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FJORDENHUS 
PÅ TÆT HOLD, BEVÆGENDE SMUKT SOM ET MANGEFARVET, 
HÅNDVÆVET KELIMTÆPPE, PÅ AFSTAND, ET FATAMORGANA AF 
EN FJERN OG MYSTISK SKØNHED. SÅDAN BESKRIVER ARKITEKT 
THOMAS BO JENSEN KIRK KAPITALS NYE HOVEDSÆDE I VEJLE 
SKABT AF OLAFUR ELIASSON OG SEBASTIAN BEHMANN MED 
STUDIO OLAFUR ELIASSON.

På afstand er Fjordenhus et blikfang, der overstråler alt andet 
i Vejle Havn, selv luksusboligerne ’Bølgen’, der tidligere ind-
tog denne position. Rejser man med toget eller passerer man 
Vejlefjordbroen i et tilstrækkeligt højt køretøj, kan man ikke 
undgå at bemærke den nye bygning, der som et venetiansk 
palads er skudt ud ad vandet. Ligesom en gammel middel- 
alderborg, har den kun forbindelse til land via en smal bro, 
som gør den nem at beskytte mod nysgerrige gæster. Byg-
ningens organiske former, de høje, teglbeklædte parabler, der 
i forskellige højder rejser sig direkte fra vandet i en skiftevis 
udadgående og indadgående ellipsebue, giver associationer 
til alt andet end dansk samtidsarkitektur. Er man arkitekt, 
vil man nok komme til at tænke på den amerikanske arkitekt 

Louis Kahns fabelagtige bygningsanlæg i Dhaka, Bangladesh 
og Ahmedabad, Indien. Men ellers står billederne i kø fra 
maurisk, islamisk og persisk arkitektur, til gamle nordiske 
herregårde og ridderborge. Hvad enten man bryder sig om 
det eller ej, er det i høj grad en ’billedavlende’ arkitektur for 
nu at bruge et udtryk, Per Kirkeby anvendte om de huse, han 
holdt af.

Fra kajkanten på Havneøen er der via den spinkle adgangs-
bro forbindelse til Fjordenhus. Når man nærmer sig, springer 
teglstenene i øjnene. Der er anvendt 18 forskellige slags, 
nogle glaserede, de fleste i dansk normalformat, men antallet 
er underordnet, for det føles som et umådeligt broderi af 
alverdens jordfarver, der rejser sig direkte fra det blågrønne 

Murværket i Fjordenhus består af mursten i femten forskellige nuancer og 
glaserede mursten i tre farver. Koncentrationen af blå sten øverst og grønne 
nederst er med til at understrege bevægelsen oppefra og ned – fra himmel til hav. 

Snit

Stueplan, grundrids

Fjordenhus er formet over en geometri af cirkler og ellipser.

Den øvre del af kunstværket ’Den indre himmel’, stikker op gennem 
bygningens tag på fjerde etage og skaber en forbindelse mellem 
Fjordenhus’ centrale mødelokale og himlen ovenover. 
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vandspejl. Forbandtets systematik er nedbrudt af tilfældig 
orden og vilkårlige indslag af sten på højkant, mens iblandin-
gen af glaserede sten koncentrerer sig mod vandet eller mod 
himlen. Hjørnerne omkring de parabelformede åbninger er 
’randsyede’ med solide, murede stik, der vitterlig giver indtryk 
af, at murstenene skaber deres egen selvbærende struktur. 
Det kunne naturligvis ikke lade sig gøre uden indvendige 
betonkonstruktioner, som den odenseanske robotvirksomhed 
Odico Formwork Robotics har specialfremstillet til lejligheden. 
Men som meget god ingeniørkunst, så er Odicos vitale bidrag 
skjult for det blotte øje – tilbage står kun de eventyrlige og 
solidt murede teglkonstruktioner, der faktisk ser ud, som om 
de klarer sig fint uden støtte. Det er det bedste fra den nye, 

digitale verden, bragt sammen med en verden af håndværk og 
sanselighed, der her har fundet hinanden i forbløffende har-
moni. Jeg tænker på murerne, der har udført dette med deres 
bare hænder. Det er virkelig en imponerende, håndværksmæs-
sig bedrift, sjældent set i vore dage. På tæt hold, bevægen-
de smukt som et mangefarvet, håndvævet kelimtæppe. På 
afstand, et fatamorgana af en fjern og mystisk skønhed.

