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Flot arkitektur og godt materialevalg skal gå hånd i hånd for at 
opnå  kvalitetsbyggeri. Derfor er Wienerbergers brede sortiment af 
mursten, tagsten og teglblokke baseret på fi ne råstoffer, fl ot fi nish 
og stor viden. Vores konsulenter er naturligvis uddannet i bygge -
branchen og kan dermed give dig den bedste rådgivning, når du 
vil  bygge smukt i tegl. Kontakt os for at høre mere, eller besøg 
vores nye  showroom i Brøndby. 

Wienerberger A/S
Kirkebjerg Allé 88
2605 Brøndby
www.wienerberger.dk
info@wienerberger.dk

Building Value

Smukke 
teglsten til 
dit kvalitets-
byggeri

Mursten  •  Tagsten  •  Teglblokke  •  Belægningssten



Røde Højslev Vingetegl og
Røde blødstrøgne facadesten

Forudsætningerne for boligbyggeriet
’Teglværksparken’ i Hobro var både at
bygge moderne og vedligeholdelsesfrit i
kompromisløs kvalitet, og at bygge med
en vis respekt for den klassiske bygge -
tradition.

Klimastærke røde Højslev Vingetegl og
Røde blødstrøgne facadesten er klassisk
tegl, der åbner alle muligheder for at 
forny traditionerne og bygge til glæde
for kommende generationer. 

Se sortimentet af både trendsættende
og klassisk tegl til mur, tag og belægnin-
ger på www.randerstegl.dk

Ganske enkelt,
klassisk! 

A
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Landsdækkende service:

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

Hvorfor nøjes med det velkendte, når det unikke er muligt?

Hvorfor bygge med 
begrænsninger?

Daells Varehus forvandlet til det 
eksklusive Hotel Skt. Petri med

maxit Facadesystem,
der både forskønner og sparer

på varmeregningen.

Over 40 standardfarver
og specialfarver efter ønske

17. - 20. april

2007

INSPIRATION
TIL FREMTIDEN?

maxit a.s

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

Gå på opdagelse i mere end 200 forskellige  

 

den sten, der viser, hvem du er på  

www.vis-hvem-du-er.dk

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



I Espergærde nord for København skal en kun to år gammel børne-
institution rives ned, fordi den er så fyldt med skimmelsvamp, at
den ikke kan reddes. I Fredensborg skal en skole rives ned af sam-
me årsag, selv om den kun er fra sidst i 60’erne.
I samme kommune har en af landets mest boligbyggende tegne-
stuer overskredet lokalplanens byggefelter, så naboerne nu skal leve
med så høj en mur ganske kort fra deres vinduer mod vest, at solen
er gået ned for altid. Desuden er der i Køge for ganske kort tid siden
opført en lille fin boligbebyggelse, hvor fugten siver ind gennem
ydervæggene, og vandet fra brusekabinerne løber ud på gulvet i
entreen, så det bliver spændende at se, hvorledes Ritt Bjerregårds
svar på valgets løfte om 5000 boliger til 5000 kr. i løbet af 5 år – i
form af trækasser sejlet hertil fra Baltikum samlet af underbetalte
østarbejdere – vil stå distancen.
Om huse kan holde er et spørgsmål om talent, ikke kun hos hånd-
værkerne, der står for at opføre dem, men så sandelig også hos
dem, der tegner dem. Og ikke at forglemme er det nok så vigtigt at
placere dem, så de passer til stedet og ikke generer andre menne-
sker.
Men nu kommer Erhvervs- og Byggestyrelsens svar på løsningen af
de mange problemer med svigt og meget andet, som man kan
undre sig over. Rådgiverne skal kunne springe kommunernes sags-
behandling over og selv forsyne deres projekter med et godkendel-
sesstempel.
Tegls læsere ønskes et rigtigt glædeligt 2008. Det skal nok blive et
spændende år.
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TEKST NILS-OLE LUND · FOTOS POUL LODBERG
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SKOTØJSÆSKE MED SKORSTENE

Udsøgt håndværk i lysegule tegl med tilsat porcelænsler og hvide
fuger danner en afklaret ramme om en bolig i grønne

marker med udsigt over Århusbugten.
Poul Lodberg og Lars Frank har tegnet huset.
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Plan
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Bygherrens ønske: en skotøjsæske med
skorstene oven på. Og det har han fået,

men æsken er stor, solid og raffineret. Der er
endog to æsker med en indgangsgård imel-
lem. Den ene, der rummer udhus og garage,
er beklædt med vandrette, smalle lister af
douglasfyr, mens den anden, der indeholder
boligen, er fuldmuret i tegl.

Murværket er usædvanligt, for den lysegule
tegl er tilsat porcelænsler, og fugerne er fyldt
med hvid mørtel. Væggene har derved fået en
sprød karakter af keramik. I stedet for en død,
hvidmalet facade har arkitekterne opnået at få
en mur fyldt med liv og nuancer og samtidig
noget, der er holdbart.
Kassens firkantede form er opretholdt trods
de tre terrasser. De er udformet som indsnit
og bjælker, og søjler markerer hele tiden
æskens ydre grænser.
Omgivelserne trækkes ind gennem de store
vinduer, men huset er ikke overbelyst, lyset
skærmes af. Overgangen mellem inde og ude
formidles ved, at de lysegrå betonsveller på
terrasser og i gård har samme bredde som
gulvplankerne indendørs.
Også husets indre består af æsker. De forbin-
des af den hvide farve, der er overalt og af
store glasskydedøre.
Man kan kalde husets arkitektur for klassicis-
tisk modernisme. En afklaret, idealiseret byg-
ningskunst, der ikke som den tidlige moder-
nisme søger dynamik og bevægelse, men

som hviler i sig selv og først og fremmest er
optaget af orden. Den sene Mies van der
Rohe ville sandsynligvis have været tilfreds
med Poul Lodberg og Lars Frank. Men også
de danske arkitekter, der tegnede enfamilie-
hse i 1950ʼerne, ville have sat pris på det kon-
sekvente formsprog og det udsøgte hånd-
værk. Klassicismen ligger jo dybt i danske
arkitekters sjæl.
Bygherren afholdt ikke licitation, men bad en
murermester med godt ry om at bygge huset.
Og murermesteren havde en svend, der
elskede sit håndværk, men som kun arbejde-
de fire dage om ugen, om fredagen var han
kunstner.
Enfamiliehuset er placeret, så det kan skimtes
fra den gård på hvis marker, det ligger. Grun-
den går fra skov over i åbne marker og fra

stuerne, ja, selv fra toilettet kan man se vidt
over markerne og helt ned til Århusbugten.
Til den anden side går det bevidst formgivne,
kuperede terræn op mod skove, så rådyr,
ræve og harer føres hen, så de kan opleves
fra stuerne.
Store træer omkranser huset og skaber blød
overgang mellem kultiverede græsplæner og
dyrket mark. Den gamle hovedbygning er tid-
ligere blevet ombygget til fire lejligheder, så
den usædvanlige bondemand, der nu er ble-
vet vinhandler, er flyttet til absolut moderne
omgivelser.
Der er ikke tale om ʼde tomme rums æstetikʼ,
for den kunstinteresserede ejer har fyldt de
hvide rum med gode møbler, bøger og maleri-
er. Der bor levende mennesker i huset, og de
sætter deres spor.
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I foråret 2006 afholdt professo-
rerne Farshid Moussavi og
Michael Kubo et kursus med tit-
len ‘The Function of Ornament’
for 20 studerende ved Harvard
University Graduate School of
Design. Det er der kommet en
rasende interessant bog ud af,
som går i dybden med en række
primært nyere bygninger iblan-
det nogle lidt ældre klassikere,
der anvender ornamentale virke-
midler til at kommunikere med
omverdenen.

TEKST THOMAS BO JENSEN · ILLUSTRATIONER FRA BOGEN
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THE FUNCTION OF ORNAMENT

Detalje, Millard House
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I sit forord fastslår Farshid Moussavi, der ud-

over at undervise på Harvard er medstifter og

leder af Foreign Office Architects, at arkitektur

har brug for nogle mekanismer, der skaber

forbindelse til den kultur, den bygger sig ind i.

