M B E R  2 0 0 9
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Et korsformet diagram beskrev den optimale

sammenhæng mellem de funktioner, bygher-

ren Patronato Tamayo ønskede museet skulle

rumme. Ud over sale til udstillinger og en

restaurant drejede det sig om værksteder til-

gængelige for publikum, hvor man skulle kun-

ne se hvordan kunstværkerne opbevares,

restaureres og fragtes. Kun 20% af bygningen,

skal kunne bruges til at udstille i. 

Arkitekterne valgte at lade korsformen være

udgangspunktet for deres forslag, og dermed

ikke tvinge en mere særegen form ned over

funktionerne.

Det enkle koncept er en æske, der foldes ud,

åbner sig og inviterer indenfor. 

Byggegrunden er en stejl bjergside i Atizapan

med udsigt over Mexico City og søen Madin

Dam. Korsets arme rummer udstillingslokaler-

ne og byder fra det flade tag på udsigt over

landskabet. Korset kaster samtidig skygge

over den terrasserede skråning nedenfor og

over de fælles opholdsfaciliteter i korsets cen-

trum. 

Facaderne består af lokalt fremstillede hvi-

dglaserede tegl. De stables, så der dannes et

hulmønster stabiliseret med en lodret arme-

ring, som var det et vævet tekstil. 

TEKST SUSANNE ULRIK • VISUALISERING ARKITEKTFIMAET BIG OG ROIKIN ARQUITECTOS

10 T E G L  S E P T E M B E R  2 0 0 9

FUNKTION OG SYMBOL
Arkitektfimaet Big og Roikin Arquitectos har vundet førstepræmien i en international arkitektkonkurrence om  MUSEO
TAMAYO EX-TENSION ATIZAPAN, et museum dedikeret til den mexikanske maler Rufino Tamayo (1899-1991). 
Byggeriet påbegyndes dette efterår uden for Mexico City.
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Stenene ‘trækkes’ på armeringen som perler

på snor i mindre sektioner, og facaden tillader

lyset at komme ind, uden at skarp sol øde-

lægger de udstillede genstande eller generer

øjet for den besøgende. Da der anvendes

sten af forskellig længde placeret som i fal-

dende længder, opstår et nærmest bølgende

spil, og på afstand kan facaderne minde om

strukturen i et lærred – en reference til Tam-

ayos medie, maleriet.

Rufino Tamayo udtrykte med sine
malerier og raderinger, hvad han selv
anså for mexikansk tradition og hyl-
dede ikke som sine samtidige kolle-
ger fx Diego Rivera socialistiske idea-
ler. Hans motiver er mexikansk hver-
dagsliv, historie og symbolik i et
modernistisk formsprog. 
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TEKST OG FOTOS THOMAS MØLVIG
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VIDENCENTER SORØ AKADEMI
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Historiens vingesus mærkes med al tydelighed på Sorø Akademis Skole

og en vandretur i den store omgivende park er som at træde direkte

ind i et guldaldermaleri. Bygningerne, der omgiver den store Klosterkir-

ke, er mangfoldige i både udtryk og alder, men tilsammen danner de

en fascinerende helhed af stor arkitektonisk værdi. Beliggenheden i

byens centrum og udsigten over Sorø Sø er med til at fuldende indtryk-

ket af en kulturhistorisk perle. 

I parkens sydøstlige hjørne ligger det nyopførte Mærsk Mc-Kinney Møl-

ler Videncenter. Det cirkulære hus ligger som en solitær skulptur i det

grønne rum og indskriver sig naturligt i rækken af markante enkelts-

tående bygninger. I tilknytning til selve Centeret er der opført et toeta-

gers indkvarteringshus med 34 dobbeltværelser og en integreret bolig

til talentchefen. Arkitektfirmaet Kjaer & Richter har tegnet bygningsan-

lægget, og Pihl & Søn A/S har stået for opførelsen i totalentreprise.

TALENTPLEJE PÅ HØJT NIVEAU

Formålet med det naturvidenskabelige Videncenter er at give særligt

talentfulde grundskole- og gymnasieelever mulighed for studieophold.

De tilbydes samvær med ligesindede og undervisning i den nyeste

forskning indenfor bl.a. bioteknologi, nanoteknologi og moderne robot-

ter. Centeret tilbyder også efteruddannelse af lærere, og endelig udgør

det en enestående ramme for den daglige undervisning i de naturvi-

denskabelige fag på Sorø Akademis Skole.

Talentchef Hanne Hautop er utrolig glad for de nye bygninger og glæ-

der sig til at tage husene i brug. »Det er helt enestående rammer vi har

fået til undervisningen i naturvidenskab. Ofte ligger videnskabelige

laboratorier gemt væk i en mørk kælder uden hensyntagen til æstetik-

ken. Her mødes den nyeste forskning, praktiske laboratorier og arbejds-

pladser med en flot arkitektur og fantastisk udsigt. Jeg er sikker på at de

smukke rammer vil være med til at inspirere fremtidens unge naturvi-

denskabelige talenter til at tænke anderledes og kreativt.«

Undervisningsministeriet, Sorø Akademis Skole og Stiftelsen Sorø Aka-

demi har været initiativtagere til projektet. Sidstnævnte har bidraget

13T E G L  S E P T E M B E R  2 0 0 9
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Grundstenen, som anes nederst i billedet, hvor trappen/sidde-
plinten møder gulvet, består af tre munkesten fra 1261, som
er placeret i en cirkulær kapsel af fiberbeton, der er indfældet
i gulvet. Den markerer det absolutte centrum i bygningen og
den er samtidig et godt eksempel på den omhu for detaljen,
der kendetegner bygningsanlægget.
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Indkvarteringshuset er udformet som forskudte længe-
huse i to etager.
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Murerentreprisen er udført med bemærkelsesværdig præcision
af Pihl & Søn A/S, og de 200.000 sten kommer fra Petersminde
Teglværk.
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med grunde og 20 mio. kr, mens A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-

Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, med en donation på 130 mil-

lioner kr., har bidraget med broderparten. Den fremtidige drift forestås

af Undervisningsministeriet. 

KANNELERINGER I TEGL

Arkitekt MAA Thinne Schubert fra Arkitektfirmaet Kjaer & Richter siger

om den arkitektoniske hovedidé: ”Den runde form er primært opstået

af to årsager. Dels ønskede vi at indplacere bygningen så nænsomt

som muligt i den flotte landskabelige park, og dels ønskede vi at skabe

et nutidigt dynamisk hus. Den runde form indfrier begge disse krav og

tilføjer samtidig noget ekstra til stedet. Cirklen afrunder også det byg-

ningsmæssige forløb, der begynder med indkvarteringsbygningen og

fortsætter med den ældre Naturfagsbygning, for endelig at afsluttes

med selve Videncenteret ved søen.« 

»Der er anvendt en rød nuanceret flensborgtegl, og det skaber en visuel

tyngde i bygningerne. Mængden af mørtel øges ved det smallere sten-

format, og fugen bliver derved en meget væsentlig del af facadeudtryk-

ket. Desuden har vi arbejdet meget bevidst med at fremhæve murvær-

kets stoflighed på udvalgte steder og dermed opdele de kurvede faca-

der. Det er blandt andet sket ved partielt at anvende standerskifter og

lade hver fjerde sten træde tilbage. Dermed opstår en reliefvirkning,

som giver mindelser om klassiske søjlers kannelering.«

PERIFERIEN ER EN SKÆRM 

På trods af sin cirkulære grundplan opleves Videncenteret som et

yderst funktionelt hus. Det skyldes at cirklens periferi er udformet som

en facadeskærm, der fungerer uafhængigt af husets regulære indre.