Når man har sundet sig lidt og er kommet ’i land’ under 
buerne, befinder man sig i et stort, højloftet uderum, hvor 
det spiralformede værk ’Fjordhvirvel’ hænger ned fra loftet. Et 
forvarsel om, at Studio Olafur Eliassons holistiske tilgang til 
arkitekturen og dens inventar er allestedsnærværende. Ellers 
spiller vandet og teglet den afgørende rolle i dette offentlige 

rum, som har givet Vejle Havn nogle ekstra kvadratmeter og 
et rum af usædvanlig skønhed. Her fornemmes virkelig det 
”samspil mellem masse og hulrum”, som Olafur Eliassons 
samarbejdspartner, arkitekt Sebastian Behmann fortæller, har 
været centralt for deres arbejde. 

En stor, lysegrå, spiralformet ståltrappe leder op til før-
stesalen, som er hævet adskillige meter over vandspejlet. Her 
mødes man af blødt udformede, åbne kontor- og mødelokaler, 
belagt med grågrønne natursten og specialfremstillede, runde 
kelimtæpper i sarte blålige og grønlige nuancer. Bortset fra 
stolene, er alt fast og løst inventar designet af Studio Olafur 
Eliasson. Belysningen er indsat i lofterne som et heldækkende 
hulmønster af cirkelrunde åbninger, der gnaver sig dybt ind i 

I løbet af dagen dirigeres sollyset ind på ’Den indre himmel’ via en 
heliostat, mens kunstigt lys oplyser værket indefra, når det er mørkt. 
Det filtrerede lys kaster et komplekst mønster af skygger ned i 
mødelokalet nedenunder.

Fra den cirkulære kantine på 1. sal har medarbejderne i Kirk Kapital en storslået udsigt til Vejle by og havn. 
Belysningen er indsat i lofterne som et heldækkende hulmønster af cirkelrunde åbninger, der gnaver sig dybt ind i den hvide beton. 
Bordene og køkkenet er skabt af Olafur Eliasson, 109-stolen er tegnet af Finn Juhl i 1946, alt udført i egetræ. 

Fjordenhus er udformet udelukkende i organiske former, og de 28 meter høje, teglbeklædte parabler rejser sig i forskellige højder direkte fra vandet 
i en skiftevis udadgående og indadgående ellipsebue. Beboere og besøgende har adgang til bygningens stueetage via en smal gangbro.

Murværket i trappeopgangene udgøres af sølvglaserede samt hvide, 
gule og grå mursten. De sølvglaserede sten, der er koncentreret øverst i 
murværket, reflekter dagslyset ovenfra. 
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den hvide beton og derved giver et passende tungt modspil 
til de murede flader. I snittet er lysåbningerne parabler, der 
forekommer at være afspejlinger af vinduernes store parabel-
former. 

Borde, opbevaringsreoler og køkkener er fremstillet efter 
et system af cirkler og ellipser. Formgivningen har sikret 
maksimal udnyttelse af de massive egetræselementer og de 
hvidmalede, krumme stålplader, der indgår som vanger og ben 
i møblernes konstruktioner. Egetræsskabe og køkkenelemen-
ter, indbygget direkte i de rå murstensvægge, sikrer næsten 
sømløse overgange imellem materialerne. Det er gennemført 
fra inderst til yderst, unikaløsninger over hele linjen – som 
hvis mumitroldene var flyttet til byen og havde fået ubegræn-
set budget at boltre sig med. 

