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Vi har en hel symfoni med ”kendte” og ”nye kompositioner” på vej!
- klar 1. januar 2011. Du kan godt begynde at glæde dig. 

Mursten er ikke bare mursten - og en væg er ikke bare en væg!

Inspiration til nye muligheder

Gå på opdagelse i mere end 200 forskellige  

mursten, se nye anvendelsesmuligheder og find  

den sten, der viser, hvem du er på  

www.egernsund-tegl.dk



MURSTENEN

Vi har i dette tidsskrift ofte vist eksempler på, hvordan mursten kan anvendes 
anderledes end det så tit er set i traditionelle konstruktioner og forbandter. 
Tegl har bragt eksempler på produktudvikling, nye overflader og anderledes kon-
struktioner for at inspirere arkitekter og bygherrer til at udvikle murstensarkitek-
turen. Måske skyldes det tidens beherskede byggeaktivitet, at kreativiteten – på 
nær enkelte lyspunkter – er svær at få øje på.

Om murstenen har en fremtid, forsøgte Arkitekt Thomas Bo Jensen at svare på, 
da han havde fået overrakt Murværkspris 2010. Og ja, det har den, mener han; 
men det kræver en grundig gentænkning af såvel materiale som konstruktion.  

Samtalen mellem direktøren for Dansk Arkitekturcenter Kent Martinussen og 
Vibeke Krogh fra Tegl understreger ligeledes, hvor vigtigt forskning og ud-
vikling er, hvis murstenen skal gøre sig håb om også at være en del af fremtidens 
bygningskultur. 

Jovist er der muligheder for mursten, men det er af afgørende betydning, at den 
og de konstruktioner, den indgår i, udvikles – således at murstenens fremtid ikke 
blot bliver en skøn tanke om den fortid, der var engang.

Arbejdet med at bevare murstenen i fokus fortsætter, og vi ser frem til somme-
ren 2011, hvor arkitekt Mette Jerl på CINARK skal forsvare sit ph.d.-speciale om 
’Revitalisering af teglmuren’. 

Tegls læsere ønskes en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Søren Bøgh 
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Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: David Frutos

På en bjergskråning i Murcia ligger et dobbelthus tegnet af 
arkitekten Javier Peña. Den ene bolig –Casa Cielo, himmel – 
ligger højere i terrænnet end den anden – Casa Tierra, jord.
Casa Cielo er udført i insitu-støbte betonelemeter og hviler på 
Casa Tierra – en underliggende plint med en overflade af kera-
miske elementer – faktisk vinreoler af tegl, som både fungerer 
som klimaregulator og som dekorativt element. 
Hullerne i teglelementerne kan fyldes ud med runde kulørtgla-
serede keramikpropper, så de ellers transparente murpartier 
kan lukkes partielt for sollys og indblik i forhold til bagved-
liggende rum og indretning. Farverne er spredt i et mønster af 
grønne farver i niveau med have, terræn og beplantning og af 
blå nuancer øverst under himlens blå. Hver bolig har sit navn 
diskret broderet med disse propper i henholdsvis rødt og blåt. 

www.xpiral.org

BETON MED
vINREOLER

Torreagüera Vivienda Atresada (2004-2009) 
Murcia, Spanien
Xpiral Arquitectura, arkitekt Javier Peña

Grundplaner, ikke i mål Grundplan af Casa Cielo Snit 1:100
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Opstalt nord, ikke i målOpstalt syd, ikke i mål

Opstalt vest, ikke i mål
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TILBagE TIL FREMTIDEN – NU?
SaMTaLE MED KENT MaRTINUSSEN, DaC, OM TID TEgL Og UDvIKLINg 

Interview: Vibeke Krogh • Fotos: Susanne Ulrik, DAC

Sidste år skrev redaktøren af det tyske 
arkitekturtidsskrift ‘Detail’ Christian 
Schittich i et særnummer om tegl om 
differentieret byggeri – eksemplificeret 
ved projekter, hvor bygningskroppe med 
tunge plinte ligger under lette overbygn-
inger af pavillonlignende karaktér eller 
ved bygninger med tyngde og masse mod 
ét verdenshjørne og lethed mod et andet…

…Ja, og dermed skrev han om en 
anvendelse af andre metoder til at opnå 
en energioptimering i byggeriet, end 
blot den at øge vægtykkelsen...

Ja, netop. Og i det seneste nummer af et 
af verdens førende design- og livsstilsma-
gasiner ‘Wallpaper’, hvor arkitektur og 
design og mad og mode betragtes som 
værende del af ét og samme store overflø-

dighedshorn af menneskers lyst og evne 
til at finde på og finde ud af – dér skriver 
man nu om the new artisan movement; 
altså om en bevægelse, der lige nu vokser 
frem i verdens vestlige storbyer – især 
i for eksempel Brooklyn, New York, der 
peger på tendenser til, at det nu er blevet 
out at være stockbroker og in at være 
bricklayer (børsmægler/murer)! – Måske 
et fænomen, der går ganske godt i tråd 
med skiftet i mange andre holdninger, 
mønstre, livsformer og traditioner i sam-
fundet lige nu. Sådan nogle udsagn peger 
måske i nye retninger, og derfor ville jeg 
gerne spørge netop dig om, hvordan du 
nu – i talende stund – ser på vores gode, 
gamle danske byggematerialer – teglsten 
og mørtel – i en sådan sammenhæng og 
i et sådant perspektiv? Hvad sker der 
med murstenen i fremtiden? Har den 

overhovedet en fremtid? Og spiller Dansk 
Arkitektur Center en rolle hér  – måske i 
forbindelse med udvikling af nye tegl-
produkter og komponenter, hvis sådan 
nogen overhovedet vil blive efterspurgt?

Lad mig starte med at sige, at jeg for-
mentlig lige som den største del af den 
danske befolkning synes, at tegl er et 
fascinerende materiale, og at jeg for-
mentlig også ligesom den største del af 
befolkningen har det intuitivt godt med 
tegl. Det hænger naturligvis sammen 
med den næsten tusindårige historie, 
tegl har i Danmark, og med det forhold, 
at teglen er så integreret en del af vores 
identitet og selvopfattelse og værdi-
grundlag. Og lad mig så også sige, at vi i 
DAC meget gerne vil spille en fremtidig 
rolle i forbindelse med teglen – og at vi 

Overalt forskes og arbejdes der lige nu med nye byggematerialer og processer – et globalt fænomen, der tager sit 
udgangspunkt i både miljømæssige aspekter og i dén finanskrise, der med så voldsom kraft har sat nærmest alt på vores 
klode i fornyet spil. Som en del af Realdanias initiativ Byggeriets Innovation afholdt DAC i vinteren 2009/2010 en konfe-
rence, hvor fremtidens facader diskuteredes, og nye facadesystemer af både højstyrkebeton, glasfiber og polymerer blev 
præsenteret. Kent Martinussen bød på en af konferencens morgener velkommen med et indledende udsagn om, at dén 
tid måske er forbi, hvor modernismen får os til at skabe bygninger og arkitektur kendetegnet ved ønsket om udpræget 
sammenhæng mellem ude og inde; store glaspartier, udsyn, store flader, solindfald, åbne rum og vidder; en arkitektonisk 
udvikling, som er gået nærmest hånd i hånd med den samtidige industrielle udvikling, der på symbiotisk vis i løbet af det 
seneste århundrede har tilvejebragt netop muligheden for at bygge så åbent og med så store spænd. 

Måske er den tid kommet, sagde Kent Martinussen, hvor det – igen – kan blive interessant at frembringe tyngde og mas-
siver, en anden rytme og rumlighed, nicher, alkover – tungt og let – i et nyt og differentieret formsprog og med en anven-
delse af nye materialer og måske en – genopdagelse – af gamle. I den næsten paradisiske mangfoldighed og overflod af nye 
fantastiske og spændende materialer, som dén dag tilbage i det mørke efterår præsenteredes på Gammel Dok, hørtes der 
imidlertid ikke een eneste gang eet eneste ord om teglsten og mørtel. Vi satte derfor Kent Martinussen i stævne på caféen 
på Gammel Dok med udsigt til havnen og hovedstadens murede huse for at spørge ham om, hvor teglen egentlig blev af.
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faktisk allerede er i gang med de indle-
dende øvelser til et større formidlings-
projekt om netop tegl. Hermed være 
sagt, at Dansk Arkitektur Center meget 
gerne vil spille en rolle primært i forhold 
til teglens fremtid – og også gerne nutid; 
ikke så meget fortid, i den forstand at 
vi ikke forestiller os at lave store, tunge 
historiske udstillinger om, hvad tegl er 
blevet brugt til gennem tiderne, men 
egentlig væsentligst ønsker at prøve at 
se på, hvordan tegl har en fremtid – på 
baggrund af det meget centrale paradig-
meskift, som vi oplever finder sted lige 
nu – og som vi mener er uomgængeligt. 
Det er jo tydeligt for enhver, at dette 
skift finder sted; det har mange navne  
– Fra Sort til Grøn økonomi eller blot 
Bæredygtighed, for nu at nævne nogle 
få! Og dét er ikke mindst det lys, vi er 
interesserede i at se på teglen i. Det 
betyder ikke, at vi ikke også er inter-
esserede i teglens æstetiske kvaliteter 
og potentialer; det betyder, at vi også 
gerne vil se på teglen i relation til det 
omgivende samfund, og i virkeligheden 
vil vi gerne se på tegl som et potentielt 
udviklingsområde inden for byggeriet. 
Den eksisterende bygningsmasse, som jo 
i høj grad i Danmark består af teglsten, 
har da fremtiden for sig – dels fordi vi 
simpelthen har brug for dens volumen,  
og dels også fordi vi grundlæggende her 
i landet er interesserede i, hvordan relati-
oner til de eksisterende byggede miljøer 