Udskæringer i skærmen giver lys og flotte landskabelige kig til de bag-

vedliggende rum. Her ligger teorilokaler, laboratorier, administration

m.v. grupperet omkring et atrium, der har åben forbindelse til auditoriet

i nederste niveau. 

Et silkeblødt lys strømmer ned fra tre tværgående shedlys og reflekteres

rundt i centralrummet. Det er sjældent at opleve et så nuanceret og

sanseligt ovenlys, og en del af forklaringen kunne være at solens stråler

rammer det endnu blanke zink på taget, og derefter sendes videre ind

gennem de nordvendte glaspartier. Her blødes det op i den hvide lofts-

konstruktion, og farves til sidst af bagvæggens varme bøgelameller og

det øvrige rum.

Endnu en bygning er føjet til den arkitektoniske kollage, som udgør

Sorø Akademi. Det er opløftende at det kan lade sig gøre at indpasse

nutidig arkitektur på en så overbevisende måde og med så fornem en

detaljering. 

17T E G L  S E P T E M B E R  2 0 0 9

Fakta: Naturvidenskabeligt Videncenter for unge med
talent for naturvidenskab. Desuden indkvarteringsbyg-

ning med 34 værelser og bolig for Centerets talentchef. 
Facader af Flensborgtegl fra Wienerberger.

Bygherre: Stiftelsen Sorø Akademi
Totalentreprenør/projektledelse: Pihl & Søn A/S

Arkitekt: Arkitektfirmaet Kjaer og Richter A/S
Ingeniør: Henry Jensen A/S

Omfang: 3700 m2
Byggesum: 150 mio. kr.
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Når man kigger ned ad den mørke Kronborg -

gade – i forbifarten ad Jagtvej mellem Køben-

havn F og København Ø – ser man et mun-

tert rødt tag dukke op for enden af kigget.

Det ser dejligt ud – og alligevel ærgrer det

mig hver gang, jeg ser det, for det er et tag på

Nørrebro Vænge, og derfor er det helt forkert.

Nørrebro Vænge er en verden af GUL tegl! –

eller var det og burde fortsat være det. Det

var det af nød – og af dristig omtænksomhed!

Nørrebro Vænge er bygget under krigen, og

man har ikke kunnet få røde tagsten, kun gu -

le, som ingen, især ikke dengang, fandt smuk-

ke, og kun gule mursten af forskellig karakter.

Og i stedet for at fortvivle over det, så har de

tænkt sig om, gjort en dyd ud af det og skabt

noget enestående!

Bebyggelsen består af 5 fem-etagers blokke,

der omkranser et smalt haveanlæg og er be -

liggende mellem Ørholmgade og Nærumgade

på den ene led og mellem Sandbjerggade og

Nørrebroparken på den anden. De to blokke

mod øst følger parkens krumning.

Husene er opført af Københavns Kommune,

magistratens 3. afdeling i 1942-44 som boli-

ger for aldersrentenydere. De tre nordligste er

tegnet af stadsarkitekten Poul Holsøe med

Hans Chr. Hansen som den an svarlige medar-

bejder. De to sydlige blokke med altaner er

tegnet af arkitekten Charles I. Schou.

Mellem de nordlige og sydlige blokke er en

gennemgang fra gade til park mellem fire små

murindhegnede gårde og med lave teglhæng-

te huse til rullestole i de to af gårdene.

Det er et nøgternt byggeri i en nøjsom stan-

dard. Der er elevatorer i opgangene, naturlig-

vis, men trapperne er almindelige færdigstøb-

te løb med terrazzo, etageadskillelserne er af

træ med bøgetræsgulve, køkken- og toiletfor-

hold er beskedne. Ingen flotheder, men ka -

rakter i udtrykket: bærende murværk, hvide

vinduer, rødt udhæng og så, som det mest

iøjnefaldende udtryk, behandlingen af faca-

dens usorterede gule mursten: de var strø  get

med carbolineum og var næsten sorte!

Da jeg i 1949 kom ind fra provinsen og første

gang cyklede forbi på vejen fra mit kammer i

Heimdalsgade til Teknisk Skole i Julius Thom-

sensgade, fik jeg et chok. Jeg havde aldrig set

noget lignende, og jeg var rystet i årevis, men

ganske langsomt gik skønheden ved det apar-

te, det ’ikke indlysende’ op for mig, og jeg be -

gyndte at lægge mærke til detaljerne og be -

undre konsekvensen og variationen i anven-

delsen af dette ene simple materiale, den

gule tegl.

Der var materialeknaphed under krigen – ste-

nene kan have været fra flere forskellige tegl-

værker og i hvert fald flere brændinger, så

ens artethed ikke har kunnet opnås uden en

efterbehandling. Sværtningen var en nødven-

dighed, som blev overdrevet og gjort til en

særlig kvalitet. Den tager ikke noget fra mur-

TEKST HENRY VOSS • FOTOS SØREN BØGH

18 T E G L  S E P T E M B E R  2 0 0 9

DE SMÅ MILJØSKADER
Selv om de er udført i bedste mening med forbedringer for øje er reparationer, udskiftninger og tilføjelser desværre ofte
med til at ødelægge helhedsindtrykket af ellers fine bebyggelser.
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værkets karakter. Tværtimod. Facadernes for-

bandt er skiftevis løberskifte og kopskifte med

løberne forskudt en halv sten pr. to skifter.

Når en bleg sol stryger hen langs fladen, giver

det en fin stribevirkning. Som vævemønstret i

en kamgarnshabit!

Man kunne ikke få jern, så der er stik over

alle vinduer. Cement var også en mangelvare

– derfor granittrin på kældertrapperne og

murværk i kælderhalsene. 

Hver gang et let anvendeligt materiale ikke

kunne skaffes, har man undværet og brugt,

hvad man ellers havde, og resultatet er en

fornem enkelhed. Fin arkitektur vælter sig ikke

i materialeforskelle, men udtrykker sig ved

knaphed. En kendt arkitekt sagde engang: »Til

god arkitektur bruges kun fire materialer – og

så er græsset medregnet.« Glasset var vist et

af de andre.

Jeg har ofte funderet over, om der er en tanke

mere med den overdrevent mørke sværtning

(som nu er falmet til en alvorlig, men venlig

grå) – den kunne være en hyldest til London

under krigen! En lille demonstration til stilfær-

dig glæde for de indviede: de fine georgian-

ske borgerhuse i Bloomsbury-kvarteret er sor-

te – og de er det, fordi man også der har gjort

en dyd ud af nødvendigheden.

I 1800-tallets London var tågen ofte tæt og

kulfyringen afsatte tydelige spor på facaderne.

Fremfor at forsøge at rense dem, foretrak

man at male dem helt sorte, så kunne man
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overkomme at holde vinduerne og enkelte

detaljer hvide og rene.

Det har Steen Eiler Rasmussen fortalt omhyg-

geligt om i sin store bog om London – som

udkom midt i trediverne og var lystlæsning

for arkitekter de næste femogtyve år – og

man skal være en kold sjæl for ikke at blive

fortryllet af fortællingen, charmeret af resulta-

tet – og fristet til selv at forsøge.

