
TEGL Juni 2011



Den rigtige mørtel til den valgte sten

www.weber.dk

Når du skal i gang med et byggeri, er det vigtigt for kva-
liteten af murværket, at du vælger den rigtige mørtel til 
den sten, som du har valgt. 

Både mureteknisk og styrkemæssigt er det vigtigt at væl-
ge den optimale kombination af mursten og mørteltype.

Vi har den rigtige funktionsmørtel til enhver mursten. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du 
skal i gang med et byggeri, og har brug for vej-
ledning omkring dit valg af mørtel.
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Reference – Skuespilhuset – store sal.
Teglsten med lav minutsugning 

opmuret med Weber Funktionsmørtel 
FM 5®LM Farve 1093
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Søren Bøgh



Efterlysning!
Et mere omfattende samarbejde mellem arkitekter, ingeniører, designere og 
teglproducenter efterlyses.

Hvis teglprodukter i fremtiden skal ses som en integreret del af nybyggeriet, 
er der al mulig grund til at udvikle murstenen, så den på lige fod med andre 
materialer indgår i beslutningerne, når huse skal bygges. Ser vi bort fra type-
huse og renoveringsopgaver, er der i tidens arkitektoniske kreationer kun 
ganske få eksempler på brug af murværk, hvorimod er nye glas-, beton- og 
trækonstruktioner – og frem for alt lette og stærke konstruktioner – i arkitek-
tens fokus.

Mindre energiforbrug, bæredygtighed og mere isolering i tykke vægge er 
begreber, der synes at have bidt sig fast i vores og i arkitekters bevidsthed. 
Hvis bæredygtighed virkelig er den største fornyelse i arkitekturen siden 
modernismen, så udvikles murerfaget kun gennem igangsættelsen af en 
tværfaglig indsats og af produktudvikling i samarbejde med arkitekterne 
for at anskueliggøre, hvilke forestillinger vi kan gøre os om anvendelsen af 
ler, tegl og mørtel i fremtidens arkitektur. Uden hjælp fra specialister i kon-
struktion, beregning og formgivning – og uden et samarbejde, der inddrager 
andre byggematerialeproducenter – kommer vi slet ikke videre. Murerfagets 
producenter byder velkommen til samarbejdet, mulighederne er mange.

I dette nummer af Tegl viser vi eksempler på industrielt fremstillede tegl-
elementer, der med deres udformning understreger lerets villighed til at lade 
sig forme og indgå i dekorative klimaskærme – blot et af mange mulige ud-
tryk for en leg med leret, der kan gøre os klogere på, hvordan vi med fordel 
kan genopdage og udnytte dets potentiale i en bæredygtig arkitektur.

Rigtig god sommer.

Søren Bøgh
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Informations- og dokumentationscentret Centro di documentazi-
one Parco Fiume Tevere ved Lago di Corbara er opført med hen-
blik på at formidle og bevare den særlige lokale naturrigdom, der 
kendetegner landskabet langs floden Tiberen i denne del af Italien. 

I 1995 etableredes på lokalt folkeligt initiativ en naturbeskyttet 
park af særlig landskabelig værdi, og efterfølgende er en række æl-
dre landbrugsbygninger sat i stand, bygget om og i 2007 suppler-
et med nye anlæg, så området nu huser både informationscenter, 
sportsanlæg og andre kulturelle aktiviteter. 

Områdets oprindelige karakteristika og stedets traditionelle byg-
geskik er forsøgt fastholdt og givet en ny tolkning, og hele kom-
plekset fremtræder i et enkelt, let aflæseligt og genkendeligt form-
sprog, hvor teglen er ’sat’ i rammer af stål, i både mur og tag. 

En næsten arketypisk form og stoflighed dominerer, og på trods af 
den udstrakte anvendelse af industrielt fremstillede komponenter, 
er et indtryk af stor forbundethed mellem landskab og bygning – 
mellem jord og menneskeskabt element – alligevel bevaret.
 