Hvor modernismen i høj grad var optaget af,

at bygningen først og fremmest skulle afspejle

sit egen funktionelle og konstruktive indhold,

altså være konsistent i forholdet mellem sit

ydre og indre, så har bygningens evne til at

kommunikere med sin omverden fået større

vægt i dag. Postmodernismens bannerførere,

Robert Venturi og Denise Scott Brown, var de

første, der ’brød isen’ og efterlyste måder,

hvorpå arkitekturen kunne integreres i den

urbane virkelighed og kommunikere kulturelle

betydninger til et bredere publikum end blot

til de indforståede. For at opnå dette var det

ifølge Venturi og Scott Brown nødvendigt at

opgive kravet om entydig sammenhæng imel-

lem på den en side arkitekturens funktion og

konstruktion og på den anden side det, den

repræsenterede udadtil. Postmodernismens

friskhed til trods blev den dog hurtigt indhen-

tet af tiden, da dens symboler ikke var dens

egne og da den – ligesom dekonstruktivis-

men – blev til en stilart, der ifølge Moussavi

var ude af stand til at overskride sine egne

doktriner.

Idet en given stil har svært ved at tilpasse sig

kulturelle forandringer, er der i Moussavis

øjne behov for at opbygge mere robuste

Anmeldelse

Millard House, Frank Lloyd Wright, 1923
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mekanismer, hvormed arkitekturen vedbliven-

de kan generere nye motiver og koncepter i

overensstemmelse med den kultur, den ind-

lejrer sig i, snarere end at gentage de eksiste-

rende. I den forbindelse er ornamentet blevet

aktualiseret som et redskab til at indfælde

arkitekturen i en kulturel kontekst, der er

mere optaget af repræsentationel udveksling

end funktionalistisk logik.

Med overskriften ‘The Function of Ornament’,

der er hentet fra Louis Sullivan, peger Mous-

savi samtidig på, at ornament uden mening

uden en egentlig funktion ikke er i stand til at

skabe den forankring og bevægelse i kulturen,

der er behov for nu. Der er altså ikke tale om

at ornamentet, i repræsentationens eller

brandingens tjeneste, skal slippe alle tøjler og

frakobles den arkitektoniske sammenhæng.

Der er blot tale om en mindre lænkebunden

opfattelse af ornamentet, der ikke nødvendig-

vis skal holde sig til at fremhæve materialets

eller konstruktionens iboende potentiale, men

også kan være målet i sig selv, som f.eks. en

arkitektonisk facadeudformning, der retter sig

ind efter en særlig ornamental/symbolsk

intention.

Det er især denne strategi som bogens 42

eksempler kredser om. Der er klassikere af

arkitekter som Louis Sullivan og Frank Lloyd

Wright, Pierre Chareaus Maison de Verre og

Saarinens amerikanske ambassade i London

12 T E G L D E C E M B E R 2 0 0 7

Lous Vuitton Nagya Store, Jun Aoki, 2004
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for blot at nævne nogle få, men ellers er det

fortrinsvis nyere international avantgardearki-

tektur, der er repræsenteret. Alle bygninger er

tegnet af de studerende i samme tørre CAD-

streg og i sammenlignelige facadeudsnit og

perspektiviske tværsnit, forsynet med små

korte tekster, der redegør for materialer, kon-

struktion og ornamentets karakter og virkning.

Alt sammen meget pædagogisk præsenteret

gennem begrebslige inddelinger der går på

tværs af tiden.

Det er opmuntrende, når undervisning under-

tiden kan formidles på denne måde, så det

ikke alene bliver vedkommende for uddannel-

sen, men også, gennem sin systematiske og

undersøgende karakter, rækker ud mod en

bredere fagkreds. ‘The Function of Ornament’

er et yderst relevant udspil i den aktuelle

diskussion om ornamentet, som synes at få

stadig stigende opmærksomhed. Og jo, der er

skam også eksempler i tegl, som langtfra har

udspillet sine muligheder som fremsynet

materiale.

Ricola Mulhouse Factory, Herzog & de Meuron, 1993

The Function of the Ornament er
redigeret af Farshid Moussavi og

Michael Kubo, Studio at Harvard Uni-
versity Graduate School of Design og

udgivet af forlaget Actar
www.actar.es
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Vi trækker to eksempler fra konferencen og

udstillingen frem og spørger, hvordan tekstil-

teknologi møder mursten.

Matilda McQuaid, chefkurator på Cooper-

Hewit National Design Museum, viste eksem-

pler på tekstilteknologier baseret på traditio-

nelt håndværk i en højteknologisk produkti-

onsproces med ekstrem performance som

resultat. Umiddelbart ikke den store relevans

for arkitektur – eller hvad – for anvendelsen

af viden og teknik fra en mængde forskellige

industrier og traditioner har fundet sammen i

udviklingen af ekstremt lette, stærke og hurti-

ge materialer. I byggeriet har vi ikke brug for

de samme ekstremer som rumfartsindustrien

eller hæren, men vi kan med god grund lade

os inspirere af den tværfaglige tilgang til

udvikling og overførsel af viden og teknologi.

Et eksempel på dette er professor Mark West,

University of Manitoba, der gennem de sidste

10 år har arbejdet med betonstøbning i fleksi-

ble forskallingsmaterialer. Billigt, let og stærkt

– geotekstil har flere gode egenskaber til

støbning af beton – West arbejder med ele-

menter, bjælker og søjler støbt i tekstil med

udgangspunkt i betons flydende tilstand, når

det hældes i formen.

Tyngdekraften hjælper med til at fastslå den

optimale konstruktion, når beton hældes i en

fleksibel dug. Frei Otto er en stor inspirations-

kilde i arbejdet med de såkaldte omvendte

kædekonstruktioner, som allerede Antoni

Gaudí gjorde berømte i sine hængende

modeller til at undersøge minimale konstruk-

tioner. Denne tilgang anvender Mark West og

hans arkitektstuderende, når de bygger catal-

anske hvælv i armeret murværk konstrueret

på hovedet i en nedhængt dug af geotekstil.

West er inspireret af Gaudís forståelse af

ordet originalitet som ’oprindelse’, og forsk-

ningen i materialers formmæssige egenskaber

er derfor dybdegående, og hele tiden vender

og drejer han de samme spørgsmål om mate-

rialets egenskaber og vilje. Mark West baserer

sin forskning på en intuition, der ikke umid-

delbart bliver testet i virkeligheden, hvis dette

indebærer, at metoderne bringes til anvendel-

se på byggepladsen. Forskningslaboratoriets

utallige prøvestøbninger er meget virkelige og

veldokumenterede, men West har vanskeligt

ved at overbevise entreprenører om, at de

skal kaste sig over hans simple og økonomi-

ske teknikker. Dette bunder i en generel angst

for at løbe risici for byggeriets parter, fordi

man ikke umiddelbart kan se en økonomisk

TEKST ANNE-METTE MANELIUS, CINARK · FOTOS MARK WEST, ANNE-METTE MANELIUS

14 T E G L D E C E M B E R 2 0 0 7

KREATIVE SYSTEMER
CINARK – Center for Industriel
Arkitektur inviterede i september fire
internationale kapaciteter til byen til
en diskussion om anvendelsen af
systemer i den arkitektoniske
designproces og i produktionen
af byggeri.
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fortjeneste ved det, men derimod nemt kan

miste penge. En del arbejde går derfor med

at udtænke strategier, så det virker så indly-

sende som muligt at implementere betonar-

bejde i tekstilforskalling.

Enkeltheden i Mark Wests udvikling af smuk-

ke konstruktioner er slående. Ved sit besøg i

København havde han tekstilforskalling med

til tre betonsøjler, der blev opført på Kunst-

akademiets Arkitektskole, hvor de endnu kan

ses. Det er oplagt at lade sig inspirere til også

at udforske formgivning og opførelse af hvælv

i armeret tegl i tekstil.

Mark West og Matilda McQuaid var to af fire

oplægsholdere ved konferencen og udstillin-

gen Kreative Systemer – arkitektur i en ny-

industriel kontekst, september 2007.

Anne-Mette Manelius er forfatter af CINARKs publi-

kation ‘Flydende sten – betons arkitektoniske

potentialer’, som indeholder flere eksempler på tek-

nologiske tekstiler samt tekstilforskalling til beton.