Det er meget muligt, at det slet ikke har noget

på sig, men det gør  ikke så meget, for bare

tanken om, at det kunne være sådan, er i sig

selv opmuntrende, fordi den er så totalt

upåviselig. Det interessante ved vore omgivel-

ser er vel, at de ud over den nytteværdi, der

er årsag til deres tilstedeværelse, også har en

symbolværdi. At de kan afstedkomme associ-

ationer og oplevelser, der slet ikke er lagt i

dem. Der er nok ikke noget om den hilsen til

London. Og dog: den røde farve under huse-

nes udhæng er ikke bare rød – den er

engelskrød!

Ulykkerne begynder ofte med en nødvendig

reparation.

For mange år siden – tredive, fyrre – lagde jeg

mærke til, da jeg kom gennem Nørrebro

Vænge, at en rygningssten på hjørnet af een

af de tagstensafdækkede hegnsmure var ble-

vet udskiftet. Det er et sart punkt, så der kan

let ske skader. Den nye sten var muret fint på

plads – men den var RØD! Man har ikke lige

kunnet få en gul, så hellere en rød end ingen.
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Jeg tror, at det var her, forarmelsen begyndte.

Et par år efter var hele tagstensafdækningen

udskiftet med en betonafdækning. Pænt og

nydeligt lavet – og jo, ærlig talt, også meget

bedre!

I 1985 fik man brug for en traktorgarage, et

saltdepot og en carport – og opførte en fin,

smal bygning for enden af blomsterhaven

med en ny mur af gule sten ud mod Nærum-

gade. Meget fint indpasset. De glemte bare at

sværte muren!

I 1993 blev der lavet en containerplads ved

gennemgangen til Sandbjerggade. Man fjerne-

de rullestolsbygningen, satte en låge i muren,

byggede en galvaniseret hvælving over stien

og pudsede muren på den ene side.

Og i 1994 blev der så gennemført en omfat-

tende (og sikkert nødvendig) modernisering

af samtlige fem blokke med en reducering af

antallet af lejligheder og udvidelse af fælles-

funktioner og servicefaciliteter.

Altanerne blev i de to sydlige blokke udskiftet

med præfabrikerede betonaltaner med en

nydelig rillet lysegrå forside. De oprindelige

var skalmurede i husets forbandt og gjorde

facaden til et rigt og homogent relief. Men de

nye er måske meget bedre?

I år 2000 foretog man en tagrenovering, hvor

de gule tagsten udskiftedes til røde. De er

næppe bedre. De er pæne, de er nydelige, de

er til at græde over. Der er ikke andet galt

med dem, end at de ødelægger det hele.

Det, der er sket med Nørrebro Vænge gen-

nem godt et halvt århundrede, er det samme,

som sker overalt. Man vedligeholder og tilret-

ter til nye forhold i den bedste mening. Alt

gøres ud fra et oprigtigt ønske om at få det

bedst mulige ud af de tekniske krav og de

øko nomiske vilkår. Hver enkelt opgave løses

så godt, man formår. Man glemmer bare én

ting: at betragte helheden, at sanse stedets

ånd.

Resultatet bliver, at hver faktisk forbedring

medfører en lille miljøskade. Efter tilstrække-

lig mange forbedringer kan noget enestående

forvandles til noget ligegyldigt. Der udføres en

oplevelsesmæssig fattiggørelse.

Skaden kan være ganske lille: samtaleanlæg

ved efterhånden alle hoveddøre medfører

udskæring til diverse kasser i fine karmprofi-

ler, og noble og velformede dørgreb udskiftes

med rustfri stålknopper i ellers værdige huse.

Det ses ikke meget på afstand, men det føles

i hånden som et kvalitetsfald og for disse

huse næsten som en social deroute. Udskift-

ningen af oprindelige vinduer ses til gengæld

så meget, at ingen kan undgå at lægge mær-

ke til det, især de sjældne steder, hvor ud -

skiftningen endnu ikke er total.

Det er naturligvis ikke kun beboelsesejen-

domme, der udsættes for miljøskader. De
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sker overalt – snigende, så ingen opdager

dem lige med det samme og protesterer. 

Derfor fortsætter de. Det går jo godt.

Det er væsentligt, at enkeltdelene i en ejen-

dom svarer til husets øvrige udtryk, så man

kan være vis på, at der er, hvad det giver sig

ud for at være, at det kan tidsfæstes.

Et hus har krav på – lige som et menneske –

at ældes med værdighed. Det udelukker ikke,

at funktionerne og de tekniske installationer

ændres – og det er ikke nogen naturlov, at

tekniske forbedringer skal følges af langsom

forsimpling.

Katastrofer kan man undertiden afværge,

men små skader sker bare. Selvfølgelig er det

hele – under evighedens synsvinkel – ganske

betydningsløst, jorden går jo nok under en

dag. Men medens der endnu er aktivitet, og

udviklingen af nye værdier fortsætter, kan det

næppe skade at ofre den kapital, det jordiske

gods, vi allerede har skabt, en smule op -

mærk somhed.

Nørrebro vænge er, trods alle ulykkerne, sta-

dig værd at slå en svinke igennem. Den fine-

ste oplevelse af stedet får man inde mellem

husene fra det lange haverum, en klemt og

strakt London-square, med både græs, buske

og blomster og med akacier og rødtjørne.

Der er smukkest, når rødtjørnen blomstrer.
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Mange aalborgensere har i den seneste tid kigget forsigtigt ind af 
dørene til Nordkraft. Navnet er som før, og bygningen tilsyneladende også, 
men ellers må dét, der er sket med stedet kaldes en sand forvandling. 
Elkraftværket Nordkraft var, da det stadig var i funktion, en betydningsfuld
arbejdsplads i Aalborg, og efterfølgende har bygningen stået tom i 
adskillige år, men nu lukkes dørene endelig op.

TEKST OG FOTOS HELENE HØJER MIKKELSEN
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SJÆLDENT ARKITEKTONISK DRAMA 

Fra at være et tilknappet bygningskompleks er
Nordkraft nu byens nye kulturmaskine med klar
identitet; et vellykket eksempel på konvertering

af en gammel industri bygning.
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Nordkraft har fået en ny be tydning som et

kultursted for alle. Et of fent ligt rum som ven-

ter på at danne rammen om udfoldelsen af

mangfoldige aktiviteter. Maskinerne er borte

og erstattet med en ny åbenhed og tilgænge-

lighed er trådt i stedet.

EN PROCES SÆTTES I GANG

Efter at Nordkrafts fremtid i en årrække vak le-

de mellem nedrivning og total forvandling,

udskrev Aalborg Kommune i januar 2006 en

idékonkurrence, som Cubo arkitekter vandt.

Siden har stedet været en kæmpe byggeplads

og vil være det mindst endnu et år. 

Kommunen har fra starten været fokuseret på

at sammensætningen af in teressenter skal

kunne danne grundlag for en form for syner-

gieffekt og for en klar profil for stedet. Musik-    

stedet Skråen og Art Cinema Biffen har længe

ventet på bedre lokaler i Nordkraft, men også

andre af byens etablerede kultursteder flytter

hertil. Udannelsesinstitutioner, et teater,

iværksætterfirmaer og idrætscentre som

eksempelvis DGI bliver fremover en del af

Nordkraft. 