2. og 3. sal er utilgængelige for offentligheden. Vi var dog 
heldige at få et hurtigt kig ind i de til perfektion udformede 
kontorlokaler og videre op gennem de gradvist mere sølv-
skinnende trappetårne, til den centralt placerede, cirkelrunde 
tagterrasse. Her kommer man helt tæt på de smukt udførte, 
murede stik, der afslutter de parabelformede åbningers blødt 
spidsede ender. Og udsigten, den er naturligvis uovertruffen.

»Fjordenhus er lavet til mennesker. 
Mursten er venlige, imødekommende, 
stemningsskabende. Den haptiske følelse, 
som de skaber, var helt afgørende for os. 
Og så gav brugen af mursten os mulighed 
for at arbejde i detaljeret grad med 
modulationen af farver.« 
Olafur Eliasson

Murerarbejdet i bygningen er udført i fornem kvalitet. 
Blandt andet er hjørnerne omkring de cirkel- og parabelformede 
åbninger ’randsyede’ med solide, murede stik.

Den dobbelthøje stueetage er viet til samspillet mellem bygningen og den omkringliggende fjord, hvor vejr og vind reflekteres i de glaserede 
mursten. Buede åbninger og vinduer indrammer udsigten til fjordens bredder og havnen, mens to af stueetagens rum gennemstrømmes af vand. 
Forarbejdningen af leret og den efterfølgende hårde brænding sikrer, at Petersens sten modstår saltvand og frost.

Fjordenhus’ fire høje, sammenhængende cylindre rejser sig op af vandet og 
skaber en forbindelse mellem Vejle Fjord og byens centrum. 

Fjordenhus, Hovedsæde for Kirk Kapital A/S, Vejle, Danmark
Bygherre: Kirk Kapital A/S

Kunstner: Olafur Eliasson

Arkitekter: Sebastian Behmann med Studio Olafur Eliasson 

Lokal arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter 

Landskabsarkitekt: Vogt Landscape Ltd. 

Indviet: 2018

Sten, DNF: D33, D34, D35, D36, D37, D38, D42, D43, 

 D46, D47, D48, D49, D73, D91, D99 

Tekst: Thomas Bo Jensen, arkitekt maa, 

 Professor ved Arkitektskolen Aarhus

Fotos: Anders Sune Berg
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»DET HANDLEDE OM DET TAKTILE, 
DET NÆRVÆRENDE OG 
MENNESKELIGE PERSPEKTIV«
KUNSTNER OLAFUR ELIASSON I SAMTALE MED ARKITEKT THOMAS BO JENSEN 
OM TANKERNE OG IDEERNE BAG FJORDENHUS.

TBJ: Man kan med en vis ret sige, at nutidens arkitekter er 
’samtidsramte’. De fleste arkitekter refererer på kryds og tværs 
til hinandens arbejder. De flytter sig lidt efter lidt i samlet 
flok med stor opmærksomhed på samtidens trends. Det giver 
en vis homogenitet, men sjældent overraskende nye indslag. 
I går en helt anden vej, hvorfor?

 
OE: Med Fjordenhus har vi ikke haft et specifikt ønske om at 
gøre op med fremherskende trends. Der er spændende, nyt 
byggeri, der kunne siges at tilhøre den ene eller anden trend 
– og det trækker ikke nødvendigvis ned. Jeg er sådan set 
også interesseret i, hvor arkitekturen er og bevæger sig hen, 
men da det kom til at udvikle designet af Fjordenhus, var det 
mere elementære forhold, der spillede ind: min interesse for 
samspillet mellem bygning og omgivelser, mellem bygning og 
mennesker, og hvordan vores bevægelse har indflydelse på 
vores opfattelse af de rum, vi befinder os i. Ud fra dette sæt 
af spørgsmål opstod Fjordenhus. Med udgangspunkt i kroppen 
og dens evne til at orientere sig i rum fokuserede vi på cirk-
len og ellipsen som designelementer, da de kan rumme disse 
spørgsmål; aktivere dem, om man vil.