både kan opretholdes og meget, meget 
gerne fornyes. Vi står jo for eksempel i 
dag med en række postindustrielle om-
råder i både større byer og i provinsen, 
hvor renovering, videreudvikling og en 
programmatisk reformulering af denne 
eksisterende bygningsmasse kunne 
involvere tegl, og denne del af vores 
fortid og vores bygningsarv, har altså så 
absolut fremtiden for sig. 
Et andet område er nybyggeriet. Hvor-
dan bygger vi nyt? Og hvordan spiller 
teglen en rolle i den sammenhæng? 
Dér er det mit synspunkt – og jeg tager 
muligvis fejl – men måske lidt kritisk 
sagt, så er det mit synspunkt, at vi inden 
for de sidste ti år har oplevet et meget 
positivt samarbejde – nærmest ægteskab 
– mellem arkitekterne og få udvalgte 
teglværker i en sådan grad, at vi faktisk 
kan se, at teglen som arkitektonisk og 
tektonisk element er blevet udviklet 
ganske meget. Bare se på Skuespilhuset 
– der ovre på den anden side af vandet – 
og på andre projekter og byggerier både 
i Danmark og i Europa, hvor teglen er 
blevet udviklet på dansk grund i samar-
bejde med både danske og udenlandske 
arkitekter. Det er der al mulig grund til 
at ønske tillykke med. Det er flot. Men vi 
må også konstatere, at denne udvikling 
primært er sket omkring formgivningen 
og det æstetiske. Og dét, jeg synes er 
interessant nu, det er, om denne æste-
tiske bæredygtighed også kan trække en 

mere funktionelt og performativt orien-
teret udvikling og bæredygtighed med 
sig. Med andre ord: Jeg synes måske, 
teglværkerne har et udviklingsmæs-
sigt efterslæb på netop bæredygtighed 
i bredest mulige forstand. Inden for de 
seneste fem til syv år er der generelt sket 
en markant udvikling af vores forståelse 
af miljømæssige aspekter, og her er vi 
så inde på paradigmeskiftet, på hvordan 
byggematerialer i højere og højere grad 
må indgå i cykli og på, at byggeriet også 
på cyklisk vis må indgå i samfundets 
metabolisme – samfundets stofskifte – 
og hér er der så heller ingen tvivl om, 
at materialet træ fremtidigt vil komme 
til at spille en meget, meget væsentlig 
rolle. Det faktum at vi kan gro bygge-
materialer, primært i de svenske, norske 
og finske skove – lærk og gran – dét er 
i mine øjne en væsentlig udfordring 
for teglværkerne. Især hvis de har en 
forestilling om fortsat at skulle optage 
stigende markedsandele. Der er altså 
en konkret udfordring, der handler om 
mere end at gøre teglværkerne ’fornuft-
ige’ ud fra et energimæssigt synspunkt 
– her tænker jeg naturligvis på, hvilken 
temperatur, man brænder teglen ved, 
hvilke principper man tørrer under osv 
osv; det handler også om, hvordan teglen 
udvikles som bæredygtigt produkt. 
For eksempel ser vi jo fremkomsten af 
flere og flere kompositsten med lettere 
materialer blandet i leret; hermed bliver 
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stenen lettere at håndtere også med 
henblik på transport, og hermed åbnes 
der for potentielle eksportmuligheder. 
Det er også afgørende, hvordan tegl 
udvikles arkitektonisk, så det på et 
principielt, generisk niveau kan indgå 
i nye løsninger på, hvordan man kan 
bygge bæredygtigt. Og her tænker jeg 
på bæredygtighed relativt bredt, det 
handler ikke kun om energioptimer-
ing – den kan man opnå på så mange 
måder, og man kan også bare købe sig til 
grøn energi – det handler om at kunne 
medvirke til at skabe et bæredygtigt 
miljø at leve i, både på kvartérsplan, på 
arbejdspladsplan, i den enkelte bolig, i 
dens indretning, i dagligdagen i det hele 
taget. Det handler altså om, hvorvidt 
man for eksempel kan indrette sig lige 
dér, hvor man er – hvor klimaskærmen 
skal beskytte mod vind og vejr – så man 
netop på dét sted og i dén bygning kan 
omdanne og udnytte den energi, der er 
i naturen, solen og vinden – netop på 
dét sted. Så for mig at se, er der masser 
af spændende udfordringer og poten-
tialer i tegl. Jeg synes vi herhjemme 
har været dygtige til at udvikle teglen 
ud fra et æstetisk synspunkt, og det er 
som sagt flot, men jeg tror også, vi nu 
skal videre. Jeg kan muligvis ha’ overset 
nogen udviklingstendenser omkring det 
energimæssige og det bæredygtige, men 
der er ingen tvivl om, at både glas og træ 
i fremtiden vil være nogle af de mest an-

vendte byggematerialer og altså en slags 
konkurrenter i spørgsmålet om marked-
sandele. Både tegl, træ og glas hentes så 
at sige op af jorden; det er relativt enkle 
processer, og det ville være interessant 
at se, om tegl også i den forbindelse kan 
videreudvikles rent teknologisk. Det er 
dér, hvor jeg tror, vi er nu.

For nylig læste jeg i et nyhedsbrev fra 
‘betonfolket’ en opfordring til byggeriets 
udøvere om at holde øje med udviklingen 
i kommunerne – og om måske oven i købet 
at henvende sig til kommunerne, idet 
man har fået forståelsen af, at byrum og 
byinventar i det offentlige rum lige nu er 
inde i en rivende udvikling og i foran-
dring, og måske kunne beton her komme 
til at spille en større rolle. Kunne teglen 
ikke også anvendes her? Kunne man ikke 
for eksempel genanvende brugte teglsten, 
blande dem med andre materialer, så 
for eksempel nye teglklinker- eller fliser 
kunne se dagens lys i byrummet eller 
lignende?

Jo, jeg er da helt enig, og det er sådan 
noget vi må se mere af. Der er oplagte 
muligheder, og vi – og teglværkerne – 
må så slagte nogle hellige køer, eks-
empelvis forestillingen om materialets 
renhed – og jo før jo bedre!

I det forrige nummer af Tegl spurgte 
arkitekten Niels Hesse direktøren for 

Kalk- og Teglværksforeningen, Tommy 
Bisgaard, om teglbranchen fremover 
eventuelt skal forsøge at agere sammen 
med producenter af byggekomponenter 
af andre materialer for at tilgodese et 
nutidigt formsprog og en arkitektonisk 
mangfoldighed. Det mener Tommy 
Bisgaard ikke, idet han er af den opfat-
telse, at man i givet fald vil kunne komme 
til at gå imod branchens målsætning 
om bæredygtighed, og at man ved at 
anvende andre byggematerialer end tegl 
i en klimaskærm, inviterer nye problemer 
ind i byggeprocessen. Med Bisgaards 
ord, så kommer der uegnede samlinger 
mellem forskellige materialer, som ikke vil 
kunne leve op til den foreskrevne tæthed, 
der kræves, og han mener også, at andre 
materialer kræver mere vedligehold eller 
udskiftning. Ressourceforbruget i forbin-
delse med vedligehold bliver et komplic-
eret problem, når facadematerialet igen 
og igen skal udskiftes. Ifølge Bisgaard er 
træ også et dejligt materiale og velegnet 
i mange henseender – men mere res-
sourcekrævende, end de fleste tror. Det er 
halvfems år om at vokse sig til et renta-
belt produkt; der bruges kunstgødning, 
træet skal fældes, transporteres, kunst-
tørres, efterbehandles og bortskaffes ved 
nedrivning. Men er man ikke alligevel nu 
nødt til at undersøge mulighederne for at 
skabe nye komponenter – for eksempel et 
vindue med en ‘nytænkt’ og energirigtig 
og bæredygtig overgangskomponent 
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mellem glas og tegl, måske? Og tænker 
jeg tilbage på 1980’erne, så mindes jeg 
den tids optagethed af en zoneinddelt 
arkitektur med glasklædte vinterstuer og 
tunge, solvarmeakkumulerende klinkeg-
ulve og en bevidsthed om naturressourcer 
og materialelære? Kunne man hævde, at 
vi i dag burde finde frem til en slags ver-
sion 4.0 af den tids spirende tiltag?

Jo, det kunne man godt, og jeg vil 
da i den forbindelse gerne udfordre 
teglværkernes totalregnskaber på ‘de 
andre materialers vegne’ – på et multipa-
rametrisk regnestykke, hvis udfald ikke 
er så entydigt endda. Jeg mener, vi skal 
tage netop de gode og solide erfaringer 
man allerede har i teglbranchen og så 
bringe dem ind i et helt nyt spil. Prøv at 
se, hvordan gasser og glas bragt sam-
men har skabt et kolossalt markedspo-
tentiale for bæredygtige glasfacader - vi 
har jo for eksempel udviklet nye gasser, 
trækningsmetoder og laminering-
steknikker i den seneste tid; den unge 
danske virksomhed Abeo A/S har netop 
vundet en Cleantech pris i San Fransisco 
i USA for superlette stærke betonele-
menter; vi har udviklet en række nye 
kompositbetonsten, hvormed man kan 
optimere lige præcis den massefylde, 
der skal til for at akkumulere tilstræk-
keligt samtidig med, at det også er 
markedsmæssigt fornuftigt at transport-
ere produktet; vi taler om nye beton- og 
trædæk – som man blandt andet arbejder 

med i Norge – som er termiske, og som 
kan skifte form fra fast til flydende osv 
osv – så jeg tror i virkeligheden, at tiden 
nu er kommet dertil, hvor branchen 
skal være parat til at kaste brikkerne 
– og murstenene! – op i luften og sige: 
Hvordan kan teglstenen indgå i denne 
udvikling? Med andre ord, så anbefaler 
jeg mere udvikling og forskning. Vi har 
jo en byggebranche i Danmark, som af 
OECD i årtier er blevet kritiseret for at 
være dén byggebranche i Europa, der 
har det laveste investeringsniveau, når 
det gælder forskning. Så vi udvikler 
simpelthen for lidt. Mig bekendt har vi 
ler – og måske siger jeg nu noget forkert 
– men mig bekendt har vi masser af 
lerdepoter, eller også kan vi ved hjælp af 
tilsætningsstoffer osv ligefrem fremstille 
ler – og dog oplever vi en branche, som 
relativt traditionelt forholder sig til det 
her kendte format, som murstenen jo 
har; som kan varieres lidt i proportioner, 
farver og brændingstyper; en branche, 
som i virkeligheden – hvis den ville – 
kunne se en kolossal udvikling af mere 
end blot det æstetiske men i virke-
ligheden også udviklingen af nogle helt 
nye konstruktionstyper i møde. Jeg tror 
da, at man både inden for den offentlige 
grundforskning og i de foretagender, der 
er i private hænder, skulle overveje at gå 
sammen og skabe nogen forskningspro-
grammer, der udvikler dét her i højere 
grad.