OMBYGNING MED OVERBLIK

Som så mange andre virksomheder havde

Nordkraft i sin tid som elværk udvidet mange

gange og bar tydeligt præg heraf. De ældste

bygninger fra 1940’erne er nu genindviet,

mens den sidste og største bygning fortsat er

under ombygning. 

Det yderst komplekse byggeri opleves stort og

massivt, og en væsentlig del af ombygningen

har derfor drejet sig om at gøre stedet mere

tilgængeligt og overskueligt. Nederste etage er

nu forbundet på tværs af de oprindelige byg-

ninger med en indre gade, der skaber større
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rumlig sammenhæng og overskuelighed og

giver en fornemmelse af stedets omfang. 

Mange elementer fra stedets tid som kraft-

værk er i overraskende grad bevaret. Ikke bare

mure, trapper, elevatorer og vindueshuller

men også kultragte, kraner og togspor er be -

varet. Ombygningen er hermed sket med stor

respekt for industriarkitekturens kulturhistorie

og stedets ånd og funktion, hvilket med sik-

kerhed vil være Nordkrafts styrke på lang sigt. 

Hvor der har været behov for at placere nye

døre eller trapper, er det gjort med visuel

kontrast til det eksisterende. Cubo arkitekter

har dog ladet sig inspirere til at bruge tre far-

ver fundet i det oprindelige Nordkraft på døre

og vægge. I kedelhallen er en stor trappe i

sorte stålplader  landet mellem to etager,

som var det en Ingvar Cronhammar-skulptur.

Samme råhed i udtrykket skabes med et ver-

tikalt gennembrud i turbinehallen, hvor man

nu kan stå nede i mørket og se op i buelof-

tets kølige nordlys. 

EN EKSTRA DIMENSION

Med et tydeligt formsprog har arkitekterne

føjet en ekstra dimension til Nordkraft, og ste-

det fremtræder nu mere tilgængeligt, indby-

dende, og alle de indlysende eller mere spe-

cielle særkender, stedet har, fremhæves. 

Nordkraft er bygget til at huse et mægtigt

maskineri, og rummer derfor nogle anderle-

des og meget store rum. Store grove kon-

struktioner og fine gulve med klinker. Stedet

rummer fortællinger om arkitektur og industri-

kultur.

DYREBAR FORÆRING

At give en industribygning en helt ny funktion

giver derfor en sjælden chance for at skabe et
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Indvendigt er Nordkraft overvældende med sine 
utallige rumlige, formmæssige og materialemæssige
lag. Ombygningen har medført nogle væsentlige gen-
nem skæringer på tværs af oprindelige forløb, der
fremhæver stedets særlige karakter.
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sted med ekstraordinære rammer. Forsøger

man at etablere de samme funktioner fra

grunden, vil man i dag ikke kunne opnå den

ånd og fornemmelse af identitet, som de

gamle mure giver. Et så stort volumen ville

sandsynligvis heller ikke kunne opføres så

centralt i dag, og man kan derfor sige, at man

foræres en dyrebar dimension i sammenstil-

lingen af en forladt bygning med en ny funkti-

on. Kontrasten mellem det eksisterende og

det tilføjede giver plads til mange små fine

detaljer, stofligheden i skiftende materialer og

overflader og kontante skift mellem lys og

mørke og trange og luftige rum giver overar-

bejde til sanserne. Nogle vil sige, at Nordkraft

mistede sin styrke som en Samson, da kraft-

værkets to stålskorstene blev skåret ned, men

det er nu i den menneskelige skala, at stedet

igen viser sin styrke. 

Den tidligere kedelhal har fra starten haft et enormt
potentiale med sit volumen og dagslys. De gamle kul-
tragte er bevaret, og gulvets sammensætning af granit-
gulv, dørkplade og glas afslører stedets som en forhen-
værende maskine. 
For at bevare rummets autenticitet fremstår væggenes
overflader i sin oprindelighed, således at tidligere brug
kan aflæses. Væggene er let afrenset og støvbundet.
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TEKST OG FOTOS KRISTIAN GRAMSTRUP
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MAUSOLEUM FOR SITT ZUBAIDA 
CA. 1170-81 

Sædvanligvis er muqarnas beskyttet mod sne og regn af kegleformede tage, som det kan
ses i Iran og Syrien. Et fåtal af kuplerne står dog uden overtag i særligt varme og tørre 

områder som for eksempel Bagdad. Her ses at også ydersiden af muqarnas-ornamentet kan 
hævdes   – måske utilsigtet – at være af næsten lige så stor skønhed som indersiden.
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Muqarnas er den arabiske betegnelse for konsol eller kragsten, (egentlig ‘trinformet’), som
anvendes som dekorativt element i den traditionelle islamiske og persiske arkitektur. 
Ornamentet opstår ved små spidse nicher, der stables i rækker eller lag og gradvist mindskes
og forskydes opefter. Muqarnas udføres traditionelt i træ, tegl, sten eller gips.
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Grundlæggelsen af hovedstaden Bagdad i Irak

indledtes i 762 e.Kr. af Abbasiderne på vest-

bredden af floden Tigris. Byen er berømt for

sin cirkulære grundplan og blev i sin tid

betragtet som en model for anden byplan-

lægning, og Bagdad blev snart ét af de store

centre for menneskelig civilisation. Byen vok-

sede hurtigt og spredtes til den østlige flod-

bred og nåede et kulturelt og arkitektonisk

højdepunkt i den sidste del af det 8. årh. 

I næsten fem århundreder kunne byen rose

sig af legendariske paladser, moskeer, bade,

markeder, haver og offentlige bygninger. 

Ét af de monumenter, man i 2002 inden inva-

sionen kunne få lov at opleve, var et mauso-

leum for Sitt Zubaida i udkanten af Bagdads

gamle bydel i det shiitiske område af byen –

et meget fattigt område. Her anvendte børne-

ne stedet som legeplads, selv om også en

muslimsk gravplads naturligvis er helligt

område. Mausoleet var i kraftigt forfald, og

det er nok tvivlsomt, om bygningen har und-

gået yderligere forfald siden oktober 2002, da

der efterfølgende var kamphandlinger i områ-

det.

Det siges at være Abbaside-kaliffen al-Naisir,

der byggede dette ottekantede mausoleum til

sin mor, Sitt Zubaida omkring år 1180. Kende-

tegnende for mausoleets pragt er ‘muqarnas’-

kuplen, en kuppel, der opstår ved sammen -

sætningen af små nicher og konsollignende

bygningselementer – muqarnas, der i større

flader anvendes i hvælvinger, kupler og andre

bygningsdele i islamisk og persisk arkitektur

og kunst. 
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Mønstermurværk og relief fremhæver bygningens særpræg og vidner om dens særlige funktion. 

28 grav vib.qxd:TEGL/Standard  24/08/09  14.52  Page 30



31T E G L  S E P T E M B E R  2 0 0 9  

Muqarnas anvendes næsten altid udelukken-

de som dekoration af under- og indersiden af

kupler og hvælv, idet de ikke indgår som

bærende elementer i et bygningsværk. Som

et af de mest karakteristiske og gennemgåen-

de elementer indgår de i islamisk arkitektur

og er i udstrakt grad anvendt på såvel kupler

som indgangsportaler, nicher, kapitæler og

dekorative overflader men også i billedkun-

sten og i kunsthåndværket, hvor de ses udført

i mange forskellige slags materialer og dimen-

sioner i de islamiske lande fra Spanien til

Centralasien.
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Det er ikke kun på den verdenskendte

Sydney opera, at man kan finde teglklinker

anvendt som både tag og facadebeklædning.