Arkitekter: Insula architettura e ingegneria srl, Francesco Cellini, 
Eugenio Cipollone, Paolo Orsini, Roberto Lorenzotti.

TOLkNINg af TEgL
LagO DE COrbara
ITaLIEN

Tekst: Vibeke Krogh efter Roberto Gamba, oversat af Peter Franck • Fotos: Eugenio Cipollone



  Tegl   •   6   •  Juni                     Tegl   •   7   •   Juni



  Tegl   •   8   •  Juni



  Tegl   •   8   •  Juni                     Tegl   •   9   •   Juni



  Tegl   •   10   •  Juni

Snit ikke i mål.
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Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: José Hevia

Casp 74 
baCH arquITECTEs

Bach Arquitectes nye boligbebyggelse ligger i Eixample, det 
område af Barcelona, der er berømt for sin Plan Cerda med det 
regelmæssige grid, implementeret 1860.
Traditionelle facadeelementer som balkoner, skodder og farve-
tone er her genfortolket på en måde, der integrerer den nye 
facade med ældre klassiske nabohuse og overholder de strikte 
byggebestemmelser for området. 
Facaden ud mod gaden udgøres af stålrammer med fastgjorte 
lodrette tegllister samt lette glidende aluminiumslameller til 
afskærmning mod sol og indblik.
På bygningens flade tag tjener solpaneler til opvarmning af 
brugsvand, og bygningsdele som persienner, keramiske ele-
menter og aluminiumsrammer er genanvendelige ligesom 
EPDM-taget, der er dækket med letvægts betontegl.
Tegllamellerne er fremstillet af det lokale Ceramica Cumella.

Casp 74 er præmieret med Tile of Spain Award 2010 – ikke blot 
for høj arkitektonisk kvalitet, men også for eksemplarisk an-
vendelse af tegl. 
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MusEuM braNDHOrsT 
MÜNCHEN

Tekst oversat fra arkitektfirmaets og museets hjemmesider Vibeke Krogh • Fotos: Andreas Praefke
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Berlinerarkitekterne Sauerbruch Hut-
ton står bag udformningen af Brand-

horst Museum i München i Tyskland. 
I to større volumener placeret i tæt by-
mæssig sammenhæng huser museet 
Udo og Anette Brandhorsts betydelige 
samling af moderne værker af kunstnere 
som Joseph Beuys, Mario Merz, Jan-
nis Kounellis, Sigmar Polke og Georg 
Baselitz – Gerhard Richter, Bruce Nau-
man, Damien Hirst, Jean-Michel Bas-
quiat, Mike Kelley og Warhol – nok alle 
en rejse og et besøg værd.

Oprindelig foreslog Sauerbruch Hut-
ton en bygning med facader af glas, 

som skulle spejle og spille sammen med 
komplekset af andre udstillingsbyg-
ninger i området, men projektet blev 
mødt med indsigelser fra naboer i kvar-
teret. Bygningen står derfor i dag helt 
anderledes klædt på – med intet mindre 

end seksogtredive tusinde keramiske 
glaserede stænger – i treogtyve forskel-
lige farver. 

Museets indre er skabt med inten-
tionen om at tilvejebringe idelle 

udstillingsforhold – museets ydre med 
det formål at fortælle om bygningens 
rolle som skatkammer fyldt med leven-
de kunst, og den mangefarvede facade 
fremtræder da også nærmest som et ab-
strakt maleri i sig selv. 

Foran vandrette, tofarvede og lydab-
sorberende metalplader dominerer 

de lodrette keramiske glaserede stænger 
(4x4x110cm) i tre farve-skalaer, lys, mel-
lem og mørk, placeret på bygningsvo-
lumenet, så bygningen fremstår som 
værende sammensat af tre individuelle 
og dog sammenflettede kroppe. 