TBJ: Fjordenhus synes ikke at være påvirket af stedets omgi-
vende arkitektur. Når man ser det fra afstand, kommer man 
til at tænke på gamle borge med vindebroer og voldgrave. 
Min første indskydelse var Spøttrup borgen, som stadig ligger 
der som et spejl af en fjern fortid, omgivet af vand og uden 
forbindelse til nutiden. En anden association kan være noget 
orientalsk, fx den fantastiske Chora kirke i Istanbul, eller 
arabisk og persisk arkitektur, hvor parabler f.eks. ofte ses. Er 
man arkitekt, så kan man nok ikke lade være med at tænke 
på Louis Kahns bygninger i Indien og Bangladesh, som en 
reference. Hvilke arkitektoniske referencer har I talt om, da I 
tog fat på opgaven?

 
OE: Snarere end at orientere os i forhold til allerede eksiste-
rende bygningsværker tog vi udgangspunkt i omgivelserne, i 
Fjordenhus’ beliggenhed mellem by, natur og industriområ-
de. Vi var meget interesserede i at betone forholdet mellem 
bygning og vand, som man f.eks. ser det i Venedig. Det, at 
der ikke er en medierende zone mellem fjorden og Fjordenhus, 
var afgørende for os. Dialogen mellem fjorden og bygningen 
er radikal, ’lige-på’, men det gør den sjovt nok ikke hård. Den 
inddrager det flygtige og foranderlige i omgivelserne – lysets 
skiften, havoverfladens krusninger, vinden og vejret – det er 
med til at skabe bygningens særlige atmosfære. Industrielle 
siloer og gas- og vandopbevaringskamre, som man jo ofte ser 
i havnemiljøer, var også en reference. Selv er jeg fænomen-
ologisk orienteret, så monumentalitet var ikke i fokus – det 
handlede om det taktile, det nærværende og menneskelige 
perspektiv.

Ydermere var jeg interesseret i at skabe en sammensmelt-
ning af det digitale og det håndværksmæssige, to størrelser, 
der ofte ses som modsætninger, fordi håndens viden er ved 
at forsvinde i den digitale tidsalder. De buede hvælvingers 
næsten ekspressive udtryk, koblet til murstenenes nærvær, 
var centralt for mig. 

TBJ: Du har ofte talt om forholdet imellem kunst og arkitek-
tur, og at man som udøvende kan ’svinge som et hængsel’ 
imellem de to. Kan du uddybe det?

OE: Jeg er så heldig at arbejde sammen med et team af rigtig 
dygtige arkitekter ledet af Sebastian Behmann, som også har 
været den arkitektoniske drivkraft bag Fjordenhus. Tidligere 
tænkte jeg måske, at det spiller en mindre væsentlig rolle, 
om man er arkitekt eller kunstner, men jeg er blevet mere 
afklaret med årene: Jeg er kunstner og kun kunstner. Jeg er 
også en kunstner, som meget gerne arbejder inden for arki-
tektur og sammen med arkitekter. Derfor grundlagde jeg for 
nogle år siden sammen med Sebastian Studio Other Spaces, 
som netop arbejder i krydsfeltet mellem kunst og arkitektur. 
Vi er en kunstner og en arkitekt med dyb interesse for rum og 
for hinandens rumlige sprog.

TBJ: I Fjordenhus synes der at være tale om en form for sam-
mensmeltning imellem kunst og arkitektur, i den forstand at 
bygningen både fungerer som hus og som skulpturel form. Der 
er også arbejdet med integrerede kunstværker i huset. Man 
kan sige, at Fjordenhus både kan ses som en fysisk sammen-
smeltning af kunst og arkitektur og som en relation imellem 
de to, i forholdet mellem rum og inventar. Kan du sige noget 
om jeres tilgang til dette dobbeltforhold i Fjordenhus?