15T E G L D E C E M B E R 2 0 0 7
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SANSERNES HOSPITAL

T E G L D E C E M B E R 2 0 0 716

TEKST KIM DIRCKINCK-HOLMFELD · ILLUSTRATIONER FRA BOGEN

»Har I nogle evidenser?«

Det var redaktøren af Ugeskrift for Læger, der

spurgte. Anledningen var, at vi dvs. læge, pro-

fessor Lars Heslet, billedkunstneren Henning

Damgaard-Sørensen og undertegnede havde

skrevet en artikel til ugeskriftet om den nye

billedkunstneriske indretning af Rigshospi-

talets intensivafdeling. Her hævdede vi tro-

skyldigt, at billedkunst og god arkitektur har

betydning for menneskers helbredelse. Vi gik

oven i købet så vidt at mene, at stimulerende

omgivelser har betydning for alle og selvfølge-

lig især for meget syge mennesker, som de,

der er indlagt på en intensivafdeling. Selv hav-

de jeg ikke lang tid før ligget et sådant sted

bag et forhæng med eneste mulighed for ad-

spredelse fra min hypokondriske skræk at kig-

ge op i Dampa-loftet, der manglede et enkelt

modul, så man kunne kigge op i det spindel-

vævsdraperede hul i loftet, måske i håb om at

opdage edderkoppen.

Måske ekstrapolerer man fra dette kliniske

forfald og til selve behandlingen. Det var i

hvert fald vores påstand, at smukke og positi-

ve omgivelser virker positivt på patienterne og

på personalet, men at det modsatte også gør

sig gældende.

Under alle omstændigheder havde Lars

Heslet, der var klinikchef dengang, fået den

idé, at smukke og kunstprægede omgivelser

ville medvirke til bedre patientforløb og ikke

mindst stimulere personalet til at yde en ek-

stra indsats. Med Ny Carlsberg Fondens gene-

røse støtte fik han mulighed for at indrette en

sådan mønsterafdeling gennemsyret af farve-

glad billedkunst udført af billedkunstnerne

Henning Damgaard-Sørensen og Maja Lisa

Engelhardt. Samtidig fandt han på sammen

med komponisten Niels Eje at udvikle et

musikterapeutisk program, som strømmede

ud af højttalerne. Resultatet var, at afdelingen

som en af de få i Europa fik den højeste

bedømmelse af the Joint Commission on

Accreditation of Healthcare Organizations.

Den artikel, der havnede i Ugeskrift for Læger,

havde nogen tid forinden været bragt i Arki-

tekten, som jeg på det tidspunkt redigerede.

Det var imidlertid i ugeskriftets julehefte, ar-

tiklen blev bragt, og måske var redaktøren

mest interesseret i de underholdende aspek-

ter. Han ringede i hvert fald og spurgte:

»Har I nogle evidenser?«

»Njøh ...«, det kunne vi ikke påstå, og at vi tro-

ede på projektet, var ikke tilstrækkeligt til, at

Ugeskriftet ville fortsætte ad den vej. Det var

heller ikke nok, at intensivafdelingen kunne

fremvise resultater, der hørte til blandt de

bedste i verden. Kravet var: »Kan det bevises

efter klinisk anerkendte metoder?«

Da startede det: Idéen om at fremskaffe evi-

dens. Det er bl.a., hvad vi har gjort i den bog,

der netop er udkommet: Sansernes Hospital.

Vi har sammenstykket viden fra velrenomme-

rede tidsskrifter, som alle dokumenterer:

I bogen Sansernes Hospital analyseres den hidtidige udvikling af hospitalsbyggeriet. Dens forfattere argumenterer
for nye principper for udvikling af næste generation af hospitalsbyggeri samt for en mere nuanceret debat af forholdet
mellem sundhedsvæsen, hospital og ikke mindst patient, som det hele sig jo drejer om.
Forfatterne er Kim Dirckinck-Holmfeld, Lars Heslet, Peter Michael Hornung og Henning Damgaard-Sørensen.
Bogen er netop udgivet på Arkitektens Forlag.
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· at stimulerende omgivelser fremmer hel-

bredelsen

· at antallet af hospitalsinfektioner falder

· at medicineringen kan nedbringes

· at indlæggelsestiderne kan afkortes

· at nedbringelsen af stress styrker immunfor-

svaret, så patientens egne helbredende

kræfter i kombination med moderne læge-

videnskabelige metoder fremmer helbredel-

sen

· at stress blandt personalet nedbringes

· at antallet af fejl minimeres

· at antallet af patientklager falder

· at der oven i købet kan spares penge, man-

ge penge

Disse resultater baserer sig på en gennem-

gang af flere hundrede videnskabelige artikler,

hvoraf de vigtigste fremlægges i bogens tredje

del, og som utvetydigt viser, at stress hæm-

mer helbredelsen, og som på den anden side

dokumenterer en positiv sammenhæng imel-

lem stimulerende omgivelser og helbredelse.

Sanserne spiller en meget større rolle for hel-

bredelsen end hidtil antaget; deraf bogens

titel: Sansernes Hospital.

Bogens ydre årsag er, at Rigshospitalets 250

års jubilæum burde afsluttes med en bog, der

belyser samspillet imellem den lægevidenska-

belige udvikling, arkitekturen og kunsten i

dette kvarte årtusinde. Det har givet os mulig-

hed for at se tingene i et længere perspektiv.

Overfladisk set er det en ret enkel historie.

Kun tre Rigshospitaler er det blevet til:

I. Det Kongelige Frederik Hospital (1757), der

fungerede i 153 år i smukke, men uhygiejni-

ske bygninger, hvor der herskede en hedensk

stank bl.a. fordi latringruberne var anbragt

under huset, og fordi opstigende grundfugt

skabte evindelige problemer med rådnende

gulve og klamme rum.

II. Hygiejnens hospital (1910) repræsenteret

af det første hospital på Blegdammen, der var

bygget med pavilloner og smukke haver.

III. Helbredelsesmaskinen (1970) opført som

en teknologisk central og baseret på viden-

skabelig, logistisk og teknologisk viden.

Frederiks Hospital fra 1757 var en kompositi-

on i den da nye bydel, Frederiksstaden. Det

var alene æstetiske og arkitektoniske virknin-

ger, der interesserede arkitekten, og lægerne

blev kun lige netop taget med på råd.

I det andet hospital på Blegdamsvej fra 1910

havde lægevidenskaben vokset sig så stærk,

at lægerne i høj grad bestemte hospitalets

plan og indretning. Men det blev bygget på et

100 år gammelt paradigme, pavillonprincippet

og på den antagelse, at lys, luft, nærhed til

naturen og skønhed er aktive medspillere i

den lægende proces. Disse synspunkter blev

fuldstændig fortrængt i begyndelsen af det

20. århundrede, da blok-hospitalet opstod.

Nu vidste man tilstrækkeligt om smittevejene

til at forkaste de vidtstrakte og dyre pavillon-

hospitaler. I stedet skulle alt koncentreres og

rationaliseres. Det tredje Rigshospital blev en

helbredelsesmaskine, opført maskinelt og ar-

kitekturen blev identisk med byggesystemet,

men proppet med teknologisk grej som et

knæfald for den lægevidenskabelige udvikling.

Går man lidt dybere, ser man, at de lægefagli-

ge paradigmer breder sig til andre områder,

bl.a. byplanlægning og arkitektur, der højt op i

det 20. århundrede baserer sig på hygiejniker-

nes idégrundlag. Der er en fascinerende sam-

menhæng imellem arkitekturen og lægeger-

ningen. Det rationelt teknologiske gik netop

hånd i hånd med funktionalismen, som den

blev formuleret i 1920’erne. Arkitekterne for-

kastede selv de gamle skønhedsidealer som

unyttige og fordyrende relikter fra en deka-

dent borgerlig kultur. Nu skulle arkitekturen

planlægges som et rationelt, industrielt mas-

seprojekt, akkurat som hospitalerne.

Bogens første del handler om denne udvik-

ling og begrænser sig ikke alene til hospitaler-

ne. Den diskuterer desuden på det konkrete

niveau, hvorvidt det nuværende Rigshospital

er tidssvarende. Planlægningen af dette nye

hospital blev påbegyndt i 1939, og først 15 år

senere blev der udskrevet en arkitektkonkur-

rence om det. Herefter skulle der gå endnu

16 år, før det nye hospital var en realitet.