Og hvis der så faktisk er nogen derude 
på teglværkerne, som gerne vil være med 
i en sådan proces, hvad skal de så gøre? 
Hvem kan de ringe til? 

De må da gerne starte med at ringe til 
mig og få en snak om, hvor de vil hen 
med deres forretning i forhold til arkitek-
turen. Men jeg er jo ikke forskningschef, 
så jeg vil tro, at de skulle tale med arki-
tektskolerne og med Ålborg Universitet 
og med DTU og Teknologisk Institut. 
Inden de kom så langt, så synes jeg dog 
også de skulle tale med CBS for at se på, 
hvad den forretningsmæssige fremtid 
for materialet kunne være – også hvis 
forudsætningen er, at der faktisk sker en 
udvikling af produktet. Altså med andre 
ord: hvad findes der i det hele taget af 
tilgængelig viden om, hvor verden er 
på vej hen med hensyn til byggemate-
rialer; noget af den viden, vi jo allerede 
har i dag, og som vi skal se teglen i lyset 
af, er jo for eksempel – med henblik på 
bæredygtigheden – at dét, der er tungt, 
skal forblive så tæt på dér, hvor det kom-
mer fra, og at vi generelt skal udvikle 
lettere og stærkere byggematerialer. Jo 
lettere et materiale er, jo større sandsyn-
lighed er der også for, at det kan dække 
et større marked gennem eksport og en 
transport, der ikke pålægger produktet 
for store co2afgifter, og endelig kan 
man sige, at hvis man finder de generisk 
rigtige principper for et produkt, så kan 
det jo være, at produktet også kan frem-
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stilles i Kina eller et andet sted – så mu-
lighederne er sådan set legio. Men det er 
klart, at jeg ville bruge tid på – også for-
retningsmæssigt og som brancheorgan-
isation – at se på en barriereidentifika-
tion; hvad er det, der er den væsentligste 
barriere for udviklingen og salget af tegl 
som produkt – og så er det vigtigt, at vi 
ikke udelukkende ser på produktet, som 
vi kender det i dag, men ser på det med 
en ny åbenhed og villighed til, at produk-
tet kunne udvikles i retning af at blive 
et meget lettere byggemateriale. Kunne 
man for eksempel forestille sig, at man 
blandede typer af lange fibre i leret, så 
materialet kunne opnå sin styrke på en 
anden måde end hidtil, og at det dermed 
blev lettere – er det en mulighed? Og 
her er der muligvis også et ideologisk 
branchemæssigt opgør at tage, men vi 
må konstatere, at såfremt muligheden er 

der, så finder det nok allerede sted – så er 
der allerede nogen, der arbejder på det. 
Vi må konstatere, at hvis vi med vores 
lange tradition for fremstilling af tegl 
ikke foretager os noget, så er da andre i 
verden, som også har en sådan tradition 
– og som handler derefter. Kineserne 
har en trefiretusindårig tradition for 
fremstilling af tegl, og tyskerne er for 
eksempel lige nu i gang med udviklin-
gen af teglprodukter med halm i. Dét er 
dér, hvor vi står nu, og egentlig ser jeg 
ganske optimistisk på materialet og dets 
potentielle fremtid, men jeg er dog heller 
ikke personligt bekendt med, hvorvidt 
der faktisk er dybe ideologiske barrierer 
i forhold til det at udvikle produktet. 
Nogen er der dog givetvis, og dem vil vi 
i DAC gerne være med til at sætte til de-
bat – sammen med Kalk- og Teglværks-
foreningen, Murerfagets Oplysningsråd 

og andre, der måtte være interesserede, 
blandt andet også når vi i DAC når frem 
til at have en plan for det formidlings- og 
udstillingsprojekt, som jeg omtalte før.

Teglbranchen er jo kendetegnet ved i de 
fleste tilfælde at bestå af familieejede 
foretagender med en lang historie bag sig 
– og ved en ageren på markedet præget 
af en betydelig grad af ‘individualisme’. 
Men det er også mit indtryk, at der i 
disse år er en gryende fornemmelse af, at 
lokalt er godt; man kan næsten tale om, 
at begrebet Terroir  er ved at komme ind 
i billedet – som man måske kender det 
fra gastronomiens verden. Man begyn-
der at opfatte sig selv – og tænke på at 
markedsføre sig selv som for eksempel 
sønderjyden, der laver sønderjydsk tegl 
eller nordsjællænderen, der laver nord-
sjællandsk tegl – alle med lokalt særpræg 
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og egen lokal flavour; altså det at være 
stedbunden, at et produkt er udsprunget 
af et specifikt sted med en specifik histo-
rie, betragtes som værende en værdi i sig 
selv. Det er derimod ikke mit indtryk, at 
man drømmer om at udvide på et større 
marked; spørger man, hvorvidt man for 
eksempel kunne tænke sig at eksportere 
know-how til et land som Kina, så er sva-
ret nej. 75% af de mursten, der fremstilles 
i Danmark i dag, anvendes i bolig- og 
parcelhusbyggeriet, og derfor fører eks-
empelvis Kalk- og Teglværksforeningen i 
dag ‘samtalen’ med Fru Danmark: »Det 
er jo mor, der bestemmer, hvordan vi skal 
bo, og hvor skabet skal stå,« og udviklin-
gen kommer derfor åbenbart i høj grad til 
i visse tilfælde at dreje sig om udvalget 
af farver, former og størrelser. Som i alle 
andre forhold i livet, kan man jo sætte sig 
ned og vente på, at udviklingen går sin 
gang – som den jo gør – men det kunne da 
være spændende, hvis der i dag opstod 
en ny ‘bedre byggeskik version 4.0’, vi har 
jo her i landet både håndværkerne, tra-
ditionen og en byggeskik, der så absolut 
kunne bære noget sådant frem?

Jamen jeg er da fuldstændig enig; det 
ville være fantastisk, om vi i Danmark 
kunne være med til at løfte en ny bedre 
byggeskik frem. Men som det er med 
gode, stærke koncepter, der får lov at 
overvintre, før de tages frem igen, så må 
vi da spørge os selv, hvad det er vi mener 

med ‘Bedre byggeskik’, for mener vi Bak-
kehusene eller noget andet, som vi aller-
ede kender og elsker? Jeg vælger da at 
tro, at vi mener noget andet og mere og 
altså en nyere ‘versionering’ af begrebet. 
Og når jeg ser på teglværkerne, så ser 
jeg jo også de familiemæssige forhold 
og traditionerne og en række ofte meget 
traditionelt tænkende virksomheder, 
som til stadighed arbejder med en af de 
tungeste materialetraditioner i Danmark. 
Så der er da selvfølgelig også tale om 
en form for naturligt mådehold og en 
naturlig forsigtighed i branchen – det 
har jo altid fungeret, og det kan det blive 
ved med. Jeg sidder i DAC med en lidt 
anden dagsorden; på den ene side respe-
kterer vi dette forhold fuldt ud, ligesom 
vi også respekterer den fine tradition, 
vi har opbygget inden for de sidste 
halvtreds år inden for træhusbyggeri i 
Danmark, inden for sommerhusområdet 
osv, men vi sidder jo også med en dag-
sorden her, der hedder:  – ja, det kan da 
godt være, at producenterne ikke  synes, 
de har behov for at erobre nye marked-
sandele, men vi er nu som nationalt arki-
tekturcenter lidt optagede af,  hvordan 
arkitekturen og byggeriet, det byggede 
miljø som sådan, bidrager til Danmarks 
fremtidige økonomi i det hele taget. Det 
er helt i orden, hvis producenterne ikke 
selv anser det for væsentligt, men det er 
altså på den baggrund, at DAC forsøger 
at tage initiativ til udviklingsprojekter 

og samarbejder de forskellige organisa-
tioner og institutioner imellem – altså for 
at se om man kan skubbe lidt til dén der 
opfattelse. For vi kender jo godt historien 
om, hvordan rigtig godt dansk håndværk 
er forsvundet. Fordi det simpelthen ikke 
var en god forretning længere. Så vi har 
det lidt banale, måske lidt brutale syns-
punkt, at det gode i verden ikke nødven-
digvis finder sted, hvis ikke det også er 
en god forretning. Og det vil sige, at hvis 
ikke teglværkerne retter deres opmærk-
somhed mod, at de egentlig må følge 
samfundets øvrige udvikling og fortsat 
fortrinsvis udelukkende knytter sig an 
til et meget monokulturelt marked for 
parcelhuse – som vi jo ikke har en for-
estilling om, der skal bygges så mange 
flere af i Danmark, når vi ser på, hvor 
store byudviklingsområder, der er gang 
i for tiden – ja så må vi jo konstatere, at 
vi nok allerede har bygget de fleste af de 
parcelhuse, vi skal ha’ – altså millionen 
og måske nok fem til ti tusind stykker 
yderligere årligt, og det er da endelig så 
også spørgsmålet, om parcelhusbyggeri-
et også kommer til at foregå med samme 
hastighed som hidtil og om dette marked 
så overhovedet kan opretholdes. 