Også på Vejles nye vartegn Bølgen, hvor faca-

der og tag går i ét, er teglklinker anvendt –

om end på en lidt anden måde end i Sydney.

Et samarbejde med producenten ivarsson

omkring udformningen af Bølgen har åbnet

for nye muligheder for både bygherre og arki-

tekt, idet man fremover vil kunne udforme

både tagflader og facader på anderledes

skulpturel vis samtidig med, at der projekte-

res i standardmoduler. De hårdtbrændte tegl-

klinker er særlig velegnede som klimaskærm

pga. materialets robusthed over for regn, 

frost, varme og solens ultraviolette stråler.

ARKITEKTENS VISION BLEV INDFRIET

Jesper Høiberg, Henning Larsen Architects var

sagsarkitekt på første etape af byggeriet, der

udgør to bølger ud af fem påtænkte. Om val-

get af hårdtbrændte teglklinker siger han:

»Forud for projekteringen var det vigtigt for os,

at bølgerne kom til at stå præcise og enkle,

men også at byggeriet kunnne projekteres

med standardmoduler. Vi havde derfor opstil-

let krav til et element, der skulle passe ind i

en standardmodulering. Derudover var det

vigtigt, at de bølgende facader kom til at stå

med den rigtige hvide farve. Blandt mange

leverandører fandt vi, at teglklinken Tonality

fra ivarsson var det eneste produkt, der kunne

indfri vores krav. I samarbejdet med virksom-

heden tilpassede vi klinken, så den ved små

ændringer kunne anvendes til dette byggeri.

Et andet krav var, at overfladen skulle være

vedligeholdelsesfri. Og det er teglklinken, som

har en hård og glat overflade, der modstår

graffiti, algevækst og andre mikroorganismer.«

UNIK OPHÆNGNING

De hårdtbrændte klinker er ikke fugede men

ophængt på et system af lodrette bæreprofi-

ler med kroge og klemskinner, der friholder

klinkerne fra undertaget, så der opnås den

rette ventilation. Der anvendes en flydende

tætning, idet en såkaldt smøremembran sik-

rer, at de ca. 20 % regnvand, der trænger

igennem ved bæreprofilerne og ved de speci-
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TEGL I BØLGER

TEKST OG FOTOS JAN KNUDSEN
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alfremstillede klinker forsynede med udluft-

nings- og ventila tionsriller, bliver afledt til en

samlebrønd.

Teglklinkerne måler 300 x 1200 mm og vejer

under 35 kg pr. m2. Det betyder, at de let kan

håndteres ved opsætning og genplacering i

forbindelse med inspektion eller reparation af

undertaget.

LUKSUSLEJLIGHEDER

Lejlighederne er af varierende størrelse med

gennemlyste opholdsrum og altaner med

udsigt til både fjorden og havnen mod øst og

til byen mod vest. Til alle lejligheder hører der

p-kælder. Øverst under ‘bølgekammen’ på

niende etage findes en eksklusiv fire-værelses

penthouse-lejlighed på 250 m2 i to plan. 

Mod fjorden er lejligheden åben til kip med

gennemgående vinduespartier. Der er plan-

lagt i alt 115 boliger, når alle fem bølger

engang står færdige.
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Ophængningssystemet på Bølgen består af bæreprofi-
ler, der ved hjælp af kroge og klemskinner holder tegl-
klinkerne på plads. Den relativt lave vægt sikrer nem
montage. Evt. ødelagte sten kan udskiftes enkeltvist,

dvs uden indgriben i den øvrige omkringliggende flade.
Tonality teglklinker leveres i 34 farver.

Man kan mene, at det er banalt at tegne et hus med bølgeform ved en kyst,
eller at det er brovtende at bygge huse, der stritter for meget og upraktisk med
huse, der ligner kaniner, når de fleste boliger er skruet sammen af 
firkantede rum. 
Disse overvejelser er dog ikke Jan Knudsens ærinde i omtalen af Bølgen ved
Vejle Fjord fra Henning Larsens Tegnestue – den fortæller om valget af de
keramiske klinker, der danner de bølgende klimakærme.

FO
TO

: I
VA
RS
SO

N
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Zig Zag Alleen i Tivoli med de smukke gam-

le tørpressede og ringovnsbrændte tegl-

klinker fra Hasle trængte til en renovering. De

gamle klinker havde et markant farvespil og

et særpræget udseende med gennemløben-

de, tværgående riller; et sjældent syn i vore

dage. Klinkerne var dog kun 4 cm tykke, og

mange års slid havde sat sine spor. 

Aktivitetsniveauet i Tivoli er i de seneste år

steget markant, med bl.a. udvidelse af

åbningstider i forbindelse med mærkedage

som Halloween og julemarked, og det har

medført en øget trafik med tunge køretøjer

og dermed store belastninger af belægningen.

I2007 indledtes et samarbejde mellem land-

skabsarkitekt Niels Lützen fra Tivoli og virk-

somheden Steffen Sten om at udvikle efter-

følgeren til den gamle tørpressede Hasleklin-

ke. Ønsket var at producere en stabil klinke af

høj kvalitet med en tykkelse på 6-7 cm for at

imødekomme de store krav til både trykstyr-

ke, vandoptagelse og holdbarhed; en klinke

med en forholdsvis stor overflade og med et

varieret farvespil og præcise og udtryksfulde

prægninger.

Producenten Hagemeister Klinker i Tysk-

land blev inddraget i udviklingssamarbej-

det og det lykkedes hermed at skabe en ny

kvadratisk ’Tivoliklinke’ på 15x15 cm med en

tykkelse på 62 mm.
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TEKST SUSANNE ULRIK • FOTOS MICHAEL STEFFEN

RENOVERING AF ZIGZAG ALLEEN I TIVOLI
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Den nye klinke har et farvespil, der nær-

mer sig den oprindelige Halsleklinkes i

gult, gråligt og okker med fine kulbrændinger;

og som før giver nu 5 diagonale riller med

præcis og skarp prægning på den ene side af

klinken mulighed for at danne forskellige

mønstre i belægningen. Klinkerne blev lagt

dette forår lige inden Tivolis åbning.

På Zig Zag Alleen, som er det længste gen-

nemgående stianlæg i Tivoli, har man

valgt at lægge klinkerne diagonalt med kryds-

fuger, så der herved opstår et kvadratisk

mønster gennem belægningsstenens riller.

Brolæggerarbejdet, som blev afsluttet i april,

er udført af OK Grøn Anlæg.

Klinken fremstilles også i en mørk udgave.
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Energiskruen drejes en gevaldig omgang, når

de skærpede krav til nye bygninger træder i

kraft i 2010 for at blive yderligere skærpet i

2015. Årsagerne til skærpelserne behøver vi

ikke at lede længe efter: CO2-udslip, massivt

forbrug af lig, som Thor Nørretranders kalder

de fossile brændsler, og hvor de seneste mel-

dinger er, at olien er på vej til at slippe op

allerede om få år.

Det er det grønne samfund, der er på dagsor-

denen, og det er en chance; en vidunderlig

mulighed for at gøre op med industrisamfun-

dets uhæmmede stormløb på naturens res-

sourcer i form af enorme lossepladser, forure-

ning og et nærmest uhæmmet forbrug.