Det æstetiske hospital 1757-1910 Pavillonhospitalet 1910-1970 Det teknologiske hospital 1970
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Det går langsomt i demokratiet i modsætning

til Enevælden, som – tag ikke fejl – ikke er

undertegnedes ideal. Men beslutningskraft

var der. Der gik kun tre uger, før et andragen-

de fra storkøbmanden Andreas Bjørn om ud-

bygning af en ny bydel blev behandlet i Rigs-

rådet i september 1749, som imidlertid ved-

tog en meget større og arkitektonisk gennem-

arbejdet bydel, Frederiksstaden. Ugen efter

overdrog kongen arealet til Københavns by-

styre med visse restriktioner, bl.a. at den otte-

kantede plads var reserveret til kongens af-

gørelse, og at alle byggerier skulle approberes

af arkitekten Nicolai Eigtved, hvis byggefor-

skrifter skulle følges. Så snildt kunne det

gøres, og allerede fem år efter stod den nye

bydel der i hovedtræk. Helt nemt gik det alli-

gevel ikke. Flere bygherrer brækkede halsen

økonomisk ved at bygge på det sumpede are-

al, hvilket formentlig var en medvirkende år-

sag til, at kongen, dvs. A.G. Moltke, der var

landets egentlige magthaver i hele Frederik

V’s tid, besluttede at bygge landets første

offentlige hospital i bydelens nordre ende:

Frederiks Hospital, som i dag huser Kunstin-

dustrimuseet. Historien om dette hospital, der

fungerede i 153 år, er i sig selv et epos værd.

Her døde Søren Kirkegaard, her herskede en

gruopvækkende dødelighed, indtil lægerne

forstod, at man ikke kunne gå fra dissektion

af døde mennesker og til forløsning af bar-

selskvinder eller operation. Sår- og barselsfe-

ber rasede i de første 100 år af hospitalets liv.

Her gennemgik lægegerningen en rasende

udvikling, der allerede i slutningen af 1800-

tallet efterlod hospitalet som håbløst foræl-

det. Alligevel skulle der også som med det

sidste hospital gå ca. 40 år, før Martin Borchs

første Rigshospital på Blegdamsfælleden kun-

ne indvies i 1910. Det var et pavillonhospital,

bygget efter principper, der blev fastlagt 100

år tidligere. Allerede på opførelsestidspunktet

var det omtrent forældet, opført som det var

på en tankegang, der gik ud fra, at smitsom-

me sygdomme blev forårsaget af ond opsti-

gende luft, miasmer, som romeren Vitruvius

mente, var årsagen til al sygdom. Derfor blev

lys, luft og adgang til grønne områder et man-

tra, som ikke bare begrænsede sig til hospita-

ler, men som bredte sig til boliger, skoler mm.

og byplanlægning. Det var en rigtig tanke,

som imidlertid blev fuldstændig fortrængt, da

smittevejene blev opdaget.

Hvis man således tager Rigshospitalet som

eksempel går der derfor mindst 40 år (og op

imod 140 år), fra at en tanke fødes, og til at

den realiseres.

I dag står vi så med et hospital, der blev plan-

lagt for mere end 50 år siden, og på en tænk-

ning, der helt frakendte omgivelsernes betyd-

ning for helbredelse og velbefindende. Et

hospital, der er uegnet som redskab for sit

egentlige formål: Helbredelsen.

Det er det, fordi vi nu har uafviselig doku-

mentation for, at stimulerende omgivelser

fremmer helbredelsen. Arkitekturen har en

betydning, kan vi nu påvise; og endda en stor

betydning. Derfor er tiden kommet for det

fjerde Rigshospital, Sansernes Hospital. Men

hvordan skal dette så indrettes, og hvilke krav

skal stilles til hospitalsplanlæggere og arkitek-

ter. I bogens fjerde del diskuterer vi dels evi-

densens grænser, dels opstiller vi en model til

indkodning af rum, så arkitekterne bliver

bevidste om, at rum påvirker menneskers

sindsstemning, og begynder at arbejde med

denne glemte dimension. Syge mennesker er

i særlig grad påvirkelige, men smukke og

afstressende omgivelser har også stor betyd-

ning for det evigt fortravlede personale. En

amerikansk undersøgelse viser, at hospitaler

planlagt efter evidensbaseret design kun har

7% personaleudskiftning årligt imod 27% på

de gamle knopskudte hospitaler.

I femte og sidste del skitseres omridset af

fremtidens hospital, Sansernes Hospital: det

fjerde Rigshospital.

Her anbefales et nyt paradigme for at kunne

rumme fremtidens lægevidenskabelige udvik-

ling, der indebærer en ny organisering af

arbejdet på hospitalet, så patientforløbet tre-

deles i:

Det sublime rum

Mentalt billede: Lyst og stort rum med stilhed og klart
lys. Behagelig og inspirerende følelse.
Følelse: Højtideligt, imponerende, storartet og smukt.
Samlet vurdering: Man forsvinder i rummets storhed.

Det indifferente rum

Mentalt billede: Hverken smukt eller grimt eller frastø-
dende, nærmest ligegyldigt.
Følelse: Fremmedgjorthed
Samlet vurdering: Ligegyldigt rum

Det kvalificerede rum

Mentalt billede: Orden, regelmæssighed, gennemarbej-
det indretning med oplivende farver.
Følelse: Behageligt og tryg fornemmelse.
Samlet vurdering: Oplivende og imødekommende.
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I) en tværfaglig diagnose og visitation,

II) et kompliceret – eller kritisk forløb,

III) et ukompliceret forløb i almene, kurative

omgivelser.

I. Indledende vil diagnose og visitation foregå

efter en tværfaglig evaluering, så risikoen for

fejlfortolkninger formindskes, således at antal-

let af fejlagtige diagnoser nedbringes. Det sva-

rer til stjerneplanlægningsprincippet, hvor en

sag sendes til samtidig udtalelse hos en ræk-

ke kompetente aktører, så sagen kan sluttes

langt hurtigere. Diagnostik og visitation vil

selv i nær fremtid meget hyppigere foregå

efter en evaluering før indlæggelse, så det

efterfølgende ekspert-dominerede patientfor-

løb kan optimeres.

II. Herefter visiteres patienten til den relevan-

te ekspertafdeling, der er topspecialiseret til

at varetage netop denne problemkreds. Når

behandlingen her er afsluttet, og behovet for

ekspertteamet er mindsket, overgår patienten

til den afsluttende almene behandling.

III. I denne sidste del af patientforløbet er det

vigtigt, at den lægelige ekspert kan tilkaldes,

hvis der opstår afvigelser fra det planlagte for-

løb, eller hvis en justering viser sig at være

nødvendig. Dvs. at patienten stadig kan bistås

fra ekspertsygehuset, hvorved nærhedsprin-

cippet opretholdes.

Adskillelsen af tværfaglig visitation, diagnostik

og planlægning før indlæggelse på kostbare

ekspertafdelinger betyder afkortede patient-

forløb og økonomiske besparelser, fordi disse

afdelinger typisk er meget kostbare. Det inde-

bærer også, at ekspertafdelingernes kapacitet

øges, fordi indlæggelsestiderne her er kortere

end i dag.

Ved således at opdele patientforløb på hospi-

talet i en ekspertbehandling med en efter-

følgende almen behandling, adskilles kostbar

og mindre udgiftspræget behandling. Herved

udnyttes ekspertressourcerne bedre (fase II),

og det samlede patientforløb forbedres med

afstressning og genoptræning i fase III, og

planlægning efterfølgende ambulante forløb.

I fase III spiller den nye sygeplejerske en afgø-

rende rolle.

I denne del sidste del af hospitalsopholdet,

hvor ekspertens andel aftrappes, foregår gen-

optræning og rekonvalescen parallelt med

planlægning af kontrol, ambulant behandling

eller genoptræning. Udviklingen i patientfor-

løbene vil i fremtiden være præget af, at min-

dre komplicerede forløb behandles i sund-

hedscentre eller ambulant, så hjemmet erstat-

ter hospitalets sengestue.

Hele denne nyorganisering vil få afgørende

betydning for hospitalets arkitektur, som dels

betyder en større differentiering af hospitalets

bygninger, dels en langt større omhu med de

patientnære miljøer.

Det er derfor redaktionens (Lars Heslet og

undertegnede) håb, at vi med denne bog kan

sætte gang ikke blot i planlægningen af det

fjerde Rigshospital, men også i en mere

nuanceret debat om sundhedsvæsenet og

hospitalerne, der ser patienterne som hel-

støbte mennesker, og ikke blot som et klinisk

faktum. At lægen vender tilbage til sygesen-

gen, og at arkitekterne igen ser deres arbejde

som et humanistisk projekt, og tør tro på, at

god arkitektur gør en afgørende forskel ikke

blot for syge mennesker, men for alle.

Et enkelt ud af mange mulige principper for diponerin-
gen af sansernes hospital. Det afgørende er samspillet
mellem det koncentrerede eksperthospital og det
naturnære almene hospital.

I bogen opererer forfatterne med 5 forskellige rumtyper,
og hvilke mentale billeder og følelser, disse rum vækker
hos dem, der færdes i dem.