Statens Kunstfond udskrev i sommer en 
åben idékonkurrence: ‘Vis os hvordan vi skal 
bo – tæt’. Hvis vi i fremtiden allesammen vil 
bo i byerne – højt og tæt – hvordan skal vi så 
bygge, og kan vi stadig bruge teglstenen?



Selvfølgelig kan vi det. Det er jo utrolig 
interessant; og man kan jo se i Lund-
gaard og Tranbergs byggeri derovre 
på den anden side af vandet – i Skue-
spilhuset – og i andre nye byggerier af 
danske og udenlandske arkitekter – og 
i Holland specifikt – at det da er muligt, 
og det kunne være en interessant øvelse 
at prøve at se yderligere på, hvordan 
byggeri af tegl kan være tæt og højt. Der 
er nogle grænser for, hvor højt du kan 
grundmure, kan du fuldmure osv; er det 
noget vi overhovedet skal overveje, eller 
er der andre muligheder? Og det er der 
naturligvis. Jeg opfatter det, som om der 
i Danmark er en meget god ‘stemning’ 
omkring tegl, også ny tegl, men holdnin-
gen er også en lille smule konservativ, 
idet udviklingstendensen primært peger 
mod et produkt, der ser lidt mere nuti-
digt ‘flot’ ud men egentlig endnu ikke, 
som før sagt, trækker teglen ind i en 
større samfundsmæssig sammenhæng. 
Vi har i DAC været igennem nogle 
udviklingsprojekter omkring en række 
andre materialer – eksempelvis beton 
– og vi må jo konstatere, at beton også 
har sine udfordringer – blandt andet er 
det jo også et tungt materiale – men at 
der foregår en stor udvikling af letbeton, 
kompositprodukter osv kan man ikke 
komme uden om – og i sagens natur er 
vi jo her mere optagede af udvikling 
end af stilstand. Ser man så på teglen 
som æstetisk størrelse eller element, så 
er det imidlertid også min opfattelse, at 
teglen har nogle endnu ikke udforskede 
markedsmæssige potentialer, der ligger 
langt ud over, hvad det danske marked 
lige nu er orienteret mod – nemlig de 
parcelhuse, vi talte om før. Det mener 
jeg at kunne hævde, for ser man eks-
empelvis lige nu på dét, der kaldes den 
globale hospitality industry, så ser man 
med al tydelighed, at den – stigende – 
del af verdens befolkning, som vi kalder 
middelklassen, i højere og højere grad 
efterspørger æstetiske miljøer, som har 
naturen som en væsentlig værdi – det 
vil sige, man ønsker sig naturlighed 
eller en mulighed for genkendelse af 
naturlige kvaliteter i de materialer, der 
omgiver én, og man ønsker sig dybde og 

stoflighed, haptiske kvaliteter, varme og 
historie – og også produktionshistorie. 
Det kan jeg finde mange spændende 
eksempler på, selv i det brutalt udviklede 
Kina, hvor dette aspekt fylder mere og 
mere. Også i wellness industrien, som 
er en del af hele hospitality begrebet, i 
hotelverdenen og i nye boligkomplekser 
overalt i den vestlige verden, ser man, 
at dét er dér, vi først trendspotter – og 
siden trendsetter – fordi en reaktion 
eller et handlingsmønster her tager sin 
begyndelse: de rige og middelklassen er 
de første til at efterspørge det nye, ikke 
nødvendigvis fordi de ved noget, andre 
ikke ved, eller fordi de har særlig god 
smag, men fordi dét, de får at vide af dé, 
der rådgiver dem udi æstetik, netop er – 
Natur. Og vi ser her, at udviklingen slet 
ikke går i retning af ønsker om en high 
tech arkitektur, men i stedet mod ønsket 
om en anvendelse af naturens materialer 
i arkitekturen. Ser man på de trendsæt-
tende hoteller – herunder designerhotel-
ler og økohoteller i verdens storbyer, så 
er det klinker og teglsten og bambus, der 
fylder meget og kommer til at fylde mere 
i billedet; og man kan se på hotellerne i 
Kina, at de indrettes med bambus i lækre 
nye udgaver og udformninger, som ikke 
havde set dagens lys for fem år siden. 
Fantastisk flot. Og det kunne jo egentlig 
være et meget godt eksempel til efterføl-
gelse; hvis kineserne kan tage bambus-
sen, som de har anvendt i fem tusind år 
og igen og igen finde ny anvendelse for 
den, for eksempel i de lækreste gulve, så 
kunne det også være, vi kunne gøre det 
samme med teglen? Med andre ord, så 
har vi at gøre med en genkomst af det 
naturlige; jo mere bymæssig, jo mere 
tæt, jo mere virtuel vores verden bliver, 
jo mere ser vi i den reelle, virkelige 
verden, at der fokuseres på en material-
itet, en stoflighed og på forbindelsen 
med naturen. Det er jo sådan set en god 
indikator for, at der ikke er grund til at 
frygte, at der ikke i fremtiden fortsat vil 
være interesse for tegl som byggemate-
riale, men at tro, at dét, der er det mest 
interessante, er hvordan Hr. Og Fru 
Danmark vælger farve til parcelhuset – 
det er at sætte sit lys under en skæppe 

eller at være meget traditionel og kun 
gå efter, hvad man allerede ved, sælger. 
Det skal man da blive ved med, men 
hvis vi ser på, hvad der er af projekter i 
Ålborg, Aarhus, Odense og København 
lige nu, så ser vi, at det er i byerne – i det 
tætte og høje, at byggeriet og arkitek-
turen udvikler sig i nye retninger; og ser 
man også på, hvad der er af projekter i 
forbindelse med den eksisterende byg-
ningsmasse rundt omkring i landet, så 
vil man – som sagt – se, at der i en række 
større provinsbyer faktisk findes et antal 
nedlagte, udtjente fabriksanlæg osv alle 
oprindelig bygget af tegl, hvor oplagte 
muligheder for renovering ligger lige 
for, og hvor muligheden for at gøre disse 
strukturer samtidige eksisterer. Og her 
skal man jo naturligvis særligt orientere 
sig mod begrebet bæredygtighed, og det 
skal blive interessant at se, hvordan man 
så at sige på produktets præmis og på 
markedets betingelser, kan skabe en de 
facto udvikling her. 

Det lyder spændende og giver måske 
også grund til en vis optimisme; men 
måske fornemmer jeg også en opfordring 
til branchen om at ‘tage arbejdshand-
skerne på’ og forsøge at foretage et 
gigantspring af samfundsmæssig betyd-
ning ind i fremtiden?

Så absolut. Men det er også vigtigt at 
fremhæve, at det er helt uomgængeligt, 
at der så er to potentielle områder for 
udvikling – to veje at gå.  Den ene er, at 
det enkelte teglværk kan gå efter den 
strategi, der hedder Terroir, det vil sige 
skabe det lokale teglværk, hvis produkter 
har en så stærk uniqueness, at folk vi ha’ 
det og fortsat vil ha’ det i et volumen, der 
gør det tilfredsstillende at drive en virk-
somhed, hvor man kan sikre, at det først 
og fremmest er kvalitet, man konkurrerer 
på og ikke pris – og så fastholde det. Den 
model er sådan set allerede ret udbredt i 
Danmark. Den anden er den mere gener-
iske markedsmodel; den, der handler om 
at gøre det til et spørgsmål om know-
how, principper, produkter, volumen og 
selvfølgelig kvalitet i relation til nogle 
af de udviklingstendenser, vi kan se i 
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øvrigt og globalt, og det kan man sådan 
set både gøre herhjemme og i udlandet 
gennem eksport, og man kan også som 
Danfoss åbne ventilfabrikker i Kina eller 
i USA, eller teglværker, hvis det er dét, 
der skal til. Og – hvis man var parat til 
at gå rigtig langt, så kunne man måske 
endda forestille sig noget så umiddelbart 
fremmedartet for branchen som frem-
stillingen af møbler af en slags; jeg tror, 
at i en verden, hvor man i stigende grad 
bliver konfronteret med virtuelle miljøer 
via computeren, 3d-oplevelsen og en 
spilbranche, der for længst har overhalet 
filmbranchen, så skal man gøre sig klart, 
at nutidens unge for eksempel ikke ser 
fjernsyn eller film, og de læser ikke avis 
– de spiller. Og de skal vel også købe tegl 
– om nogle årtier! Jeg kan da for eksem-
pel godt forestille mig, at man en dag vil 
synes, at det er fantastisk at lægge sig 
på en to gange to meter silkeblød, varm, 
teglfliseformation, der måske i sig selv er 
en lille smule elastisk; hvor man møder 
– så at sige på nærmest poetisk vis – en 
gestaltning af jordens krop! Når nu man 
i fremtiden i højere og højere grad vil 
indgå i netværk af mennesker og betjene 
sig af netværk af vidensmaskiner, så tror 
jeg også på, at materialet tegl, ligesom i 
øvrigt træet, har store muligheder. Og vi 
er som sagt allerede i DAC i gang med 
at finde midlerne til formidlingsprojek-
tet og debatten omkring byggemate-
rialernes fremtidige udvikling; vi kan 

selvfølgelig ikke få hele Danmark i tale 
med et sådant projekt, men der er ingen 
tvivl om, at vi forestiller os, at vi både 
skal have kulturnat, børn der bygger med 
tegl, udstilling, seminarer og debatter 
osv – og vi skal have en Zumthor eller en 
anden betydnngsfuld arkitekt og skaber 
ude fra til at komme og fortælle interes-
sante historier om tegl og byggeri; og 
spørgsmålet om, hvordan kan det være, 
at der er en stigende interesse for tegl i 
USA, hvor man ellers altid primært har 
bygget med træ, vil vi også forsøge at 
få besvaret, osv osv. Det er vores håb, 
at også teglbranchen som helhed vil 
deltage her og måske bidrage med spæn-
dende elementer til både udstilling og 
formidling, og i det hele taget ser vi frem 
til en kommende dialog om materialerne 
i Dansk Arkitektur Center.