Som helhed skaber facadernes vand-
rette og lodrette linjer og kontrasten 

og sammensmeltningen af farver et ind-
tryk af svingning eller opløsning – fordi 
udtrykket forandres, når beskueren be-
væger sig forbi bygningen. 

Mellem det vinklede kig, hvor de 
keramiske stænger visuelt smelter 

sammen til et massivt plan, og det fron-
tale kig – hvor stængerne deles og lader 
den vandrette baggrund blive synlig og 
dominerende, er talløse varianter af vi-
suelle indtryk mulige. På afstand smelter 
de tre farveskalaer sammen til neutral 
med forskel i lyshed og tone – tæt på 
bliver de igen til individuelle farver.
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Licht der Diaspora in Mainz
Manuel Herz architekten

Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: Iwan Baan og NBK Ceramic

Der er for synagogearkitektur ikke en tradition for bestemte 
former eller formelementer, som tilfældet er med eksempel-
vis moskeer og protestantiske kirker. Måske er det en følge af 
diasporaen – udbredelsen eller spredningen af det jødiske folk 
fra omkring 700 år før Kristi fødsel – at synagogens arkitektur 
i høj grad bærer præg af stedets og den pågældende tids arki-
tekturretninger frem for at manifestere særlige værdier eller 
begreber. Derimod er det måske det skrevne ord, der mani-
festerer sig som et rum for troen. Især skriftet Talmud, skre-
vet efter diasporaens begyndelse, kan ses som en reaktion på 
tabet af Jerusalem som religiøst midtpunkt og som et alterna-
tiv til det sakrale rum, skriver arkitekten Manuel Herz om sine 
tanker bag den arkitektoniske udformning af Das jüdische Ge-
meindezentrum i Mainz. Synagogens ekspressive form er her 
en abstraktion over de fem hebræiske bogstaver, der danner 
ordet Qadushah, der betyder hellig velsignelse.

Som en glitrende, glaseret slange ligger synagogen på Hin-
denburg Allé i bydelen Neustadt grundlagt i 1870’erne og 
danner her en kløftet silhuet som en bjergkæde med tinder og 
dale. Det høje tårns åbning mod øst – mod Jerusalem, kaster 
himmellyset ned i bygningens midte, hvorfra Torahen læses. 
Den vinklede bygning er placeret på grunden, så der dannes 
både baghave og en åben og tilgængelig forhave. Ud over de 
sakrale rum findes der i bygningen kontorer, to boliger, klas-
selokaler og et multianvendeligt rum til brug for menigheden 
så vel som til brug ved offentlige begivenheder i Mainz. 

Beklædningen af lange trekantede keramikelementer danner 
en tredimensionel overflade. Elementerne er fremstillet af det 
tyske firma NBK Ceramic, de er profilerede på bagsiden, så de 
kan fikseres på aluskinner i den ventilerede konstruktion, og 
overfladen changerer fra næsten sorte toner over grøn, turkis 
til isblå.

Das jüdische gemeindezentrum i 
Mainz er tildelt der Deutsche
fassadenpreis 2011. 
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Snit ikke i mål.
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LEnE RoEhRiG KjæRs fascinaTion

Lene Roehrig Kjær f. 1981 er keramiker uddannet på Danmarks 
Designskole på Bornholm – og  i besiddelse af en ganske særlig 
interesse for den kunstneriske bearbejdning af tegl. 
I løbet af studietiden fik hun mulighed for at opholde sig i Fin-
land og tage del i et samarbejde med den finske keramiker Pekka 
Paikkari på virksomheden ARABIA, og her vaktes interessen for 
de muligheder, en industriel forarbejdning kan give, når leret og 
keramikken også bearbejdes kunstnerisk. 
Lene Roehrig Kjær arbejder med en kunstnerisk nytolkning af 
murstenselementet i forsøget på at udvikle komponenter, som kan 
fungere både som en fleksibel kombination af industrielt fremstil-
lede byggeelementer og som kunstnerisk installation i såvel nye 
som allerede eksisterende bygningsværker. 
Udgangspunktet er det enkelte element, som gentages i stort an-
tal med forskellige former for kombinatorik og med stor fleksibil-
itet – på samme måde,  som byggerier allerede i dag opføres gen-
nem en sammenstilling af teglelementet Murstenen. At fremstille 
mange ens og kunstnerisk bearbejdede elementer giver nye mu-
ligheder for at lege med kombinationen og med udtrykket og et 
nærmest uendeligt antal variationsmuligheder.
Under et ophold hos Petersen Tegl A/S har Lene Roehrig Kjær ar-
bejdet med den røde ler i en række installationer og formationer, 
og i den forbindelse modtog hun i 2009 et arbejdslegat fra Dan-
marks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968. 