Det suppressive rum

Mentalt billede: Kniber med at orientere sig på grund af
diffust lys og indretning, der ikke er gennemtænkt.
Hverken kroppen eller sindet finder hvile.
Følelse: Utryg fornemmelse
Samlet vurdering: Forvirrende rumoplevelse

Det usunde rum

Mentalt billede: Mørkt, rodet og forvirrende rum.
Lugten ser ud til at være præget af mados og dunst.
Følelse: Frastødende og kvalmt rum.
Samlet vurdering: Det uhygiejniske rum giver kvalme og
madlede.
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BYGNINGER STÅR STILLE,
MEN LYSET BEVÆGER SIG
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»The sun never knew how wonderful it was,
until it fell on the wall of a building.«

Louis Kahn

En af tilværelsens simple glæder er at sætte
sig i en god stol på terrassen og vente på
strejflyset. Det skærper sanserne og giver
også inspiration til bedre arkitekturbilleder.

At fotografere arkitektur er ganske nemt, hvis
man blot ønsker at omsætte den tredimensio-
nelle form til et fladt stykke papir. Bygninger
står stille, de er ikke generte og mange er
naturligt smukke eller karakterfulde. Det er
bare at trykke på udløseren og håbe det bed-
ste. Problemet er dog, at den type fotografi
ikke giver arkitekturen tilstrækkelig mulighed
for at åbne sig op og udfolde sine kvaliteter.
Fortællingen forbliver ofte en tør registrering
uden dybde og uden liv. Forklaringen er gan-
ske enkelt, at det kræver ro, indlevelse og
frem for alt tålmodighed at blive fortrolig med
en bygnings visuelle potentiale.

Når jeg fotograferer arkitektur, er dagslyset
den væsentligste inspiration. Lyset er altid
med til at forme motivet og dermed afgørende
for billedets grundlæggende kvalitet. Denne
skærpede opmærksomhed omkring lyset er
analog med jægerens fornemmelse for sko-
vens lyde. Selv de mindste forandringer regi-
streres og bidrager til forståelsen af helheden.
Som mange andre mennesker er jeg dybt
fascineret af dagslysets mangfoldighed og
visuelle påvirkning af vores fysiske omgivel-
ser. Derfor under jeg mig af og til den luksus,
det er at sidde med en kop kaffe og betragte
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solstrålernes lydløse vandring over en murfla-
de. Materialet er ikke afgørende, men en
rustik – og karakterfuld mur i tegl eller sand-
sten er ofte en ganske særlig oplevelse. For-
løbet fra skygge til lys er betagende i al sin
enkelhed. Det handler om ganske få minutter,
men oplevelsen kan være så intens, at det
føles, som om alting går i stå.

I begyndelsen ligger facaden hen som en
nærmest livløs flade i det stærke modlys.
Umærkeligt bevæger solen sig mod husets
hjørne, hvor den et kort øjeblik står parrallelt
med muren – og pludselig indtræffer foran-
dringen. Små hvide punkter lyser op i stene-
nes yderste overflade og i fugernes korn.
Langsomt forstærkes kontrasterne, og muren
vækkes til live. Materialerne træder i karakter
og stofligheden øges markant, når der dannes
tusindvis af slagskygger fra ujævnheder, der
var usynlige for få øjeblikke siden. Det hele
forløber i en glidende bevægelse, der går
meget langsomt – eller meget hurtigt – alt
efter personligt temperament. Solstrålernes
indfaldsvinkel ændres kontinuerligt, og muren
oplyses stadigt mere ensartet. Strejflyset afta-
ger, og et nyt kapitel begynder.
Det er en beretning, der fortælles igen og igen
– og som rækker tilbage til tidernes morgen.

Samme bygning på to
forskellige tidspunkter
– en verden til forskel.
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Billederne her på siderne repræsenterer forskellige
stemninger, der alle er opstået som resultat af lysets

særlige karakter på det pågældende tidspunkt.
Et eksempel er pigen, der står i lyskeglen fra det cirku-
lære vindue, optaget af sin egen skygge på væggen.

Et baderum i en børnehave – forvandlet til en teater-
scene, der kun fungerer så længe solen er fremme.

Et dynamisk øjebliksbillede, hvor motivet måske er væk
i næste sekund. Langt mere statisk er motivet fra Hvide
Sande hvor den blanke vandoverflade går i ét med him-

len. De kraftige trækonstruktioner synes at ignorere
tyngdeloven og svæve.

Lyset er blødt og farverne dæmpede.
Tiden står stille.
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TOTALØKONOMI

I det støttede boligbyggeri er bygherre, rådgi-

vere og fremtidig driftherre forpligtet til at

foretage totaløkonomiske vurderinger af de

valg, der træffes under projektering og

opførelse. Senest ved byggeriets aflevering

skal der foreligge en driftplan, som klart rede-

gør for, hvorledes bygningerne skal vedlige-

holdes, og hvad det vil koste.

RISIKOVURDERING

Ved 1-års og 5-års eftersynene foretager Byg-

geskadefonden altid en risikovurdering af de

enkelte bygningsdele, som tager sit udgangs-

punkt i, hvor stor sandsynlighed, der er for, at

en skade kan opstå og følgevirkningernes

størrelse ved en eventuel skade. Eftersynet

munder ud i en beskrivelse af de forventnin-

ger og krav, fonden har til bygningsejer om

udbedring straks eller driftsmæssige tiltag.

Øget drift kan være ændring af driftintervaller

eller ændring af kritiske konstruktioner med

henblik på at opnå en rimelig levetid og drift

på bygningsdelen.

I risikovurderingen indgår en vurdering af,

hvorvidt husene er beskyttet af udhæng,

drypnæser og beskyttende inddækninger. Ved

at fjerne vandbelastningen på facaderne

opnås beskyttelse af f.eks. murværk, og dette

betyder sparede driftsmidler.

Mange er nok af den opfattelse, at vi fokuse-

rer lidt enøjet på udhæng og sikre løsninger,

går med livrem og seler, og at nye trends kan

have svært ved at slå igennem i det støttede

byggeri på grund af dette. Men vores udmel-

ding er, at ved at være opmærksom på den

store betydning af konstruktiv beskyttelse kan

det meget vel lade sig gøre at bygge spænd-

ende byggeri, som er byggeteknisk godt og

driftsmæssigt overkommeligt. Men det

kræver, at detaljerne dyrkes, at drypnæser og

inddækninger udformes med omtanke, at

materialerne vælges rigtigt i forhold til

udformning og beliggenhed.

Mange danske arkitekter besidder den viden

og dygtighed, der skal til for at kombinere

spændende og smukt byggeri med gode drift-

sikre løsninger og god byggeskik.

KONSTRUKTIV BESKYTTELSE

Ofte opnås de gode resultater ved at vælge

sikre materialer som murværk og træ. Materi-

aler, som de projekterende selv har erfaring

med, og som håndværkerne kender.

Men selv kendte, sikre materialer som tegl og

træ skal anvendes korrekt og beskyttes kon-

struktivt. Udsat murværk skal i henhold til

gældende Norm for Murværkskonstruktioner

udføres i aggressiv miljøklasse, hvilket ofte

undlades, og bygningsejer bliver ladt tilbage

med en vedligeholdelseskrævende bygnings-

del.

UDSMYKNING

Forsøg på udsmykning af murede facader

med fremspringende skifter skal ikke vælges,

hvis det ikke indgår i samlede vurderinger af

murværkets placering og beskyttelse, og det

skal under alle omstændigheder kun gen-

nemføres, hvis der er økonomi til at lave den

nødvendige inddækning og opmure i aggres-

siv miljøklasse. Opmuringen skal i øvrigt ske

under optimale forhold, som skal sikre mod

opfugtning af sten og fuger.

Konstruktiv beskyttelse kan være alt fra en

zinkinddækning til et stort udhæng på taget.

Stenklassen og valget af fugeudformning er af

betydning for optagelsen af vand i murvær-

ket. En tilbageliggende fuge danner små hyl-

der på stenene, som holder på vandet, mens

en skrabefuge eller vandfalsfuge bedre sikrer,

at vandet ledes væk.

Den konstruktive beskyttelse af husene skal

efter vores opfattelse dyrkes og have en

renæssance, og vi er nødt til at blæse på fine

fornemmelser for, om en inddækning er lidt

for stor, hvis den i øvrigt tilfører den beskyt-

telse, der er nødvendig med den aktuelle

beliggenhed.