Gammel Dok, 27. sept./nov. 2010

DAC om DAC: I Dansk Arkitektur Center 
arbejder man med udvikling og formidling 
af viden om arkitektur, byudvikling og byg-
geri inden for tre strategiske fokusområder; 
Branche og netværk, Bæredygtig byud-
vikling og Rollen som nationalt arkitektur 
center. DAC sætter fokus på, hvordan arki-
tekturen skaber både kulturel og økonomisk 
værdi for mennesker, virksomheder og sam-
fund - i disse år med særligt øje for, hvordan 
arkitektur og byudvikling kan bidrage til en 
bæredygtig samfundsudvikling i både øko-
nomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv. 
DAC er basisfinansieret af et partnerskab 
bestående af Realdania, Økonomi- og 
Erhvervsministeriet, Miljøministeriet og 
Kulturministeriet, og projekter finansieres 
gennem indtægter og tilskud fra ministerier, 
fonde, sponsorater og samarbejdsaftaler 
med erhvervsvirksomheder. Kent Marti-
nussen (født 1960) har siden 2001 været 
administrerende direktør i DAC og har 
bestridt en række tillidshverv blandt andet 
i regeringens rådgivende og anbefalende 
udvalg og paneler.

Detail 2009/10, leder ved Christian Schit-
tich • Detail 2009/10, ’Simply Brickwork? 
How Bricks Can Be Made to Sing’, Frank Kal-
tenbach • Wallpaper 2010/10 • Tegl 2010/3 
• www.dac.dk  – Viden & netværk – Innova-
tion og udviklingsprojekter – Nye facaders 
fødsel – Meget mere overflade – Videointer-
views om fremtidens facader
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Året er 1965, og stedet er Kunstakademiet i Sydney. En mester-
lig japansk keramiker – Shoji Hamada – er gæsteprofessor på 
skolen, og blandt eleverne er danske Lin Utzon, som på det tid-
spunkt er 19 år gammel. Under sit ophold drejer den energiske 
Hamada ubesværet de fineste former af det rå ler, og hans fa-
belagtige teknik gør et stort indtryk på den unge Lin. Under en 
studierejse til Japan samme år besøger hun mesterens værkst-
ed og bliver yderligere sporet ind på materialets potentiale og 
på begrebet kunsthåndværk i det hele taget. Kimen er dermed 
lagt til et af de mest bemærkelsesværdige kunstneriske forløb 
inden for moderne dansk keramik. 

Igennem de seneste fire årtier har Lin Utzon skabt en lang 
række keramiske udsmykninger af ekstraordinær karat. Vi 
kender dem mest fra fotografier, idet mange af dem er pla-
ceret fjernt fra Danmark i USA, Mexico og Australien. Andre 

er udført i erhvervsdomiciler eller på steder med begrænset 
offentlig adgang og er derfor ikke kendt af almenheden. En del 
af disse værker er kolossale i omfang, og andre mere ydmyge, 
men fælles for dem alle er en sublim beherskelse af keramik 
som materiale og arkitektonisk element.

På Danmarks Keramikmuseum i Middelfart kan man på 
udstillingen ‘Lyset og Leret’ få et indblik i Lin Utzons mang-
foldige udtryk og metode. Museet viser både kendte værker 
og mere ukendte sider af det kunstneriske virke. De fysiske 
rammer er begrænsede, og derfor koncentrerer udstillingen 
sig naturligt om de mindre objekter, der tæller både unika og 
porcelæn med produktion for øje. Enkelte af de større udsmyk-
ninger er vist med tegninger og fotografier. 
Udstillingen er arrangeret af kurator Pia Wirnfeldt, der har 
opdelt værkerne tematisk i museets forskellige rum med hver 

LySET Og LERET
Tekst og fotos: Thomas Mølvig
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sin stemning. I den lyse veranda er der f.eks. arrangeret en 24 
personers borddækning med Royal Copenhagen porcelæn. Et 
tilstødende udstillingsrum er dedikeret til en nyere side af Lin 
Utzons univers. Det er de såkaldte ‘Siruells’, skabt i forlængelse 
af en mallorcinsk tradition for hvide dekorerede lerfløjter. I 
tæt samarbejde med en lokal keramiker har hun skabt en serie 
humoristiske og rørende figurer, der også har klare referencer 
til Joan Miro’s skulpturer. 

Danmarks Keramikmuseum viser blot en flig af Lin Utzons 
samlede værker, men bekræfter at hun er en kunstner i stadig 
udvikling. Nysgerrigheden er intakt, og man kan følge linjen 
helt tilbage til mødet med japanske Hamada, der satte det hele 
i gang. 

Udstillingen ‘Lyset og Leret’ kan ses på Danmarks Keramikmu-
seum i Middelfart frem til 27. februar 2011.

I et foredrag om bygningskeramik fortæller Direktør Lise Seis-
bøll – med afsæt i Lin Utzons udsmykningsarbejder – om anven-
delsen af keramik i arkitekturen. Det foregår den 3. februar 2011 
kl. 19-21 på Grimmerhus – Danmarks Keramikmuseum.
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Der er et nyt BYG-ERFA blad på vej, som beskriver erfaringer 
med fugtspærrer over vinduer og døre. Det indeholder forslag 
til den bedst mulige udførelse i nybyggeri og til udbedring, 
hvor det er gået galt.

BYG-ERFA bladet er ikke mindst affødt af en række dårlige 
erfaringer med TB-render som: 

•	 mangelfuld udførelse, hvor renderne er fyldt op af mørtel-
rester, 

•	 TB-rende placeret fri af formur, så rendens flige ikke er 
stukket langt nok ind i fugen, hvorved vand eventuelt 
løber bagom, 

•	 mangelfuld tilskæring af isolering over renden,
•	 mangelfuld længdesamling af renderne, 
•	 afvanding til for smalle murpiller mellem vinduerne, 
•	 byggeri i flere etager, hvor vand fra renderne ledes ud i 

murværket ved siden af vinduerne og ned til fundamentet 
med store fugtskjolder i murværket og i boligen til følge,

•	 TB-render anvendt i udsat murværk uden beskyttende 
udhæng eller lignende. 

BYG-ERFA bladet anbefaler det princip, at vand, der trænger 
ind i skalmuren, skal ledes ud med det samme – frem for først 
at blive ledt vandret i render og derefter ud i murværket ved 
siden af vinduer og ned til murpap på fundament – eller ud 
gennem murværket via slanger. 

Den direkte udledning af opsamlet vand kan eksempelvis ske 
ved hjælp af traditionelt murpap eller ved hjælp af metalbakker 
placeret i fugen umiddelbart over vinduet. Det er vores erfar-
ing, at TB-renderne har begrænsede anvendelsesmuligheder, 
idet princippet med at  opsamle og lede vandet vandret, før det 
ledes ud af konstruktionen ofte medfører kraftig pletvis opfugt-
ning af murværket og i værste tilfælde opfugtning af isolering 
og bagmur med øget risiko for frostskader til følge. BYG-ERFA 
bladet anbefaler dog anvendelsen af en traditionel fugtspærre 
– eventuelt suppleret med en TB-rende – ved høje teglbjælker, 

hvor det kan være nødvendigt at optage det vand, der trænger 
igennem disse. Den traditionelle fugtspærre må ikke placeres 
i den bærende del over teglbjælken, da bæreevnen derved 
reduceres, og fugtspærren må derfor her suppleres med anden 
foranstaltning – eksempelvis TB-renden.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af BYG-ERFA bladet og i 
forbindelse med udbedring af skader, har Byggeskadefonden 
deltaget i forsøg med zinkbakker, som indbygges over vindues-
huller som erstatning for uvirksomme fugtspærrer. Fugtspær-
ren kan enten være mangelfuldt udført eller helt mangle. I et 
enkelt tilfælde har Byggeskadefonden måttet udbedre skader 
i fem år gammelt byggeri som følge af, at et plastbaseret 
produkt anvendtes – i stedet for PF 2000. Skaderne skyldtes, at 
kraftigt opfugtet murværk forårsagede en forholdsvis hurtig 
nedbrydning af det plastbaserede materiale.

Den type fugtspærre, der udføres forsøg med, består af en 
bakke i kraftig zink (0,8mm). Ved nybyggeri monteres den 
på bagmuren inden opmuring af skalmuren og kan i så fald 
medvirke til at beskytte vinduer og tilsætning i opførelses-
fasen. Ved skadeudbedring stikkes zinkbakken ind i fugen 
mellem vindue og overliggende murværk. Den kiles fast med 
tilstrækkeligt fald til at sikre, at vandet ledes udad. Bakken skal  
have opbukninger i enderne som vist på billedet. Zinkbakken 
danner drypnæse over vinduet og er med til at beskytte dette. 
Den skal placeres på en måde, som muliggør malerarbejde og 
anden vedligehold af vinduet. Ved visse typer af udadgående 
rammer vil det være nødvendigt med en særlig udformning af 
drypnæsen. 

