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Boltshauser Architekten har stået for omdannelse og udvidelse
af en skolepavillon fra 1958 til et fritidshjem for børn i alderen
4-13 år. Kælderen samt enkelte betonvægge fra den oprindelige
pavillon kunne genbruges og integreres i nybygningen. Det
førte til en struktur, som langt hen ad vejen er identisk med
den oprindelige, modernistiske bygnings, men udnyttet på en
ganske anden, indlevet måde. 

På samme areal, hvor der før var seks, er der nu fem
sydvendte grupperum med en fordelingskorridor på bagsiden
Taget er fladt og som en rygrad i hele bygningens længde
monteret med ovenlyskasse. Bygningen er mod nordvest udvidet
med en kældertrappe, toiletter og et køkken med samme
størrelse og vinduessætning som grupperummene. Ét stort
vindue i lederkontoret i vestgavlen danner et direkte ekko af
hoveddøren, der som den eneste åbning byder sig til i den
modstående, østvendte gavl. 

Bemærkelsesværdig er dog frem for alt loggiaen, der som et
nyt element mod syd forbinder bygningen og parken med hin-
anden. Inde fra betragtet virker loggiaen skærmende – udefra
signalerer den gennemtrængelighed og åbenhed. Ingen tvivl
om at dette er et rigt univers at lege i. 

Heller ikke bagsidens facade giver helt afkald på rumlig
dybde, selvom den – beliggende mod offentlig sti – fremstår
meget mere kompakt og afskærmende. På siden af to store
vinduer er der smalle, men dybe nicher, der gør det muligt at
åbne de udadgående ventilationsluger, der er integreret i de
dybe karme.

Når man ankommer gennem parkstrøget til pavillonen træder
bygningens rustrøde klinkebeklædning i karakter med en ganske
anden rustik og varm fremtoning end de omkringliggende,

lystpudsede facader, som er så typiske for schweizisk forstads-
byggeri. 

Boltshauser var fortaler for en muret facade i hårdtbrændte
Kolumbasten lig den, han i 2010 anvendte som skalmuring af en
baggårdsbygning ved hans tegnestue i Zürich. Men myndighederne
insisterede på, at mængden af energi til produktionen af
pavillonens materialer skulle reduceres til et minimum, og det
udelukkede murstenens tykkelse på 110 mm. Boltshauser bad
derfor Petersen Tegl om at udvikle en facadeklinke på kun 2 cm
i tykkelsen, 11 cm høj og 53 cm lang. Klinken er klæbet direkte
på den bagvedliggende 250 mm isolering og udfuget i en ce-
mentmørtel, der er trykket et par mm. For at være sikker på
facadens holdbarhed fik tegnestuen opført en mock-up i 1:1,
som med overbevisende resultat klarede alskens vejr og vind.

Dilatationsfugerne er skånsomt placeret i alle ud- og indad-
gående hjørner og altså bevidst undgået midt på den lange,
nordvendte facade eller over vindueshjørner. Kolumbaklinkerne
er håndlavede og ikke helt plane, hvilket giver facaden en
meget imødekommende karakter, og den undslipper den kliniske
badeværelseskarakter, der nemt kan opstå på flise- eller skærm-
teglsbeklædte facader. Teglklinkernes horisontale format betoner
bygningskroppens hvilende gestalt, men de lodrette fuger
fordriver alligevel enhver association til en massiv mur. 

Selv samme teglklinker er indlagt på fladen i loggiaens
lersøjler som beskyttelse mod udvaskning og taler som tektonisk
ornament om den lagvis, stampede lerjord. Afstanden mellem
de 12 vandrette skyggegivende drypnæser tager til opefter.
Denne aftagen er ikke konstruktivt begrundet, men opstår ud
fra et ønske om at udtrykke det største tryk i lersøjlens
nederste del og en lethed opefter.

KLINKER
OG LER
SKABER
UDTRYKSFULD
FACADE
EN SKOLEBYGNING I ALLENMOES I SCHWEIZ
ER OMBYGGET TIL FRITIDSHJEM, OG PROJEKTET
ER KARAKTERISERET VED SIT SIKRE ARKITEKTONISKE
GREB OG ANVENDELSEN AF NATURLIGE MATERIALER.
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Lige så massive og solide som søjlerne fremstår, lige så
tvetydig er ved en nærmere betragtning deres bæreevne. Log-
giaens elegante betontag synes skubbet ind imellem søjlerne –
skønt reelt lejret oven på dem. Forholdet mellem horisontalt
og vertikalt, mellem tyngde og lethed, åbenhed og lukkethed i
denne facade fremstår dog så harmonisk og rigt, at spørgsmålene
om den konstruktive virkelighed fortoner sig. 

Ligesom facaden er også husets indre præget af jordmaterialer.
Gulvene er udført i en blanding af ler og kasein, der er et mæl-
keprotein, som blandt andet findes i kærnemælk. Kasein har
tidligere været anvendt som bindemiddel i limfarve og udmærker
sig ved at lave en stærk overflade, som ikke smitter af.
Gulvene er overfladebehandlet med voks. Væggene er pudset
med hvid lerpuds. Deres dybe, levende overflader står i kontrast
til det hvide akustik-gipsloft, som vanen tro er svært at
begejstres over. 

Fritidshjemmet i Allenmoos er en generøs bygning, både
hvad angår dens ramme om børnenes aktiviteter og dens imø-
dekommende udstråling mod omgivelserne. 
Af Nini Leimand, Arkitekt MAA, Erhvervs Phd, Adjunkt

Det kongelige kunstakademis skoler for arkitektur,

Design og konservering, arkitektskolen.
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Tværsnit og Længdesnit

Planer, stue og første sal

Det pavillonprægede fritidshjem åbner sig smukt mod haven via loggiaen, der er båret af kraftige søjler.
Husets materialer skabt af ler medvirker til bygningens rustikke, varme fremtoning.

Loggiaens søjler er stampet op i ler og står ubehandlede, men med Kolumbaklinker indlagt på fladen som beskyttelse mod erosion.
Afstanden mellem klinkerne aftager opefter for at vise, at det største tryk findes i lersøjlens nederste del.

I hallen modtages man af en keramisk væg
med tegninger skabt af keramiker Marta Rauch

på basis af en workshop med børnene.

Kolumba danner belægning i korte,
bugtede stiforløb gennem haven.

Byggeriets murermester bød ind med
den originale og smukke udluftningsrist:

Fint stablede Kolumbaklinker med
afstandsstykker i kopskårede klinker.

Fritidshjemmets facade mod den offentlige sti fremstår kompakt
og afskærmende, men i kraft af klinkebeklædningens naturlige
struktur og farve virker facaden ikke afvisende.

Boltshauser bad Petersen Tegl om at udvikle en 2 cm tyk klinke til husets facader.
Klinken er klæbet direkte på den bagvedliggende isolering og udfuget i cementmørtel. 