FORNEM OMTANKE

Drypnæser, inddækninger, afdækninger, løs-

kanter, sålbænk eller udhæng er alle byg-

ningsdele, som kræver særlig opmærksom-

hed. Også dette er en arkitektonisk udfordring

for arkitekterne. Det kræver en arkitektonisk

og teknisk bearbejdning, hvis man både skal

tilfredsstille æstetikere og tilpasse byggeriet til

det danske klima med skiftende vejrforhold.

den gode metode
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Konstruktiv beskyttelse af murværk
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Og hvis den konstruktive beskyttelse projekte-

res med fornemmelse for, hvad der skal til,

kan det tilføre byggeriet både karakter og

skønhed.

Det er fornemt, hvis man kan aflæse, at byg-

ningen er udført med henblik på at kunne

modstå danske vejrmæssige påvirkninger, og

netop ved hjælp af detaljerne er det muligt at

tilføre byggeriet regionale byggetekniske for-

skelle.
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Drypnæsens størrelse og udformning har stor betydning
for, hvor effektivt vandet ledes væk fra facaden.

Konstruktiv beskyttelse kan også være et stort tagudhæng.
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INTRODUKTION TIL MURSTEN
Workshop for nye studerende på Arkitektskolen i Aarhus
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TEKST SØREN BØGH · FOTOS JONNA SCHIØNNING
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De nye studerende på Arkitektskolen i Aarhus

blev budt velkommen med murværk som et

af de mange materialer, som arkitektur kan

gøres af.

Tegl blev præsenteret som et af vore ældste

byggematrialer, som stadig er aktuelt, fordi

det bliver udforsket og anvendt i nye sam-

menhænge.

Introduktionen foregik over to dage og blev

gennemført som en workshop, hvor de stude-

rende blev opdelt i hold.

I gården i Paradisgade fik de studerende til

opgave at opføre en mur i målene 120x120x

35cm. Murens ene side skulle udføres som

en bunden opgave, mens de blev bedt om at

bruge fantasi og kreativitet på murens anden

side. De studerende blev anbefalet at eksperi-

mentere med den bundne opgave først for at

lære murstenenes geometri og forbandets

muligheder at kende. Bagefter blev den fri

opgave muret, men først efter fælles skitse-

ring i 1:1, diskussion og forskellige stablings-

forsøg.

Formålet med workshoppen var at lade de

studerende udforske en række af tegls egen-

skaber, at udvikle forståelse for de mulighe-

der, dette materiale kan tilføre arkitekturen,

og at give dem et indtryk af arkitekturens

afhængighed af og samspil med materialerne.

Sten og værktøj blev sponseret af Egernsund

Tegl
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Hvor er det lyst, tænker man, når de lyse-

grå facader viser sig i Brückenstrasse.

Stedet er Altstadt-Nord i det indre Køln. Siden

anden verdenskrig har byggegrunden ligget

ubeslutsomt hen som et landskab af ruiner,

murstykker og udgravninger fra romertiden,

mens moderne bygninger voksede op hele

vejen rundt. Under anden verdenskrigs luft-

bombardementer blev Skt. Kolumbakirken og

alle dens til- og ombygninger siden dens

oprindelse i syvende århundrede ødelagt.

I 1947 blev der opført et kapel i det ene hjør-

ne af grunden. Det er tegnet af Gottfried

Bøhm. Ligesom som de murpartier, der mod-

stod bombardementerne, er kapellet fuld-

TEKST OG FOTOS SUSANNE ULRIK
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KOLUMBA
TIL EFTERTÆNKSOMHED

stændig integreret i facaden om ærkebispe-

dømmet i Kølns nye museale attraktion,

Kolumba. At bygge ovenpå og sammen med

det eksisterende er i helt i overensstemmelse

med, hvordan der før blev bygget på grunden.

Det er et stort hus – 4.500 m3 og har med

en pris på 43,5 mio € også været ret

dyrt, og når dét nu er nævnt, kan man glæde

sig over, at resultatet også er smukt. Det er

bestemt umagen værd at tage til Køln for at

opleve det. Og det er ikke kun fordi væggene

er 60 cm tykke og af mursten, der er fremstil-

let i Danmark. Deres format er 54 x 21x 4

cm. Smalheden gør stenen fleksibel i forhold

til, at det nye murværk har skullet føje sig om

det gamle. Med de lange sten er det gennem-

brudte fletmurværk desuden indlysende lette-

re at lægge end det er med almindelige sten.

På flere måder er byggeriet interessant ud

over den intensive udnyttelse af de specielle

lyse, lange teglsten. Tilpasningen til fortidens

reminiscenser er meget elegant udført, og det

store volumen trænger sig ikke på i forhold til

naboerne. Det indre står let og lydefrit

omkring de udstillede genstande, der i nogle

rum står tæt – andre steder især i de store

rum med luksuriøst megen luft imellem.
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Et levende museum ... rumskabende arkitektur i langtidsholdbare og
tilbageholdende materialer, et minimum af teknik, enkle og omhyggelige
detaljer, et selvfølgeligt sted for mennesker og kunst, var nogle at de ønsker
og forestillinger, som bygherren havde, da der blev indbudt til arkitekt-
konkurrence i 1996.
Konkurrencen blev vundet af den schweiziske arkitekt Peter Zumthor i 1997.
Kolumba blev indviet midt i september i år.
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Selve samlingens og dermed museets

historie går tilbage til 1853 og rummer

værker fra senantikken og op til nutidens

installationer og rumskulpturer. Der er derfor

udgangspunkt for at kombinere kunstneriske

og håndværksmæssige udtryksformer fra et

par tusinde år på kryds og tværs og dermed

at vække gæsternes tanker og associationer.

Der er ingen påtrængende insisteren. Motiv-

kredsen er godt nok religiøs og for de nyere

tings vedkommende af reflekterende art, og

det en velkomponeret cocktail, som kan for-

nøje og opløfte.

Der er ingen fuger i huset. Gulve og vægge

holdes rent visuelt fri af hinanden med

et smalt og præcist mellemrum. Det er meget

elegant, og de få millimeter føjer lethed til

massiviteten. Klimaanlægget, der er en nød-

vendighed i museumsbygninger, er ikke syn-

ligt, eksempelvis er luftudtaget gemt i spræk-

ken langs gulvet.

Smalle trapper forbinder etagerne. De mas-

sive vægge er behandlet med en svagt

grålig limpuds. Gulvene er af jurakalk, terrazzo

og mørtel. Vinduesrammer og beslag er af

stål, og vægpaneler og møbler er af træ,

læder og tekstil og forhæng af læder og silke.

Lofterne er af betonelementer.
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Fra indgangen i stueetagen kan man vælge

at gå op til udstillingsetagerne eller til

udgravningerne fra romertiden, der har deres

eget store overdækkede rum. Det er her,

betydningen af det gennembrudte murværk

gør sig gældende. Bygningsresterne fra mid-

ten af første århundrede, er her beskyttet

mod nedbrydning, samtidig med at de kan

ånde i den luft, der trænger ind, og som også

fungerer som friskluftindtag til det øvrige hus.

De små lysåbninger kaster et fint, flimrende

lys på betonloftet.

Plan 0

Plan 1

Plan 2

Under museet er der foretaget 16 boringer,

der rækker 70 meter ned i jorden. De er

en del af husets klimaanlæg, idet jordvarmen

derfra føres op i husets vægge, og således

varmer det om vinteren og køler det om som-

meren.
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To af øens tidligere beboere,
udskåret i træ, pryder
gårdrummet sammen med
drageblodstræet, der er
karakteristisk for Tenerife.

Oprindelsen af trappepyramiderne i Gui-

mar på atlanterhavsøen Tenerife er sta-

dig en gåde. Anlæggets oprindelige ni, nu

seks pyramider af rå og tilhuggede lavasten er

for store til kun at være et udtryk for en jord-

ejers lyst til en usædvanlig stor terrassehave.

Den etnologiske park blev indviet i 1998 til

ære for for den norske antropolog og opda-

gelsesrejsende Thor Heyerdal, der ikke var i

tvivl om disse pyramiders autenticitet og
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fandt, de havde en slående lighed med dem i

Peru, Mexico og Mesopotamien, da han første

gang så dem i 1991.