For selvfølgelig kan det lade sig gøre at skabe

et grønt samfund baseret på bæredygtighed.

Alene fra solen får vi mange tusinde gange

den energi, som vi skal bruge til at drive vores

samfund. Vind, vandkraft, bølgeenergi, geoter-

mik, bioanlæg m.v. giver også alle muligheder

for en ligfri energiverden. De er oven i købet

til stede i sådanne mængder, at al snak om

atomkraft burde forstumme. Vi bør målrettet

satse på vedvarende energikilder. Hvis det

lykkes at tæmme solens energi, vil vi kunne

producere al den el, der skal til for at drive

samfundet enten lagret i form af brint, eller i

nye batterier, som den fremadstormende tek-

nologi stiller i udsigt.

Men det grønne samfund kræver et opgør

med vanetænkningen, og sådanne såkaldte

paradigmeskift tager tid. Inden for sammen-

lignelige områder går der op imod 50 år, før

et nyt tankesæt slår igennem igennem, og det

har verden ikke tid til at vente på. 

Det er for så vidt ikke fordi, vi ikke har kendt

til problemerne længe. Allerede i 70’erne var

organisationer som NOAH, OVE og FREJA ude

med løsningsmodeller, der fik en vis vind i

sejlene på grund af energiforsyningskrisen,

der med ét slag flerdoblede oliepriserne. Det

førte i Danmark dels til grundlæggelse af en

række industrier, hvoraf vindindustrien er den

mest succesfulde. Det førte også til en skær-

pelse af isolationskravene, og til nogle fuld-

kommen enøjede restriktioner, der førte til så

små vinduesarealer, at jeg i en leder i Arkitek-

ten kunne skrive ‘mørke midt på dagen’.

Jeg har netop kortvarigt boet i et af byggerier-

ne fra den tid opført i det nydeligste mur-

værk, men selv på en sollys sommerdag er

det nødvendigt at tænde lyset, og fornemmel-

sen af at have kontakt med naturen og ver-

den udenfor er borte. 

Disse reglementer førte til et mørkt kapitel i

dansk byggeri. For nok blev der sparet noget

energi, men resultaterne er nedslående, og

det manglende dagslys, ved vi nu, er årsag til

depressioner, utilpassethed, koncentrations-

bevær og stress. Dette gælder for en hel peri-

odes byggeri, netop fordi bygningsreglemen-

terne var så fastlåste og enøjede som et

dekret fra en østtysk regeringsembedsmand.

De var netop lavet ud fra den betragtning, at

ingen af aktørerne i byggesektoren er i stand

til at tænke selv, men også uden blik for kon-

sekvenserne. Der var dårligt indeklima, hyppi-

ge råd- og svampeskader og en deprimeren-

de arkitektur. 

Man kan tro, at denne mangel på tiltro til

undersåtternes evner er en centraladministra-

tiv vane – de nye retningslinjer for de kom-

mende år (22 punktsprogrammet) er ingen

undtagelse.

De fremmer på ingen måde lysten til eksperi-

menter, men har snarest karakter af dekreter.

Heldigvis holder man stadig fast i energiram-

mebegrebet, der betyder, at der åbnes en

mulighed for innovation – og for at man, dvs.

alle fra bygherrer over arkitekter til udførende

og leverandører, i en vis udstrækning på egen

TEKST KIM DIRCKINCK-HOLMFELD
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GENTÆNK MURVÆRKET

Alene fra solen får vi 
mange tusinde gange den
energi, vi skal bruge til at 
drive vores samfund.

Men det grønne 
samfund kræver et opgør med
vane tænkningen, og sådanne

såkaldte paradigmeskift 
tager tid.

Kunne et grønt samfund skabes, ville vi få en kærkommen chance for at gøre op med vort skamløse
overforbrug og med bjergene af skrald; der ville åbnes for helt nye måder at tænke og indrette sig på.
22-punktsprogrammet for energibesparelser i nye bygninger mere end antyder, at det er på høje tid, at
teglbranchen kommer op af starthullerne.
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hånd og med andre midler kan nå det sam-

me resultat, nemlig at sænke energiforbruget.

(eller gør man?).

Hertil kommer, at man belært af 80’ernes

kedelige erfaringer skærper kravene til kom-

fort, indeklima og sundhed, hvordan det så

end lader sig gøre med en så fantasiløs til-

gang, som der lægges op til (Initiativ 5). End-

nu engang vil ventilationsbranchen gå sin

sejrsgang med luft ført ind gennem kilome-

tervis af kanaler.

Netop det, som kaldes initiativ 2, vil i en rigid

fortolkning få fatale følger for dansk byggeri,

og ikke mindst for murværket: ‘Der fastsættes

stramme krav til klimaskærmens og vinduer-

nes energimæssige egenskaber. Kravene skal

sikre, at alle nye bygninger uanset forsynings-

form altid har en høj energimæssig ydeevne.’

Her er man fanget i en Catch 22, for det må

jo betyde, at isoleringskravene altid er gæl-

dende, uanset om man ved andre initiativer

kan opfylde energirammen. Hvis dette skal

tages for pålydende er energirammebestem-

melserne i praksis sat ud af funktion, hvilket

måske er naturligt for ministerielle skrive-

bordsgeneraler, der tror på pisk frem for gule-

rod. Det kan føre os tilbage til 80’ernes mør-

ketid og true med at sætte tegl ud af spillet,

med mindre murerfaget for alvor sætter gang

i en innovationsproces.

Tegl behøver ingen anbefaling. Det er det

mest overbevisende byggemateriale til danske

forhold. 

Det kræver imidlertid et opgør med vane-

tænkningen, som de mange vidtløftige visio-

ner på den store arkitekturudstilling på Louisi-

ana ‘Fremtidens Arkitektur er Grøn’ peger hen

imod. Fælles for dem er, at de er tænkt fra

‘Cradle to Cradle’, altså fra ‘vugge til vugge’ og

netop ikke fra vugge til grav, fordi produkterne

kan genopstå i andre former enten genan-

vendte eller i et naturligt, ikke skadevoldende

henfald.

Det kunne såmænd også være mottoet for

teglbranchen, for tegl anvendt med arkitekto-

nisk nerve har praktisk taget ingen grav, men

kan genfødes til anden brug.

Tegl er vedvarende, kunne man også sige,

men det isolerer jo ikke så godt, og med min-

dre, at tegls anvendelse skal reduceres til en

tynd keramisk skal, stilles der krav til en gen-

tænkning af dette materiales rolle i den grøn-

ne fremtid.

Der er masser af muligheder både i husenes

konstruktion, trombewalls, tunge varmeakku-

mulerende bygningselementer i passiv-solhu-

se, kombinationer med aktive solfangeranlæg,

der lagrer varmen i murværket osv., men vel

også i udvikling af nye ydervægssystemer? 

Og hvor er det befriende, hvis indervæggene

ikke bare siger gok-gok, når man banker på

dem.

Det umiddelbart indlysende; en halv- eller

helstensvæg med en halv meter isolering

forekommer ikke tiltalende. 

Der er mange muligheder, men det er i elvte

time, teglfolket kommer på banen.

For det mest bæredygtige vi har, er smukke,

velfungerende huse, der står i flere hundrede

år, fordi folk holder af dem. Og hvis noget er

typisk dansk, er det tegl – dette altid levende

materiale. 