I forbindelse med Byggeskadefondens eftersyn ser vi også, at 
projekteringen af fugtspærren over vinduer og døre er mangel-
fuld. Der er ved udbuddet ofte ikke taget stilling til type og 
placering af fugtspærren, og en vurdering af vandbelastning 
af murværket mangler ofte helt. I bedste fald kommer der 
under udførelsen en murer på banen med viden og erfaring, 
som kan rette op på forholdet, men meget ofte ender bortled-

FUgTSpæRRER OvER vINDUER Og DøRE

Af Dorte Johansen, Byggeskadefonden

DEN gODE METODE
Nye isoleringskrav og store isoleringstykkelser i skalmuret byggeri skal give anledning til nytænkning 
og ændret adfærd. 
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ning af fugt over vinduer og døre med at være helt utilstræk-
kelig. Afgørende for, hvordan den ene eller den anden type af 
fugtspærre klarer bortledningen af vandet, er imidlertid også 
et forskriftsmæssigt udført murværk med fyldte fuger. Det an-
befales derfor, at der altid ved udbud af muret byggeri kræves 
udført et antal prøvninger af murværkets tæthed med kit/
glasplademetoden. (Se eventuelt anvisningen på dette på www.
mur-tag.dk). Selv ved forskriftsmæssigt opført murværk vil der 
dog altid trænge vand ind i murværket, især under langvarige 
perioder med fugtigt vejr og slagregn – eller hvis der opstår 
revner i murværket – ikke mindst ved ubeskyttet og udsat 
beliggende murværk. 

En anden problemstilling er affødt af, at der i de senere år er 
opstået en ny skik med hensyn til, hvornår og hvordan vin-
duer og døre monteres. Den tid er nok ved at være forbi, hvor 
murerentreprenøren gør sig færdig med murværket, spærene 
rejses, der lægges tag på, og vinduer og døre monteres. Uaf-
hængigt af om bagmuren er let eller tung, ser man efterhånden 
udelukkende, at de bærende bagvægge rejses, og vinduesele-
menterne – eventuelt med tilsætninger – monteres derefter på 
disse ved hjælp af diverse beslag. På et senere tidspunkt, som 
kan ligge flere uger fremme, udføres så skalmur og isolering. 
Denne metode har vist sig at medføre en række problemer:

•	 Vinduer og tilsætninger er fugtfølsomme bygningsdele, 
som kan stå ubeskyttede i længere perioder; efter ibrug-
tagning kan dette resultere i, at tilsætningerne sveller op 
og revner, og skimmel forekommer i så fald ofte. Midlerti-
dig afdækning er derfor absolut nødvendig.

•	 Fugning indvendig såvel som udvendig kan ofte ikke 
udføres forskriftsmæssigt, da der ikke er tilstrækkeligt 
overlæg mellem vindueselementerne og murværk/
tilsætninger. Fugerne er altafgørende for boligens luft-
tæthed, og en tæthedsprøvning vil afsløre svigt med det 
samme. I projekteringen er der ofte ikke taget stilling til, 
hvor tæthedsplanet er placeret, og hvordan fugerne skal 
udføres. 

•	 Udskiftning af vinduer og døre ved renovering er ofte 
vanskelig som følge af de mange skjulte beslag.

Ny byggeskik eller nye lovkrav – som i dette tilfælde krav til 
isolering af ydervæggene – stiller altid store krav til både pro-
jekterende og udførende. Ved Byggeskadefondens eftersyn vil 
der blive krævet særlig dokumentation af udførelsen, når der 
anvendes nye metoder eller materialer. Især dokumentation for 
udførelsen af skjulte dele er vigtig, som f.eks. dokumentation af 
fastgørelse af vindueskarme i beslag gemt i hulmuren.

For at tilgodese isoleringskravene i Bygningsreglement 2010 
vil det i en skalmur være nødvendigt med isoleringstykkelser, 
som umiddelbart er helt uforenelige med traditionelt murværk. 
Den øgede isoleringstykkelse medfører blandt andet: 

•	 iskoldt murværk, som medfører meget skrappe krav til 
udførelsen. Utætheder, som kan medføre opfugtning, må 
ikke forekomme, fordi udtørring af murværket vil være 
vanskelig,

•	 at murværket skal kunne optage store temperaturbet-
ingede bevægelser ved murhjørner, konsoller og ved 
lignende konstruktioner, hvor murværket er fastholdt, 
og hvor bevægelser kan medføre revner. Dilatation-
smulighederne skal planlægges og projekteres, hvis 
lodrette og vandrette revner i murværket skal forhindres,

•	 at murværket og den bagvedliggende konstruktion skal 
sikres mod opfugtning ved hjælp af velovervejet disponer-
ing af udhæng, fugtspærrer, inddækninger og sålbænke.

Murede huse er en del af den danske kulturarv. Skal disse 
i lighed med fremtidens murede konstruktioner overleve 
kravene til isolering og totaløkonomi, ja så kræves der 
nytænkning, og målrettet forskning i alternative løsninger på 
konkrete tekniske problemer må iværksættes. Så komplekse 
problemstillinger kan og skal ikke løses på stilladset ved tilfæl-
dighedernes princip. 
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Stålsøjler er et relativt nyt begreb i det murede byggeri. 

I gamle dage var byggetraditionen anderledes; taget var som 
oftest et tungt tegltag på kraftige spær, og murene massive 
eller i det mindste opmurede med faste bindere. Herved blev 
der etableret en kraftig lodret stabiliserende last på relativt 
tykke mure, og stabilitet og bæreevne kunne opnås uden brug 
af stålsøjler. 

Moderne byggeri er kendetegnet ved adskilte for- og bag-
mure, store vægfelter og store vinduesåbninger i kombination 
med let tag og lav rejsning. Det medfører, at når vindlast skal 
optages, er der minimal lodret stabiliserende last til rådighed 
og kun begrænset tykkelse og længde af det effektive vægfelt. 
I dag udføres bærende murværk derfor normalt med en række 
stabiliserende stålsøjler. Stålsøjlerne er dog som oftest et 
fordyrende led, og det medfører i nogle tilfælde, at fuldmuret 
byggeri helt fravælges. 

Med de nye styrkeparametre for typisk anvendte bagmurssten 
og tørmørtler, er det dog nu blevet muligt at projektere 
bærende murværk uden anvendelse af stålsøjler. 

Den styrkeparameter, der er relevant i forbindelse med opta-
gelse af vindlasten er bøjningsstyrken. Denne har hidtil været 
deklareret for alle mørtler under ét, og det har medført, at alt 
bærende murværk er blevet projekteret efter ’laveste fælles-

STåLSøjLER I DET MUREDE ByggERI 
KaN UNDvæRES

Figur 2. Vægfelt projekteret med den laveste af de iht teksten deklarerede styrkepa-
rametre.

Tekst: Poul Dupont Christiansen, Teknologisk Institut Murværk og Byggekomponenter

Figur 1. Vægfelt projekteret med murværksnormens styrkeparametre.
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nævner’. Bøjningsstyrken er i den danske murværksnorm 
angivet meget lavt, idet værdien i praksis altså skal dække alle 
forekommende mørtler og stentyper.

Flere ofte anvendte typer af savsmuldssten er imidlertid 
nu blevet testet med to tørmørtler (KC 50/50/700 og KC 
35/65/650). Den aktuelle bøjningsstyrke er herefter blevet 
deklareret til værdier som er 3 – 4 gange så høje som murværk-
snormens værdier.

Til illustration af denne forøgelse kan man betragte et vægfelt 
med højden 3,2 m og længden 8,4 m – udført som hulmur 
(fig. 1 og 2). Bagmuren tænkes opført med savsmuldssten 
opmuret med KC 50/50/700 tørmørtel og formuren med en 
almindelig blødstrøgen sten.

I figur 1 ses vægfeltet projekteret med styrkeparametre fra det 
danske normkompleks. Stiplede linier er nødvendige stålsøjler.
I figur 2 ses samme vægfelt opmuret af sten og mørtel med 
den laveste af de deklarerede styrkeparametre. Her er ingen 
stålsøjler nødvendige.

I vægfeltet i figur 1 skal 6,4 lbm stålsøjler indsættes. Prisen for 
stålsøjler er i henhold til Dansk Byggeri 1.500 kr. pr m. For det 
aktuelle vægfelt beløber dette sig til 9.600 kr. (incl montering, 
excl moms/2010 priser). For et ganske almindeligt hus på 150 
m2 kan besparelsen altså nemt blive på op til 30-40.000 kr.

Et fuldmuret byggeri udføres under alle omstændigheder med 
bagmur af savsmuldssten nu om dage, så det eneste yder-
ligere krav, der skal opfyldes, for at stålsøjler kan undværes, 
er kravet om  anvendelsen af en tørmørtel af den nævnte type. 
Tørmørtler er i indkøb lidt dyrere end byggepladsfremstillet 
mørtel, men merudgiften til mørtel er en bagatel i forhold til 
størrelsen af den besparelse, der opnås.

Stålsøjler i byggeriet medfører desuden ofte en række andre 
ulemper så som: 

•	 krav til korrosionsbehandling, der er næsten umulige at 
efterkomme,  

•	 forøget varmetab, da stålsøjler udgør markante kuldebroer  
og 

•	 forøget risiko for vandindtrængning, da fugtspærren kan 
være vanskelig at placere korrekt omkring foden af stål-
søjlen. 

Konklusionen er således den enkle, at med den rette kombina-
tion af sten og mørtel kan stålsøjler i muret byggeri ofte helt 
undværes.