Tekst: Redaktionen • Fotos: Lene Roehrig Kjær og Ole Akhøj
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Fotos: Thomas Bo Jensen og Susanne Ulrik

TEgLwOrksHOp 2011
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I de senere år har Kunstakademiets Arkitektskole inviteret 
førsteårsstuderende til et møde med byggematerialerne træ, 
stål, beton og murværk. I år valgte ca. en fjerdedel af de stude-
rende murværk, og fredag den. 11. marts 2011 var der rejsegilde 
på kajen ved Arkitektskolen i København, hvor de studerende 
præsenterede deres værker. 
Hver studerende byggede først en model af et murfragment af 
100-150 mdf-klodser i målestoksforholdet 1:5. De femten bed-
ste modeller blev derefter udvalgt til opmuring på  Murerfag-
skolen i Glostrup og siden transporteret til Arkitektskolen på 
Holmen, hvor de nu kan ses.
Strøjer Tegl og Randers Tegl har forsynet skolen med henhold-
svis standardsten og Flexsten til opgaven.
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Tekst og fotos: Dorte Johansen, Byggeskadefonden

Historien gentager sig, og tilsyneladende uden at fejlene 
skræmmer. I 70’erne og 80’erne var det gængs byggeskik at 
skjule tagrenderne – enten bag sternbrædder eller i løsninger 
med inde-liggende tagrender og nedløb på bygninger med 
flade tage. Masser af råd- og skimmelskader opstod i kølvandet 
på denne disposition. 

I dag oplever Byggeskadefonden efterhånden ganske ofte byg-
gerier, hvor dette arkitektoniske tema er taget op igen, dog 
uden at de byggetekniske løsninger er gjort mere sikre og 
uden at man har lært af fortidens synder. Snarere tværtimod; 
vi ser løsninger med tagrender, som ligger helt inde over lette 
og sårbare facadekonstruktioner. Utætheder i renderne, mang-
lende oprensning og sne og is medfører ofte, at store mængder 
vand over længere tid kan trænge ned i facadeelementerne. Er 
facaderne opbygget af stål eller træ, med 250-350 mm mineral-
uld  og med diverse membraner og vindspærrer, kan det tage 
lang tid at opdage, at en opfugtning finder sted. Med en muret 
konstruktion derimod, er der den indlysende fordel, at opfugt-
ning ses hurtigt og tydeligt, når fugtskjolderne breder sig over 
facaderne. Det giver mulighed for rettidig indgriben med un-
dersøgelser af, hvor vandet stammer fra, og for udbedring – før 
der opstår råd og svampeskader i tilstødende konstruktioner 
eller skimmel i boligen.

Her ses, hvordan en simpel opgave – at lede vandet væk – 
bliver kompliceret i en grad, så det næsten kun kan gå galt. 
Alt for komplicerede løsninger indebærer ofte, at de kan være 
vanskelige både at projektere og at udføre korrekt, og sandsyn-
ligheden for, at det så netop ikke bliver gjort, er stor. Ved drift 
og vedligehold er det svært at finde årsagen til opfugtning og 
skimmel inde i boligen, og udbedring af utætheder i tagren-
derne kan være forbundet med besværlige indgreb og store 
håndværkerregninger. 