Udstillingerne præsenterer – i overensstem-

melse med Thor Heyerdals ønske – ikke en

bestemt udlægning af de arkæologiske omgi-

velser og deres tilblivelse. Man må selv tænke

over, om pyramiden mon er en arketype i

menneskets leg med klodser, en indlysende

måde at nærme sig himlen på, et offersted,

et astronomisk observationspunkt, eller om

sejlende soltilbedere fra Sydamerika har

været her med inspiration, allerede før

Columbus rejste over Atlanten. En mulighed

Heyerdal som bekendt selv har søgt at eftervi-

se ved sin 6.000 km lange atlanterhavssejlads

i RA II fra Marocco til Barbados.

Besøgscentret Casa de Chacona er tegnet af

den madrilenske arkitekt César Ruiz-Larrea.

De flade bygninger med facader af sortgrå

lavablokke på væggene ude og inde er i god

sammenhæng med stedets egenart og anled-

ningen til at bygge her ved foden af vulkanen

Teides stivnede lavastrømme.

Fra besøgscentret er der udsigt over
en have og pyramidelandskabet,
hvor der også findes en kopi af RA.
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Under de flade tage spænder krumme
betonhvælv. Gulvene er belagt med en

blank, rødlig klinke.
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De både rå og nette facaders stoflighed er i
fin harmoni med pyramidernes stabler af
natursten.
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Siderne om Tegltaget er redigeret i samarbejde med producenterne af tagstensprodukter i Danmark.�TEGLTAGET

SKT HANS KIRKE I STEGE
Under det røde tag på kirken i Stege gemmer der sig nogle udsøgte kalkmalerier.

De ældste stammer fra 1300 tallet. De sorte og røde dekorationer er uhøjtideligt fortællende

brudstykker af for længst glemt fortællinger, hvilket langt fra mindsker deres værdi som

tankevækkende underholdning. Kalkmalerierne blev afdækket i 1892-93 og er siden

genopfrisket i 1988.
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I Hjallerup er posthuset blevet
indrettet til boliger, og taget er

udskiftet med et nyt af
røde vingetegl.
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KURSER HOS

SKANDINAVISK JURAKALK

Kurserne henvender sig til

den del af byggebranchen,

som beskæftiger sig med

kalkbaserede materialer,

og som holder af sunde

huse – murersvende,

murermestre, ingeniører

arkitekter og dem, der vil

vide mere om disse pro-

dukters historie og egen-

skaber.

Teorien bag de forskellige

materialer gennemgås.

Der fortælles lidt om den

europæiske kalknorm og

hvilke muligheder og

ulemper, den giver.

Endvidere fortælles om

gældende principper for

valg af materialer samt

beregning af materialefor-

brug.

Kursusdage i februar 2008

er mandag den 4., tirsdag

den 5. og onsdag den 6.

februar.

Kurserne afholdes hos

Skandinavisk Jura-kalk A/S

Bredeløkkevej 12,

Raaby

4660 Store Heddinge.

Kursets pris er 2.450,- ex.

moms.

Program og tilmelding:

info@jurakalk.dk

FJERN FUGT MED

ELEKTRICITET

Fugt og uønskede saltop-

hobninger i murværk kan

fjernes ved hjælp af elek-

tricitet. Det er nu doku-

menteret i praktiske for-

søg, tilrettelagt og gen-

nemført ved BYG-DTU.

I forsøget er en meget fug-

tig, uisoleret mur i en uop-

varmet kælder blevet

"påtrykt" et elektrisk felt i

form af to længder arme-

ringsjern, der som elektro-

der er påmonteret

væggen, beskyttet af en

lerkappe. Det elektriske

felt udløser et elektroos-

motisk væskeflow i mur-

værket, som driver vand

og salte ud af væggen fra

anode til katode. Der fore-

står nu et videre udvik-

lingsarbejde med at udfor-

me et mere bestandigt

design på den osmotiske

fugtfjerner. Men at princip-

pet fungerer, er nu doku-

menteret i praksis.

DET MODERNE,

MUREDE HUS

Den 10. april 2008 afhol-

des der på Lunds Tekniska

Högskola et seminar om

det murede stenhus.

Miklos Molnar och Tomas

Gustavsson fra Avdelnin-

gen för konstruktionstek-

nik står for arrangementet.

Dagens spørgsmål vil

være. Hvad er et stenhus?

Besvarelsen af dette

spørgsmål vil give anled-

ning til en diskussion af

de egenskaber, der er

karakteristiske for et

moderne muret hus,

såsom robusthed, patine-

ringsegenskaber, vedlige-

holdelsesbehov, m.m.

Det endelige program for

dagen er endnu ikke fast-

lagt i enkeltheder.

Se eventuelt hjemmesiden

www.konstruktioner.se,

hvor man kan læse om

Thomas Gustavssons

arbejde med moderne

murværkskonstruktioner.

SKALMUREN PÅ DVD

Københavns Murerlaug

har udgivet en DVD med

titlen ’Skalmuring – bygge-

skader. Gør det rigtigt

første gang’. DVD’en er et

visuelt supplement til de

trykte lærebøger, der i dag

benyttes inden for murer-

uddannelsen på de tekni-

ske skoler. Københavns

Murerlaug har med denne

film forsøgt at forebygge

de oftest forekommende

fejl og svigt blandt fagets

udøvere. DVD’en bestilles

på www.kbh-

murerlaug.dk, hvor man

også kan se klip fra filmen.

NY FUNKTION PÅ

WWW.EGERNSUND-

TEGL.DK

Der er nu mulighed for at

søge efter referencebygge-

rier direkte på Egernsund

Tegls hjemmeside.

Der er to indgangsvinkler.

1) Søg i produktdataba-

sen. Find den mursten

eller den tagsten, som du

er interesseret i. Under

produktinformationerne

om den valgte teglsten,

findes en liste over bygge-

rier med den sten, der er

valgt.

2) Søg i referencedataba-

sen. Indtast postnr. eller

udvælg en zone via et

Danmarks-kort.

Resultatet af søgningen er

en oplistning af reference-

byggerier i det geografiske

område, der er valgt.

I resultatet af søgningen

oplyses adressen på byg-

geriet. Som ekstra bonus

fremgår årstallet for refe-

rencebyggeriet. Da mur-

sten og tagsten er et natu-

rmateriale, kan det ændre

sig over tid. Det kan derfor

være interessant også at

køre forbi et referencebyg-

geri, som er 3-5 år gam-

melt.

www.egernssundtegl.dk
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TEGL I BEVÆGELSE

Indtil den 16. december

kan man i Barcelona på

udstillingen Casa Decor se

tegl i bevægelse: Ceramic

Tiles i Motion. Designeren

Xavier Claramunt har skabt

bevægelige strukturer af

små glaserede kreamik-

stykker. Udstillingen kan

ses i den gamle fabriks-

bygning Fabra i Coats i

Barcelona.
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SAMMENLÆGNING

Enemærke & Petersen a/s

får nu fornøjelse af AV

Andersens kompetencer,

idet Enemærke &

Pete0rsen pr. 1. november

viderefører det velrenome-

rede murermesterfirma.

BYGGEPLADSENS SANGE

Skursange fra før verden

gik af lave. Der var en-

gang, hvor skurvogsbyerne

på de store byggerier var

af en ganske særlig art.

Dén gang var disse miljøer

præget af en række positi-

ve, såvel som negative

sider. Trods barske

arbejdsforhold, herskede

der en imponerende livs-

kraft og humor, og der

udspandt sig et festligt liv i

skurene. Skursangen kom

især i anvendelse, når

arbejderne holdt ’kit-

dag’med dertil hørende øl

og snaps, hvad sangene

også bærer præg af. CD’en

er ikke for sarte ører, men

et herligt genhør med en

svunden tid.

FÅ DEL I BYGGERIETS

VIDENDATABASE

En ny hjemmeside til

Viden om Byggeri er netop

ved at blive implemente-

ret og vil blive tilgængelig

for abonnenter sidst på

året. Hjemmesiden er nu

bygget op som en søge-

nøgle. Ved søgning gives

adgang til en database,

hvor en kort tekst omtaler

den foreliggende viden

med links til byggebran-

chens videnproducenters

hjemmesider. Den enkelte

videnproducenter har

ansvar for links og fagligt

indhold.

For at kunne søge på

Viden om Byggeri skal du

være abonnent, men til

gengæld giver tilmelding

som abonnent straks

adgang til søgenøglen.

www.videnombyggeri.dk

BRONZE TIL DANMARK

Ved verdensmesterskaberne i håndværk, World Skills i

Tokyo, vandt den danske deltager murersvend Esben Kirk

Therkildsen en flot bronzemedalje i murerdisciplinen.

Konkurrencen foregik i slutningen af november og i alt

deltog murere fra 24 lande: Korea vandt guldmedalje,

Holland sølv og altså bronzemedalje til Danmark.