Yderligere oplysninger om de nye styrkeparametre kan fås ved henven-
delse til artiklens forfatter Poul Dupont Christiansen, pdc@dti.dk

Figur 1. Vægfelt projekteret med murværksnormens styrkeparametre.



  Tegl   •   28   •   December

pRISER 
TIL aRKITEKTFIRMaET 
C.F. MøLLER 
FOR SKOLE I SLESvIg

Foto: Poul Ib Henriksen

The Royal Intitute of British Architects RIBA har i år præmieret ni projekter i EU, heriblandt Arki-
tektfirmaet C.F. Møller’s projekt til A.P. Møllerskolen i Slesvig. Prisen gives for bygninger af arki-
tektonisk høj standard med betydning for lokalområdet. 
Byggeriet er også præmieret ved World Wide Brick Award 2010 ved The Brick Development As-
sociation i London.

Skolen, der er en dansk fællesskole med gymnasial overbygning til brug for Dansk Skoleforening 
i Sydslesvig, stod færdig i 2008. Dens udformning og placering tager udgangspunkt i nærheden 
til byen og det omgivende landskab ned mod Slienfjorden. Bygningen er struktureret omkring to 
større indre rum til henholdsvis idræt og kantine og festsal og belagt med kobbertag.

Petersen D70 er anvendt; i løbet af processen blev en mock-up af facaden opført på teglværkets 
grund.

Arkitekterne Julian Weyer og Mads Møller har haft ansvaret for det præmierede byggeri.
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Murværkspris 2010 overraktes den 4. november i år til arkitekten Thomas Bo Jensen. Overrækkelsen fandt sted på Kunstaka-
demiets Arkitektskole, og her sagde Jens Piper,  formand for MURO’s bestyrelse, til prismodtageren:

‘Jeg er glad for at stå her i dag og uddele Murværksprisen. Det er optakten til en meget spændende dag med forelæsninger af 
virkelige kapaciteter på murværksområdet, nemlig den danske arkitekt Poul Ingemann og arkitekten Stephen Bates fra Sergison 
Bates architects i London.

Murværk er noget helt specielt; det har en fantastisk historie, og det er en del af vores kultur. Det rummer så mange ud-
tryksmuligheder; murstenen kan vendes og drejes og giver dermed nye muligheder – man bliver aldrig færdig med at fascineres 
af det murede byggeri. 

Da MURO’s bestyrelse indstiftede Murværksprisen, var der enighed om, at den skulle gives til en person, der udfører en særlig 
indsats for at synliggøre det murede byggeri og anvendelsen af mursten, og jeg vil gerne her idag fremhæve årsagen til vores 
opfattelse af netop Thomas Bo Jensen som værende dén person. 

Thomas Bo Jensen har igennem mange år været fascineret af murstenen og dens utallige muligheder. Vores prismodtager 
forsker i murværk, underviser i murværk, skriver om murværk og har endog udført murstensskulpturer. Det er ikke et enkelt 
arbejde, der er årsagen til, at valget er faldet på Thomas Bo Jensen. Der er tale om en ubrudt række af forskellige aktiviteter. 
Gennem Thomas Bo Jensens arbejde med uddannelsen her på stedet, er murværk i høj grad blevet synliggjort og nærværende 
for de studerende. Ja de studerende får via workshops mulighed for at lege med tegl, at lade kreativiteten blomstre og erfare, at 
med murværk er det kun fantasien, der sætter grænser. Thomas Bo Jensen har også forfattet en lang række artikler samt bøger 
om murværk, bl.a. den fantastiske bog om P.V. Jensen-Klint – en arkitekt, der virkelig også elskede murværk og murstenens 
mange muligheder.

I Thomas Bo Jensens forskning gør han sig også tanker om murværkets fremtid blandt andet i det igangværende forskningspro-
jekt om murstenens tektonik. Projektet skal bidrage til et nyt grundlag for fremtidig udnyttelse af murstenen. 

Murværksprisen skal gives til en person, der udfører en særlig indsats for at synliggøre det murede byggeri. Det må i høj grad 
siges, at årets prismodtager lever op til dette. 

Det er mig en glæde at give Thomas Bo Jensen murværksprisen for sin sublime indsats.‘

MURvæRKSpRIS 2010
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Thomas Bo Jensen takkede for prisen og gav sit bud på murstenens fremtid.

‘Jeg har fået den utaknemmelige opgave at forsøge at svare på, om murstenen har en fremtid. 
I lyset af den æstetiske deroute murværket har været ude i de sidste fire årtier, så ville det være fristende at svare »nej, det har 
den ikke.« Men på den anden side. Vi har at gøre med et ret sejlivet materiale som har 10.000 år på bagen – fra man sad og 
æltede dejklumper af ler i Jordan, tørrede dem i solen og stablede dem med vådt ler som bindemiddel – og til man begyndte at 
forme dejen og brænde den til præcise mursten. Lige siden dengang har murstenen overlevet som et dominerende byggema-
teriale i alle de egne på jorden, hvor der er lerforekomster. Det ville med andre ord være udtryk for uhyre arrogance at erklære 
murstenen for død i dag.

Jeg mener at kunne se to mulige fremtidsscenarier for murværket: Det ene – måske det mest sandsynlige – er, at murværket 
efterhånden bliver et eksklusivt materiale, som kun benyttes i særlige tilfælde, hvor de rette kræfter og den rette økonomi er 
tilstede. Jeg føler mig ret sikker på, at skalmurens dage er talte. De stadig strammere energikrav vil bogstaveligt talt skubbe skal-
muren længere og længere ud i kulden. De byggetekniske problemer, dette medfører, er efterhånden så åbenlyse, at det ikke kan 
blive ved. Derfor vil vi sandsynligvis se, at andre, mere energirigtige materialer presser murstenen ud som et eksklusivt materia-
le, der kun bruges ved særlige lejligheder. Det ville egentlig være befriende, for så slipper vi for at se på alle disse kedelige røde 
mursten. Og så kan kræfterne koncentreres om det helt særlige. Men det er jeg ikke sikker på, at de teglværksejere, der befinder 
sig her i salen i dag, er enige i. 

Det leder mig til det andet mulige scenarie, nemlig at murværket bevarer sin plads som et dominerende materiale i byggeriet. 
Men hvis dette skal ske, så kræves der en grundig gentænkning af materialet. Siden kuldebroen ved et pennestrøg blev afskaffet, 
er murstenen blevet stadig mere isoleret fra husets indre. Med skalmuren har vi smidt en række af murstenens vigtigste kend-
etegn og kvaliteter ud; murstenens evne til at optage og afgive varme, dens unikke evne til at optage og afgive fugt, dens tyngde, 
dens tredimensionelle form. Altså en række af de egenskaber der netop kaldes på i dag, hvis vi skal udnytte energien bedre og 
bygge huse, der er sunde at leve i. Så hvis murstenen fortsat skal have en central placering i det almindelige byggeri, så er der 
hårdt brug for udvikling – udvikling af moderne byggetekniske løsninger, som netop udnytter disse iboende kvaliteter. Bandly-
sning af cementmørtler, som har ødelagt murværkets smidighed og sidestillet det med beton og som i øvrigt forhindrer genan-
vendelse af brugte mursten. Og måske endog udvikling af almindelige standardmursten med højere isoleringsværdi. Det sidste 
kunne jo gå hen og blive en ren guldgrube for det teglværk, der først kommer med en sådan sten. 

Tak for prisen!‘

HaR MURSTENEN 
EN FREMTID?
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Tekst: Vibeke Krogh • Fotos: Sergisson Bates og Ioana Marinescu

34 STUDIO HOUSE/HaCKNEy/LONDON/2000-2004/SERgISON BaTES aRCHITECTS

Studio House er opført i East London på et stykke ’herreløst’ 
land – i et både kompakt og fragmenteret kvarter præget af 
industrielt byggeri og førkrigsboligblokke.

Planløsning og volumen er dikteret af grundens usædvanlige 
geometri – 4,5 x 20 meter – og af byplanmæssige foreskrifter 
for både sigtelinjer og tæthed i området.

En træskeletkonstruktion tillader en planløsning med en 
mangfoldighed af rumligheder ’stablet’ oven på hinanden 
inden for det ganske smalle og kompakte volumen – men 
udgør også en meget afgørende del af husets arkitektur og 
indre formsprog, idet nåletræskonstruktionen nogle steder er 
’efterladt’ synlig og uden indklædning, som det for eksempel 
ses ved de lodrette poster af Douglas gran ved døre og vin-
duesåbninger. 

Den udvendige indklædning er i lighed med vinduespartierne 
udformet med en detaljering som udtrykker, at lag tilføjes og 
lægges uden på den bærende træskeletkonstruktion; lagene 
fremtræder med en grad af kompleksitet opnået gennem 
bevidst forskydning eller ’malplacering’ af indklædningsma-

teriale i forhold til det bagvedliggende bærende skelet –  f.eks  
gennem anvendelsen af halvreflekterende/halvgennemsigtigt 
glas placeret uafhængigt af de bagvedliggende materialer og 
konstruktioner – og af de bagvedliggende rums funktion. 

Overvejende er indklædningen dog udført med mursten; et 
materiale, som gennem århundreder er blevet anvendt overalt i 
de mere beskedne huse og byggerier i London. Her er murvær-
ket dog anvendt og detaljeret anderledes, som var det et groft 
’tæppe’ eller en indpakning vasket over med et slør af mørtel. 
På to af facaderne anvendes et slip (strimmel) system af tyndt 
skårne mursten, der med strips placeres, som var det profiler-
ede brædder i en skibsbeklædning. 
Murenes og facadernes modsætningsfyldte udtryk af både 
monolitisk sammenhængende massiv og af skrøbelig sarthed 
giver huset en slags stille kejtethed og ufuldkommenhed, 
som på sæt og vis forbinder det med de allerede eksisterende 
industrielle bygninger i området og med deres ånd af nærmest 
ridset og skrammet heltemod. Huset bidrager hermed til 
fortællingen om – og til forståelsen af – byen som tilstand, byen 
som værende et stof, hvoraf og hvortil, der konstant væves og 
føjes til.