Murværket er her ubeskyttet og udført med sarte overflader, 
hvor fugtaftegningen ses meget tydeligt. De anvendte detail-
løsninger ved tagkant, vindfang og sålbænke har medført store 
plamager af opfugtning, som dominerer det samlede indtryk. 
Vi præsenteres nærmest for billedet af et ”grædende hus”, 
og udformningen medfører, at murværket vil være opfugtet i 
lange perioder, og at der kan opstå skader på vandskuring, sten 
og fuger. Ejeren af bygningen har faktisk fået et hus, som vil 
være dyrt og vanskeligt at vedligeholde.

Den vandskurede overflade er meget afslørende, ikke kun når 
det gælder fugtskjolder men også, når der er tale om revner. 
Revner kan opstå ved velfungerende fugtspærrer, ved sok-
kel eller over vindueshuller, og de er normalt ganske upro-
blematiske. For at sikre en effektiv bortledning af det vand, der 
trænger ind i skalmuren, skal fugtspærren altid føres helt frem 
til forkant mursten, og på dette sted vil der derfor altid opstå 
en revne. Vælger man vandskuring eller andre overfladebe-
handlinger af murværk, skal placeringen og udformningen af 
fugtspærrer altså overvejes endnu mere omhyggeligt end til-
fældet er ved anvendelsen af blankt murværk, da revnerne her 
er mere tydelige og iøjnefaldende, og reparation næsten umu-
lig at udføre pænt. 

Som alternativ til den traditionelle fugtspærre af pap over 
vindueshuller placeret nogle skifter over stålteglet, kan det 
overvejes at placere en fugtspærre under fugen umiddelbart 
over vinduet. I et nyt BYG-ERFA blad SfB (21) 110224 beskrives 
erfaringer med forskellige typer af fugtspærrer, og der anvises 
forslag til, hvorledes fugtspærrer over vinduer og døre udføres 
bedst. Ved vandskurede overflader kan der med held udføres 
revneanvisende fuger ud for fugtspærren for at undgå skæm-
mende afskalninger ved revnen.

DEN gODE METODE
INDELIggENDE TagrENDEr
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Ved indbygning af lange vinduesoverliggere med og 
uden ståltegl og ved konsolbåret murværk skal det 
overvejes grundigt, hvordan temperaturbetingede 
bevægelser kan optages. I takt med at isoleringstyk-
kelserne i ydervæggene øges, bliver bevægelserne 
større, da skalmuren i vinterhalvåret vil kunne sam-
menlignes med en fritstående havemur, hvad angår 
opfugtning og temperaturbelastning. Ved beregning 
af dilatationsfugernes placering og indbyrdes afstand 
skal der også tages hensyn til de øvrige konstruktions-
deles dilatationsmuligheder og opmuringsmørtlens 
styrke. Murerhåndbogen 2011 s. 89 giver anvisninger 
på dette.

Byggeskadefonden betragter vandskuring og anden 
overfladebehandling af murværk som malerbehand-
ling af overfladen, og murværket er i så fald ikke om-
fattet af fondens dækning. Hvis man alligevel vælger 
at overfladebehandle, er der en række spilleregler, som 
absolut bør overholdes – og som desværre meget ofte 
bliver ignoreret i forbindelse med udførelsen – og det 
drejer sig især om retningslinjer og regler for valg af 
stentype, lagtykkelse af overfladebehandlingen og 
tidspunktet for vandskuring eller anden behandling. 
TEGL 18 beskriver disse forhold nærmere. 
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IsLEv kIrkE