Måtte teglbranchen, arkitekter og andre inno-

vative sjæle udtænke løsninger, så vi fortsat

kan nyde teglets spil i nybyggeri og finde

metoder til at undgå at pakke vores store byg-

ningsarv ind i skrivebordsdekreter, pap – og

papir ...

I har desværre ikke 50 år.
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Tegl behøver ingen anbefaling.
Det er det mest overbevisende
byggemateriale til danske 

forhold. 

Der er masser af 
muligheder, men det 
er i ellevte time,

teglfolket kommer på banen.

36 Projekt2 vib.qxd:TEGL/Standard  25/08/09  14.17  Page 37



TEKST SUSANNE ULRIK • FOTOS FRA BOGEN
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OFFENTLIGT PRIVAT FLYGTIGT 

NY BOG FRA ASCER/TILE OF SPAIN ER ANDET BIND I SERIEN ‘LA CERÁMICA EN ARQUITECTURA’

ASCER har udgivet to bøger. Den første ‘Moulding Assembling Desig-

ning’ er omtalt i Tegl/3 2007, og i 2008 udkom ‘Public Private Epheme-

ral’, der præ senterer 32 forskellige projekter, hvori keramiske byggepro-

dukter spiller en væsentlig rolle. Det kan vel ikke nævnes ofte nok, at

det brændte lers fremtid i byggeindustrien er afhængig af, at det form-

gives og anvendes på nye må der. Og der er i følge Ceraespaña og

nævnte bøger rige muligheder for at udforske lerets fleksibilitet og bry-

de med både traditionelle formater og forestillinger.

For at fremme kendskabet til keramiske byggematerialer har ASCER ud

over afdelinger i fem lande etableret afdelinger på fem spanske arki-

tektskoler. Arbejdsformen på afdelingerne er workshops, der giver de

studerende et praktisk kendskab til lerets muligheder. På samme tid

kan spansk teglindusti få indblik i en mere utraditionel og fantasifuld

tilgang til videreudvikling af eksisterende produkter eller kreation af helt

nye bygningsdele og systemer.

EKSEMPLER FRA BOGEN 

A. Cubilote er tegnet af Maria Roca Ribes fra arkitektskolen i Cataloni-

en; en facetteret teglfacade, der kan krumme, fordi dens moduler er

hængslede.

B. Installationen (det flygtige) i ‘Espai d’Art Contemperani de Castello’ i

2006 af Daniel Buren består af seks retvinklede kabiner, der er malet

kridhvide på ydersiden og indvendig beklædt med farvede kakler sat op

i store geometriske mønstre.

A B
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C. Equip Arquitectua. Felipe Pich-Aguillera. Teresa Batlle. 

Udsnit af facaden på Telephonica Moviles Call Center i Toledo. En dob-

belt curtainwallfacade med polycarbonatpaneler inderst – en del af en

velgennemtænkt klimaskærm.

D. Guillermo Vazques Consuegras bygning fra fra 2005 i Toledo rummer

et regionalt arkiv, hvis lukkede facade er dækket af et horisontalt forløb

af flade rektangulære og t-formede teglblokke.

Foreløbig kan bogen findes og bestilles på nettet. 

C

D

ASCER – Association of Ceramic Tile Manufacturers of Spain – er grundlagt i 1977 og erstatter tidligere organisationer,
den første blev grundlagt i 1940. Ascer/tile of spain udgiver Ceraespaña – en for teglinteresserede meget inspirerende
udgivelse, der kan ses på www.spaintiles.info. Her præsenteres en række utraditionelle eksempler på brug af tegl og
keramik i forskellig skala. 
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Valby Have er et nybyggeri i Valby i Køben-

havn, som består af både rækkehuse og lave

etageejendomme. På en grønning midt i be -

byggelsen finder man fire bymøbler udført i

tegl.

Møblerne tager udgangspunkt i det omkring-

liggende byggeri og fabulerer over byens

landskab. Udformet som små universer i tegl i

samme mursten som husene omkring dem,

fremhæver de nogle af materiales konstrukti-

ve og rumlige muligheder. Med et for teglsten

karakteristisk formsprog, som vi kender det fra

den fritstående mur eller den murede trappe,

understreger små forskydninger med lys og

skygge de forskudte kubers rumdannende

virkning. Teglmøblerne er ganske lave og for-

met som lange ‘arme’, der strækker sig ud

over grønningen og forsvinder ned i jorden. 

I bebyggelsens midte udfolder de små tegl -

universer landskabet og møblerer grønningen,

understreger dens geografi. Møblerne ‘kom-

menterer’ hinanden og den nye by omkring

dem.

Møblerne er til områdets beboere og forbi-

passerende. Det er møbler, man kan sidde på

og anvende på forskellige måder alt efter

alder og tilbøjelighed, møbler til både leg og

hvile.

Arkitekter: Arkitema

Murer: Henry Nielsen og Søn, Palle Nielsen.

Bygherre: Sjælsø Danmark A/S.

TEKST OG FOTOS HELLE VIBEKE STEFFENSEN, BYGNINGSKERAMIKER
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BYMØBLER TIL GRØNNING I VALBY 
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BO BEDRE BUET

‘Think out of the box’ er et engelsk ordsprog, som Ron

Bader synes, danskerne skulle tage til sig. Vi er nemlig

særdeles konservative, når det drejer sig om at bygge

enfamiliehuse, mener han. Her er et eksempel på en

enkel men anderledes form iklædt et velkendt materiale.

På Grønnemosevej i Vollerup i Sønderjylland har Canadie-

ren Ron Bader været ophavsmand til opførelsen af to

usædvanlige familieboliger, hvis formsprog adskiller sig

markant fra det traditionelle.

Ron Bader har efter eget udsagn ladet sig inspirere af inu-

itternes igdloer i sit hjemland, idet ønsket om en stor

fleksibilitet i indretningen af boligen har været bestem-

mende for valget af en selvbærende konstruktion. 

Med en klimaskærm opbygget over en række buede lim-

træsspær har man imidlertid også kunnet imødekomme

kravet om et stærkt reduceret energiforbrug, idet hele kli-

maskærmen kan betragtes som et tag, hvis konstruktionsdybde traditionelt kan rumme en større mængde isolerende materiale end en væg.

Forekommer formsproget udsædvanligt, så er de materialer, der er anvendt i byggeriet, dog ganske traditionelle. Ron Bader hilser således den dan-

ske tradition velkommen ved at lægge teglsten på de buede tagflader og har i samarbejde med leverandøren tilpasset husets dimensioner til tagste-

nens, så skæringer har kunnet undgås, og det har været

muligt at anvende standardiserede løsninger omkring vin-

dues- og døråbninger i de store tagflader. Der er flere

oplysninger om husene på www.bobedrebuet.dk

N O T E R
▼

VÅDMØRTEL
I BIG-BAGS

NCC Råstoffer A/S
Hedehusene Mørtelværk
Igelsø Mørtelværk
Måde Mørtelværk www.raastoffer.dk

www.muro.dk

læs om murværk
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NYHEDSBREV FOR BÆRE-

DYGTIGE BYER 

Hjemmesiden Bæredygti-

ge Byer™ formidler viden

om bæredygtig planlæg-

ning og om debatter og

perspektiver på bæredyg-

tighed.

Hjemmesiden redigeres af

DAC med henblik på at

fremme dialogen omkring

bæredygtige byer med

mennesker, virksomheder

og organisationer over

hele verden. Siden er er et

besøg værd for alle, som

ønsker indblik i bæredyg-

tighed inden for feltet.