TRæ/TEgL/HUS
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Stephen Bates er uddannet arkitekt fra Royal College of Art i 
London 1989, og med kollegaen Jonathan Sergison startede han 
i 1996 egen praksis i byen. Sergison Bates architects har siden 
markeret sig internationalt med en række meget personlige byg-
gerier først og fremmest påvirket af de mennesker og den kontekst, 
de er tiltænkt  – og desuden har de gjort sig særligt bemærkede 
med en række publikationer, der ifølge Stephen Bates oprindelig 
er udsprunget af ’søndags-saloner’, som de to arkitekter afholdt 
med andre arkitekter og tidligere studiekammerater; i en årrække 
mødtes de hver søndag til en samtale om et skriftligt udsagn om 
arkitektur – udarbejdet på skift af de deltagende. 

I bogen ’Brick-work: Thinking and making’ fra 2007 (gta Verlag) 
redegør Sergison Bates for tegnestuens meget indlevede forhold til 
murstenen, der som engelsk hverdagsmateriale eller hvermands-

eje spiller en central rolle i deres praksis; med publikationer som  
’Papers’ (2001) og ’Papers 2’ (2007) fortsættes denne ’samtale’ om 
arkitektur og materiale yderligere. 

En endnu ikke publiceret artikel med titlen ’Permanence’ – om mur-
værk især – vil blive oversat og bragt i Tidsskriftet Tegl i 2011 efter 
særlig aftale med Stephen Bates.
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’Undskyld – men hvor er den nye bygning?’

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv har til huse i en 
lokalitet ved byens kirkeplads, som oprindelig fungerede som 
bibliotek indrettet i to bygninger med flade tage – sammen-
byggede, forskudte og ikke lige høje. 

I 2007 fik arkitekt Poul Ingemann til opgave dels at ’gøre de to 
bygninger til een’, dels at bevare skalaen og ’erindringen om 
to bygninger’, idet det tidligere bibliotek i ombygget udgave 
skulle forblive en del af den eksisterende arkitektur omkring 
kirkepladsen kendetegnet ved en række mindre og forholdsvis 
homogene bygningsenheder opført i tegl. 

Med Poul Ingemanns egne ord er arkivet nu blevet til et par 
siamesiske tvillinger – en dobbeltkopi. Først og fremmest er 
huset en kopi af en grundfigur, der optræder når som helst 
og hvor som helst op gennem historien og i vidt forskellige 
sammenhænge – nemlig gavlhuset. Huset er også en dobbelt-
kopi i den forstand, at den ene del af bygningen kan hævdes at 
være originalen og den anden afarten, der netop ved det lille 
skred mellem dem understøtter, at den sande kopi i arkitek-
tonisk sammenhæng ikke er identisk men tværtimod afviger 
så tilpas meget, at det oprindelige kan bevare sin status som 
Ursprüngliche Figur.

Omdrejningspunktet i projektet er derfor sætningen mellem 
to bygningskroppe – at artikulere og rette det opståede hjørne 
op med en byggeteknisk traditionel og ukompliceret forsæt-
ning og forskydning i stenmassen, så hjørnet i det ene hus kan 
række ud mod det andet og muliggøre sammenbygningen og 
en fornuftig sammenskæring af de nye tagkonstruktioner. 

Den cirkelformede ornamentik i gavlmurværket, der lig-
ger plant med facaden, gør ikke meget væsen af sig – huset 
forekommer at være næsten som ’et kendt ansigt’ – en gam-
mel bekendt – dog nu med en lille og måske ny karakteristisk 
detalje, der både binder sammen og skiller ad. 

Umiddelbart er der ikke stor synlig forskel på det nye og det 
gamle – et bevidst valg fra arkitektens side, som både har 
betydet, at materialets karakter, traditionel byggeskik og selve 
håndværket har fået lov at spille en afgørende rolle – og at for-
bipasserende ofte har spurgt arkitekten, når han opholdt sig på 
stedet: »Undskyld – men hvor er den nye bygning egentlig?«

Projektet er udført i samabejde med arkitekt m.a.a Thomas 
Hillerup.

Tekst: Vibeke Krogh • Fotos: Thomas Bo Jensen
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Poul Ingemann er dansk arkitekturs enfant terrible. 
Han har, efter han i 1987 etablerede sig som selvstæn-
dig arkitekt, fulgt sin egen dagsorden – langt fra dansk 

mainstream. I hans bygninger kombineres noget 
klassisk velkendt med et stærkt personligt 

engagement, der hele tiden jager nye veje for det 
klassiske arkitektursprog. 

Poul Ingemann er ansat som lektor ved
Kunstakademiets Arkitektskole.
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TEgL 37 
Tegl 37 er murerfagets anvisning på, hvordan blankt 

murværk udføres korrekt, og der er lagt særlig vægt på 

forhold vedrørende fugt, afdækning og afsyring.

Publikationen beskriver praktiske forhold 

angående beslutninger, bygningsud-

formning og aftaleforhold og 

formidler en række relevante 

oplysninger om de materi-

aler, der indgår i den murede 

overflade og konstruktion.

Når vi bygger, skal gældende 

normer, regler og lovgivning følges, 

og Tegl 37 er udarbejdet med afsæt 

i det gældende bygningsreglement 

BR10, Eurocode 6: Murværkskonstruk-

tioner med tilhørende dansk nationalt 

anneks (NA) og Dansk Standards anvis-

ninger. 

Tegl 37 er et nyttigt redskab for alle, der 

arbejder med at rådgive, beslutte og projektere 

og ikke mindst de, der arbejder på byggeplad-

serne.

MATERIALERTEGL 37

1

Murstens egenskaber

Murværksbjælker og overliggere 

Mørtel 

Murbindere samt øvrig armering 

Ståldele 

Saltsyre 

CE-mærkning

Projektering 

Konstruktiv beskyttelse

Store, ikke-sugende partier

Konstruktive forhold 

Miljømæssig påvirkning 

Afstivning af konstruktioner 

Udførelse 

Udfaldskrav 

Helårsforanstaltninger 

Vejrligsforanstaltninger 

Entreprisegrænser 

Modtagelse af andre entrepriser 

Entrepriseskel 

Kvalitetssikring 

Aftaleforhold og tvister 
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Tegl 37 er udgivet af Murerfagets Oplysningsråd og 

kan bestilles hos Byggecentrum Boghandel 

Telefon: 70 12 06 00

www.byggecentrum.dk

info@byggecentrum.dk

Pris 248,- kr. 



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

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

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

ROOFS FOR LIVINGwww.monier.dk

Annonce 230x260_tegl.indd   1 2010-08-12   13.42

TEgL 37 



Teglpjece 38 
Udfaldskrav til blankt 
mUrværk

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

Forlaget TEGL

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

Pris 140,- kr.

mUrErHÅndbOGEn 
2011
er nu udkommet
Murerhåndbogen er opdateret med den nyeste 
viden om opførelse af murede konstruktioner

Murerhåndbogen 2011 er udgivet af 
Murerfagets Oplysningsråd og kan bestilles hos 
Byggecentrum Boghandel

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

Pris 95 kr. 

Bogen om  
mUrEdE ildstEdEr

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

Forlaget TEGL

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

Pris 229,- kr.

byGGEPladsEr i 50´ErnE

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

Forlaget TEGL

købes hos byggecentrum
Tlf + 45 70 12 06 00 / www.bygnet.dk
 
Pris 275,- kr.

Teglpjece 30 
natUrstEn – indE

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

Forlaget TEGL

købes hos byggecentrum

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

Pris 90,- kr.



www.weber.dk

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

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

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

Weber Facadesystemer
- isolerende løsninger til nybyggeri og renovering

Giver bedre indeklima - Formindsker energiforbruget - og sænker CO2-udspillet 
Giver besparelse på varmeudgifterne

Weber Facadesystemer
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Landsdækkende service:
A/S Randers Tegl 

Mineralvej 4
9100 Aalborg

Tlf. 98 12 28 44 
www.randerstegl.dkA
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HØJSLEV VINGETEGL LILLE DANSK FORMAT 
ER TRADITION MED INNOVATION

Serien af stærke, problemfrie Højslev Vingetegl Lille Dansk Format omfatter nu 8 farver.
Foruden de to nye innovative tagsten med diskret farvespil omfatter serien også klassisk

rød, brun, gul, traditionel blådæmpet samt rød-engoberet og sort-engoberet med en stærk
ekstra smuds- og algeafvisende overflade, der er glat, farveægte, silkemat og refleksfri. 

RT 820 Blådæmpet nuanceret 
Højslev Vingetegl Lille Dansk Format

RT 821 Rød reduceret 
Højslev Vingetegl Lille Dansk Format



Byg med sjæl
- byg med tegl

Mursten  •  Tagsten  •  Teglblokke  •  Belægningstegl

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

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

Teglsten fra Wienerberger forener danske byg-
getraditioner med et moderne arkitektonisk 
udtryk. Arkitekter vælger vores produkter for 
at tilføre byggerierne materialemæssig kvalitet, 
varme og sjæl.

Vi tilbyder et af Danmarks bredeste sortimenter 
af mursten, tagsten, teglblokke og belægnings-
tegl og producerer udelukkende på egne tegl-
værker. Dermed sikres den høje kvalitet samt et 
smukt og ensartet udseende af produkterne.

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