Tekst og fotos: Søren Bøgh  

Det kan ikke lade sig gøre, sagde de alle, dem fra murerfaget 
dengang sidst i tresserne, da arkitekterne Karen og Johannes 
Exner foreslog at færdiggøre murene på deres kirke i Islev 
ved København med en fuge, der var færdiggjort, således at 
mørtlen visse steder lå ud på murstenenes overflade. 
Dette sammenholdt med, at selve de røde mursten lignede no-
get, der var gået galt i brændingen, ja så var der dømt frosts-
kader på forhånd. Lægger man dertil, at rulskiftet på nogle af 
sålbænkene ikke er afdækkede og uden fremspring, men blot 
sikret med et fremtrukket rulskifte som erstatning for stikket 
over vinduet, ja så var forventningerne om byggefejl store.
Hvordan er det så gået? Ja skader og byggefejl er der ingen 
af, og gensynet med Islev Kirke og de murede overflader ude 
og inde er betagende og i skærende kontrast til stofligheden i 
størstedelen af dagens murværk. Væggene i kirkerummet ska-
ber intimitet og giver ro og stemning til de handlinger rummet 
er skabt til.
Enhver murer bør tage en dannelsesrejse dertil. 
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noli me tangere
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Tilbygningen til Landsarkivet i Lund er opført i 1969 – 71 med 
såkaldt Persategel fra Helsingborgs Ångtegelbruk. Den karak-
terfulde mørke sten af ler indfarvet med mangandioxid er hånd-
strøget, massiv og hårdbrændt i ringovn. Murværket er opført 
i løberforbandt med halvstensspring og fuget med en bred, 
mørk indfarvet cementmørtel, der til dels er trykket ud over 
stenene. Nu foreslås det i et aktuelt projekt, at tilbygningens 
funktion fremover ændres gennem ombygningen fra arkiv til 
studenterboligkompleks – noget, som nødvendigvis vil med-
føre store og afgørende ændringer i bygningens fremtoning 
– ikke mindst på grund af den omfattende udskæring til vin-
duesåbninger i bygningens karakteristiske, store og ubrudte 
murflader, der så vil være nødvendig.

”Det ursprungliga landsarkivet, byggt kring sekelskiftet, var 
altsedan trettiotalet trångt och obekvämt i sin stilhistoriska 
dräkt – och långtifrån arkivvärdigt. Behovet av rationell kom-
paktförvaring annonserar sig numera tydligt i det nybyggda 
magasinets sparsamma fönstersättning. Det gamla magasinet 
har levt upp med ett annat och mänskligt innanmäte. Bakom 
den falska arkitektoniska ordningen av stora och små fönster 
trängdes tidigare tre identiska arkivvåningar. I dag finns en 
forskarsal i två våningars höjd, ”ärligt” inordnad bakom storor-
dningens pompa. Bottenvåningen rymmer all administration. 
Den sekelskiftesgamla stommens bruksvärden överraskade 
många. Gammalt och nytt möts slutligen kring fristående torn 
för trappa och hiss.”

Sådan skriver arkitekten Bernt Nyberg om ærlighed i det ydre 
og indre, om forvandlingen af det oprindelige arkiv tegnet af 
arkitekten Carl Möller i 1903 med tilbygningen fra 1971 – med 
rationel kompaktarkivering for øje. Opgaven stillede ikke 
alene krav til et program for indpasning af form og funktion 
men også til begreber som tid og materie. Arkivbygningen er 

på sin vis i balance i en sikker sammenstilling af sanselige og 
velfungerende materialer; fra den overordnede struktur, fra 
sten og fuge i murværket og til belægning, mekaniske kon-
struktioner og installationer, er den afstemt med en begavet 
indlevelse, der er så meget mere end det umiddelbart kvan-
titative. Murværket har en særlig skønhed, det er bestandigt 
og genkendeligt og overskrider i omfang ethvert individuelt 
forhold. 