Landstræneren faglærer Sten B. Johansen fra Haslev tek-

niske Skole havde udarbejdet et forslag til en murerop-

gave, og netop den tegning blev udvalgt til at være den,

der skal bruges til murerkonkurrencen ved næste

World Skills, som afholdes i Calcury i Canada 2009.

På billedet ses bronzemedaljevinderen sammen med

dommerkollegiets danske deltager uddannelseskonsulent

i 3F Flemming Jensen.
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Birgit Krogh er en af initia-

tivtagerne til etableringen

af Danmarks Keramikmus-

eum blandt andet i samar-

bejde med den internatio-

nale kunstnergruppe Clay

Today. Birgit Krogh har i

mange år været aktiv som

kunstner med en klar

international inspiration

fra andre keramikere, der

arbejder billedligt, som det

fremgår af Birgit Kroghs

sort/hvide relief.

DANMARKS KERAMIKMUSEUM UDSTILLER

Grimmerhus, det gamle enkesæde til Hindsgavl Slot,

fylder nu 150 år.

Den historicistiske bygning er tegnet af Johan Daniel Her-

holdt i 1856-57. Keramikmuseet fejrer fødselsdagen ved

at udstille mange af de værker, der i de senere år er

kommet til museet. Blandt andet fra Nicaracua.

Frem til den 9. marts 2008 udstilles værker af Birgit

Krogh og Jac Hansen.

Månedens kunstner er Louise Hindsgavl, der er kendt for

sine fortællende skulpturgrupper i porcelæn, der er både

delikate og mystiske. Louise Hindsgavl er uddannet på

Designskolen i Kolding i 1999.

Månedens kunstner kan ses frem til 27. januar 2008.

Jac Hansen fik sidste år bevilliget en studierejse til Pingu,

en kinesisk industriby umiddelbart nord for Beijing. Her

arbejdede han med emaljeteknikken cloisonné, hvor

smalle kobberbånd adskiller de forskellige glasurfarver,

som på den smukt dekorerede kugle.

Danmarks Keramikmusum

Kongebrovej 42

5500 Middelfart

Åbningstider:

Tirdag - søndag

klokken 11-17
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Bliv racerkører for en dag!
Registrer dig og udskriv dit adgangskort på www. byggeri-
 messen.dk. Så kan du komme på en drømmerejse til en engelsk 
racerbane og teste superbiler. Klik dig ind med det samme!

Find vej til resultaterne 
Følg ”Byggeriets Smiley” gennem 
en verden af løsninger og metoder 
på BYGGERI 2008.

BYGGERI 2008 
26. - 29. februar
Fredericia Messecenter 

 Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia 

Fri adgang for fagfolk: Tirsdag - fredag kl. 10 - 17
Arrangeret af: Danske Fagmesser A/S, tlf. 70 11 37 38, 

i samarbejde med Trælasthandlerunionen-TUN 

Gi’ din faglighed 
et ordentligt løft!
Vi sigter højt med Skandinaviens vigtigste fagmesse 
for bygge varer: Besøg BYGGERI 2008, hent konstruktiv 
 inspiration og læg fundamentet for et godt år. 

Nedtællingen til den største BYGGERI-messe nogensinde 
er begyndt og snart vil over 300 førende leverandører til 
 byggeriet fylde Fredericia Messecenter med det bedste og 
det nyeste inden for byggematerialer, værktøj og udstyr m.m. 

Start året med et forspring! 
Brug en dag på BYGGERI 2008 og bliv præsenteret for 
de  sidste nye, effektive løsninger og metoder, der gør 
 hverdagen nemmere for byggeriet. 

Læs mere og udskriv dit adgangskort på 
www.byggeri-messen.dk

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

Digitalt byggeri
– byg på erfaringer

Bestil et IP-abonnement
– og få direkte internet-adgang til

byggetekniske erfaringer fra
Fonden BYG-ERFA på

www.byg-erfa.dk

e
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· Skadesopklaring
· Statiske beregninger
· Energirådgivning
· Mekanisk prøvning
· Kemisk prøvning

Telefon 72 20 38 00

VÅDMØRTEL
I BIG-BAGS

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

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

www.jurakalk.dk
Tlf. 56 50 30 00

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

købes igennem os.
Spørg efter eventuel forhandler.

Husk der skal stå
SKANDINAVISK JURA-KALK

på posen.

www.muro.dk

SPØRGSMÅL 
OM 

MURVÆRK?

Abonner på  TEGL 
i 2008

marts ·  juni ·  september ·  december
Kr. 280

www.forlagettegl.dk
tegl@muro.dk
70 26 34 84

Murværk og
Byggekomponenter

MURERHÅNDBOGEN 2008

Murerhåndbogen beskriver de grundlæggende
teknikker og metoder for anvendelse af 
murværk og murede konstruktioner. 

Den henvender sig til alle, der beskæftiger sig
med murerarbejde. Håndbogen bliver revideret
hvert år og suppleret med den nyeste viden om
murede konstruktioner.

Prisen er kr. 75,- inkl. moms.

Murerhåndbogen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk og
Byggekomponenter og er udgivet af Murerfagets Oplysningsråd.

Murerhåndbogen kan bestilles på www.forlagettegl.dk eller hos
Byggecentrum Boghandel, telefon 70 12 06 00.

Bogen ‘Murede ildsteder’ indledes med et 
historisk afsnit om fortidens kaminer og ovne 
og rummer praktiske oplysninger, der kan være 
nyttige for kommende og nuværende pejseejere. 
Idé og oplæg til bogen kommer fra arkitekt
Bente Lange og pejsemurer Axel B. Stoffregen,
der har bygget pejse i over 60 år.

ILDSTEDERMUREDE

FORLAGET TEGL
Lille Strandstræde 20 C · 1254 København K · 33 32 34 84

www.forlagettegl.dk · forlagettegl@muro.dk

FORLAGET TEGL
Lille Strandstræde 20 C · 1254 København K · 33 32 34 84

www.forlagettegl.dk · forlagettegl@muro.dk

Murede ildsteder
Rigt illustreret, 76 sider, 
229,- kr. inkl. moms.
ISBN 87 88925 544
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Røde Højslev Vingetegl og
Røde blødstrøgne facadesten

Forudsætningerne for boligbyggeriet
’Teglværksparken’ i Hobro var både at
bygge moderne og vedligeholdelsesfrit i
kompromisløs kvalitet, og at bygge med
en vis respekt for den klassiske bygge -
tradition.

Klimastærke røde Højslev Vingetegl og
Røde blødstrøgne facadesten er klassisk
tegl, der åbner alle muligheder for at 
forny traditionerne og bygge til glæde
for kommende generationer. 

Se sortimentet af både trendsættende
og klassisk tegl til mur, tag og belægnin-
ger på www.randerstegl.dk

Ganske enkelt,
klassisk! 

A
sbjørn
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m
u

n
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Landsdækkende service:

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

Hvorfor nøjes med det velkendte, når det unikke er muligt?

Hvorfor bygge med 
begrænsninger?

Daells Varehus forvandlet til det 
eksklusive Hotel Skt. Petri med

maxit Facadesystem,
der både forskønner og sparer

på varmeregningen.

Over 40 standardfarver
og specialfarver efter ønske

17. - 20. april

2007

INSPIRATION
TIL FREMTIDEN?

maxit a.s

maxit til nybyggeri og renovering
Da Vinci Parken i Aalborg, første og anden etape, 
169 boliger i ny grøn bydel. Spændende
facadekombinationer med lyse pudsede flader, 
mørkebrunt tegl, glas og lærketræ. 
Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen.
Totalentreprenør: A. Enggaard A/S.
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Flot arkitektur og godt materialevalg skal gå hånd i hånd for at 
opnå  kvalitetsbyggeri. Derfor er Wienerbergers brede sortiment af 
mursten, tagsten og teglblokke baseret på fi ne råstoffer, fl ot fi nish 
og stor viden. Vores konsulenter er naturligvis uddannet i bygge -
branchen og kan dermed give dig den bedste rådgivning, når du 
vil  bygge smukt i tegl. Kontakt os for at høre mere, eller besøg 
vores nye  showroom i Brøndby. 

Wienerberger A/S
Kirkebjerg Allé 88
2605 Brøndby
www.wienerberger.dk
info@wienerberger.dk

Building Value

Smukke 
teglsten til 
dit kvalitets-
byggeri

Mursten  •  Tagsten  •  Teglblokke  •  Belægningssten
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