Som noget nyt sender

Bæredygtige Byer nyheds-

breve ud. Besøg siden og

tilmeld dig nyhedsbrevet

på www. sustainableciti-

es.dk

KONKURRENCE OM MURSTEN OG BÆREDYGTIGHED

En aktuel amerikansk

konkurrence indbyder

teams til at gentænke

murstenen som bygge-

materiale og komme

med bud på, hvordan

mursten kan bruges i bæredygtigt byggeri. Der er priser på op til 10.000 dollars til vin-

deren. Der er åbent for tilmelding til 15. september. Efter tilmeldingen kan man stille

spørgsmål indtil den 30. september. Forslaget skal være indsendt inden den 30. okto-

ber 2009. Læs mere på konkurrencens amerikanske hjemmeside www.brick-

stainable.com.

KOMPLET TEGLSTENS

BIBLIOTEK

Randers Tegls Arkitekt-bib-

liotek indeholder nu hele

sortimentet af tagsten og

mursten i følgende format:

3D tegninger af tagsten,

2D tegninger af tagsten

som tekstur og mursten

med bump maps.

Nu er det derfor muligt at

hente 3D tegninger af alle

producentens tagstensty-

per til brug for visualiserin-

ger i byggeriet. Tegninger-

ne er gemt i IGES format.

Se mere på www.rander-

stegl.dk.

FORSKNING I SUNDHED

OG INDEKLIMA

Den 29. maj åbnede et

nyt forskningscenter for

indeklima; Center for

Sundhed og Indeklima i

Boliger, CISBO. Forskning i

indeklima har indtil nu pri-

mært været rettet mod

arbejdsmiljø og kontorar-

bejde, mens indeklimaets

betydning i boligbyggeri

ikke har været undersøgt i

større omfang. Derfor er

Realdania gået sammen

med fem primære forsk-

ningsinstitutioner på

området om en målrettet

indsats mod vidensudvik-

ling inden for indeklima

og sundhed i boligbyggeri.

CISBO skal opbygge et

forskningsmiljø, som kan

skabe øget indsigt i de

basale sammenhænge

mellem boligbyggeriets

design, konstruktion og

materialevalg, indeklima

og helbred. Centret skal

skabe et videngrundlag for

bedre planlægning og

byggeri af sundere boliger. 

Læs mere om forsknings-

centret på www.cisbo.dk.

GUIDE TIL FLISER OG KLINKER - NY BOG

Den engelske bog, The Art of Tile, er en omfattende gui-

de til fliser og klinker. 

Bogen indeholder en fyldig materialeoversigt og ekspert -

råd fra arkitekter, boligejere og fabrikanter. Større spørgs-

mål om fx økologi diskuteres også. 

De mange illustrationer viser stor opfindsomhed og for-

tæller om angsten for den hvide badeværelsesflise; et

endnu ikke over stået kapitel i menneskehedens historie. 

The Art of Tile af Jen Renzi er udgivet på forlaget Thames

& Hudson. Bogen er på 320 sider og kan købes hos Byg-

gecentrum Boghandel.
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GRØN ARKITEKTUR PÅ

LOUISIANA

Indtil den 4. oktober kan

udstillingen ’Fremtidens

arkitektur er grøn!’ ses på

Louisiana. Udstillingen

stiller skarpt på de arki-

tektoniske nybrud, der

sker når man bygger

bæredygtigt. En bæredyg-

tig fremtid inden for arki-

tekturen og det byggede

miljø efterspørger nye

opfindelser, nytænkte

materialer og komplekse

arkitektoniske metoder.

Bæredygtig arkitektur er

nemlig langt mere kom-

pleks end regnvandsop-

samling og brug af solcel-

ler. Derfor er morgenda-

gens arkitektur uløseligt

forbundet med nye

videnskabelige og tekno-

logiske landevindinger. 

Udstillingen viser såvel

jordnære som mere

avancerede projekter, der

tilsammen indfrier sam-

fundets humane og tek-

nologiske visioner. Visio-

nerne tager udgangs-

punkt i det konkrete mil-

jø under hensyntagen til

specifikke klimatiske for-

hold som sol, vind og

verdenshjørner. 

Den tematiske udstilling

er opdelt i 3 sektioner:

Byen, Klima & Komfort og

Stofskifte, der også

afspejles i Louisiana

Skulpturpark med struk-

turer, der understreger de

enkelte temaer.

’Fremtidens arkitektur er

grøn!’ er en del af Louisi-

anas udstillingsrække

‘Arkitekturens grænser I-

IV’, som vises i årene

frem til 2011. En udstil-

lingsrække, der belyser

nye og alternative arki-

tekturbevægelser i

spændingsfeltet mellem

videnskab og arkitektur.
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ROOFS FOR LIVINGwww.monier.dk

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

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

Vi har tag til alle hustyper, alt fra slotte til legehuse. Fra 
moderne arkitekttegnede boliger til historiske bygningsværker. 
Velkommen til MONIER.
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ENERGI- OG KLIMAFORBEDRING
Spar tid, penge og ærgelser - BYG PÅ ANDRES ERFARINGER

Se aktuelle temaer og få nem adgang til byggetekniske løsninger

www.byg-erfa.dk
 

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



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 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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Saint-Gobain Weber A/S 
Randersvej 75, Hinge 
8940 Randers SV 
Tlf:  70 10 10 25 
Fax: 87 61 02 05 

E-mail: info@weber.dk
www.weber.dk 

F L E X S T O N E
- K R E A T I V  F R I H E D

Med den nye FlexStone har
Exners Tegnestue A/S skabt
ny kreativ frihed til den
murede facade.

FlexFormatet har samme 
længde og bredde som
Dansk Normalformat 
- mens højden på 48 mm
giver utallige muligheder 
for individuelt murværk.

Rulleskifte, standerskifte,
sten på fladen - alt går op
med det traditionelle skifte.

Helt enkelt og indlysende
- når tanken er tænkt!

Se mulighederne i Flex -
Formatets 228x108x48 mm -
bestil prøver af de nye 
røde blødstrøgne facadesten
RT 309 FlexStone på
www.randerstegl.dk
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n 
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n

Landsdækkende service:
A/S Randers Tegl 
Mineralvej 4  � 9100 Aalborg
Tlf. 98 12 28 44 
tegl@randerstegl.dk

FlexStone formatet er udviklet af Exners Tegnestue A/S. Prøvemur i Auning udført af Hans Ulrik Jensen A/S. 
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Building Value

Mursten  •  Tagsten  •  Teglblokke  •  Belægningstegl

Teglsten  
fra nær  
og fjern

En monstrøs og skæv væg af Umbria mursten  

fra Wienerberger bryder det minimalistiske, 

arkitektprisvindende byggeri hos  

IT-virksomheden Danoffice i Svendborg

Wienerberger tilbyder et af Danmarks
bredeste sortimenter af mursten,
tagsten, teglblokke og belægningstegl.
Vi producerer udelukkende på egne 
teglværker i ind- og udland, og sikrer 
dermed en meget høj kvalitet 
samt et smukt og ensartet udseende 
hver gang.
 
Vores konsulenter har stor byggefaglig
viden og står klar til at give dig nye
ideer og rådgivning, når du vil bygge
i tegl. Kontakt os for at høre
mere eller besøg vores showroom i
Brøndby.

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

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