Et indgreb kan derfor være altødelæggende. Spørgsmålet er, 
hvorvidt det stadig vil være muligt at ændre de foreliggende 
planer, så grundlaget for bygningens forestående forvandling 
kvalificeres. At landsarkivet flytter, er en kendsgerning. Byg-
ningerne er allerede solgt til den studenterforening, der forud-
sættes at forvandle arkivet til kollegieboliger, og ansøgningen 
om ny lokalplan foreligger. Men en ansøgning om fredning 
er også under behandling, og der er mange andre forhold, der 
spiller ind i programmet for den kommende byggesag – og her 
bør  ikke mindst murværket i sig selv opfattes som en bety-
dende værdi.

En afgørende årsag til Nybergs indlevelse i murværket og i  
det murede byggeri er at finde i arkitekten Sigurd Lewerentz’ 
arbejder. Bernt Nyberg havde fulgt Lewerentz under op-
førelsen af St Petri Kirke i Klippan og assisterede Lewerentz 
ved opførelsen af blomsterkiosken ved Östra Kyrkogården i 
Malmö, et fuldgjort livsværk, hvor ‘Guds agern tager ved’. Med 
en kapelbygning i Höör midt i Skåne fortsatte Bernt Nyberg 
arbejdet med at anvende Helsingborgsten i løberforbandt med 
udtrykt fuge med inspiration fra Sigurd Lewerentz. Bevågen-
heden omkring Lewerentz’ arbejder var i det hele taget stor 
blandt arkitekter med tilknytning til Lund som f.eks. arkitek-
terne Klas Anselm og Bengt Edman, men også Karl Koistinen, 
og Peter Celsing og nordiske naboer som Inger og Johannes 

Tekst: Ola Wedebrunn • Fotos: Tomas Gustavsson

skær ikke i muren!
Landsarkivet i Lund, arkitekt Bernt nyberg
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Exner, Max Gudiksen, Knud Friis og Einar Moltke, Lund og 
Slaato og i internationalt perspektiv Le Corbusier, Louis Kahn, 
Alison og Peter Smithson, Colin St John, Otto Bartning og 
Heinz Bienefeld er inspirationskilder og lod sig inspi-
rere. Mange af disse arkitekters arbejder besidder kvaliteter, 
der ikke kun kan beskrives som form eller funktion eller som 
specifikke udtryk for tid og sted. De er sammenhæng og arki-
tektur, hvor bygning og fortælling overskrider den logik, som 
historiens rammer rummer. 

Under studietiden i Göteborg og Stockholm, i praktik i Berlin 
og München og på rejse i Italien var Lewerentz i begyndelsen 
af århundredet blevet bekendt med både klassisk og moderne 
arkitektur og med de store katedralbyggerier. På samme vis er 
arbejder af Anselm, Edman, Nyberg og Koistinen både fysisk 
set udtryk for Lund som tid og sted i forlængelse af domkirken 
men også  for direkte og tilstedeværende arkitektur og umid-
delbar realisme. 

At vi er mange, der holder af murværk, og mange, der holder 
af at studere tegl og murværk, er der vist ikke nogen tvivl om. 
Med opfordringen ‘Skær ikke i muren’, søger denne artikel at 
oplyse om og opfordre til, at man giver sig til kende som 
aktivist til støtte for et alternativt program for Landsarkivet 
–  til støtte for den moderne, murede arkitektur. Landsarkivet 
i Lund er en del af en sammenhæng og en nyere kulturarv. 
Bygningen er truet som resultat af manglende kendskab til og 
forståelse for værdien af arkitektur som væsentlig forudsæt-
ning for kontinuitet og samfundssammenhæng; støt derfor ak-
tivt og skriv under på opråbet på www.raddalandsarkivet.se. 

’För den som är intresserad av att studera skilda murningssätt, då det 
gäller keramiskt material, finns mycket att hämta i Persiens äldre arkitektur 

– föregångslandet i denna byggnadsart.’
Sigurd Lewerentz, Arkitektur, 9, 1963, s. 246. 

Murværk fra Damghan i Persien 1058.



TEgLHuLE vaLENCIa

I 2010 udskrev Statens Kunstfond en idékonkurrence, hvor  
ideer til, hvordan vi kan bo tæt i både overført og bogstavelig 
forstand, efterlyses. De fleste er enige om, at tæt er nødvendigt 
og derfor godt – bare det ikke er for tæt – og tæt på hvem og 
hvad med udsigten? 
Det viste eksempel på en tæt boligbebyggelse stammer fra Va-
lencia og er tegnet af Jose Luis y Rafael V-Almazan y Asocia-
dos, SLP i 1977.  Det tiltalende farvespil, der opstår med brugen 
af gule tegl og vinduespartier af teak er slående, når man fra 
Plaza de la Reina kommer gående ad Calle del Mar. Fremragen-
de, må man tænke, når man ser ind i den solgyldne gård, men 
tæt – meget tæt. Denne i mange sammenhænge så vanskelige 
egenskab opvejes dog her så rigeligt af gode proportioner, fine 
detaljer og brugen af kun få forskellige byggematerialer. 

Bebyggelsen fylder, som plantegningen viser, en kantet byg-
gegrund helt ud. Kantetheden er netop udnyttet i den fint 
orkestrerede gård, hvor de teglunderdækkede altaner spiller 
en fremtrædende rolle. Mellem hver altan udgør en mur en 
reces, idet muren ikke er ført helt ud i flugt med altanens for-
kant. Gårdens teglklinker er lagt i et møster, der fremhæver 
naturlige ganglinier. 
Det er klart, at det lokale klima og solen og den anderledes 
måde at leve og indrette sig på mulig- og naturliggør denne 
tæthed, der kan minde om endnu sydligere breddegraders kas-
baer, hvor skygge og kølighed er behagelige egenskaber. Ikke 
desto mindre er denne bebyggelse et elegant eksempel på, at 
tæt kan være tiltalende – overalt.

Tekst og fotos: Susanne Ulrik
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TRANSFORMATION
Rigt illustreret bog med de senere års bedste restaureringsprojekter i dansk 
arkitektur. Revitalisering, restaurering, ombygning - eller i ét ord, transforma-
tion af bygninger, bygningsanlæg, bydele, pladser og landskaber vil i de kom-
mende år blive et voksende arbejdsfelt for bygherrer, ingeniører og arkitekter. 

Udkommer 24. juni 2011

Dansk og engelsksproget udgivelse
Pris: 288 kr. 

Kan købes i den nærmeste boghandel
eller på www.arkfo.dk/shop

FOTO: HELENE HØYER MIKKELSEN. NORDKRAFT. CUBO ARKITEKTER 2011
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EN DEL AF DANSK BYGGETRADITION
Et smukt hus har altid et smukt tag. Dantegl fra Monier er en klassisk, dansk 
vingetagsten, som er blevet fremstillet på Volstrup Teglværk i mere end 100 år.

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

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

ROOFS FOR LIVINGwww.monier.dk
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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, bygningsudform-

ning og aftaleforhold og formidler 

en række relevante oplys-

ninger om de materialer, 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.

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. 
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T I E F A S U P R A  O G
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LYS UMBRA STEN MED SPIL
UNIKA POMPEJI
Unika Pompeji, med det bløde spil i
umbra og brune nuancer, er en af 6
umbra/brune facadesten med farve spil
fra Randers Tegl til byggerier med 
personlighed og stil.

Bestil prøver eller se hele farve-
spektret af facadesten på den nye
www.randerstegl.dk

TIEFASUPRA - ELEGANT,
STOR OG RATIONEL
Forbruget pr m2 er fra kun 10,2 sten,
og den store harmoniske Laumans 
falstagsten er variabel både i lægteaf-
stand og dækbredde. 

Fås med sort glasur - glans 109 - med
sort ædelengobe - glans 22 - og med
sort mat-glasur - glans 8 - helt refleksfri
samt rød-, xenon-grå- og antik-engobe-
ret. Husk at bestille prøver.



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.