OE: Jeg ville sådan set bare gerne lave det hele, fordi alt er 
forbundet med alt andet. Hvis man skal skabe rum, der for 
alvor ’ser’ brugeren, den besøgende, så er intet i det rum 
ligegyldigt; intet er uvedkommende. Alt må være del af den 
overordnede idé.

 
TBJ: På afstand er det det skulpturelle, der fanger øjet, men 
på tæt hold er det murværket, der stjæler opmærksomhe-
den. De store, parabelformede åbninger er skabt af usynlige 
betonelementer. Udenpå ligger murstenene som en skal, der 
svøber sig om hele bygningen. Hvorfor har I ikke valgt at gå 
”all in” med betonfacader, når det nu engang er beton, der 
bedst kan løse husets statiske udfordringer?

OE: Fjordenhus er lavet til mennesker. Mursten er venlige, 
imødekommende, stemningsskabende. Den haptiske følelse, 
som de skaber, var helt afgørende for os. Og så gav brugen 
af mursten os mulighed for at arbejde i detaljeret grad med 
modulationen af farver. 

 
TBJ: Der er brugt 18 forskellige mursten til facaderne, nogle 
af dem hullede, nogle af dem glaserede. Hvad er bevæggrun-
den for at gøre dette? I kunne f.eks. have valgt at gå efter et 
mere ’monolitisk’ udtryk, som valget af den samme stentype 
ville have givet.

OE: Enhver mursten tilbyder dig et møde med noget meget 
fysisk, med geologisk masse, som træder forskelligt frem i 
de forskellige brændinger og farver. Vores planet tilbyder en 
ekstrem rigdom og variation af materialer. Der er ikke én rig-
tig sten, ét rigtigt svar, men en bred vifte af muligheder, når 
man skal bygge. Derfor valgte jeg et pluralt murstenskoncept; 
man kan nærmest kalde det encyklopædisk. Det handler for 
mig om at vise naturens mangfoldighed.

TBJ: De høje isoleringskrav har reduceret murstenene til 
tynde skalmure, uden betydning for husets bærende kon-
struktioner. Man kunne hævde, at murstenen på sin vis er 
blevet utidssvarende som byggemateriale. Man ville næppe 
have opfundet den i dag, hvis ikke den altid havde været her. 
Hvordan ser du på dette ’dilemma’?

OE: Strukturelt set kan du have ret, men murstenen tilbyder 
andet og mere: Den er smuk og skaber et taktilt forhold til 
bygningen – som huden på et andet menneske. Hud holder 
sammen på menneskekroppen, men det er også en 
medierende flade for en masse andet, såsom følelser og 
tilstedeværelse. For mig handler valget af materialer 
også om, hvilket potentiale materialet har for at fremelske 
idéen om nærvær. Jeg fandt det også tiltalende, at vi 
kunne integrere vigtige funktioner som styring af 
rumtemperatur og akustik i nogle af murstenene.

»Jeg er kunstner og kun kunstner. 
Jeg er også en kunstner, som meget 
gerne arbejder inden for arkitektur 
og sammen med arkitekter.« 
Olafur Eliasson

Bortset fra stole er alt inventar og andre møbler tegnet specielt til 
bygningen af Olafur Eliasson. Skalstolen CH07, tegnet af Hans J Wegner 
i 1963 og produceret af Carl Hansen & Søn, kunne i kraft af sine 
former og udtryk være skabt til Fjordenhus.  

Kunstner Olafur Eliasson og arkitekt Sebastian Behmann har arbejdet 
tæt sammen om at skabe Fjordenhus.
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ET MARKANT HUS OG EN MARKANT STEN FYLDER RUNDT
KØBENHAVN TOG OMGÅENDE SKUESPILHUSET TIL SIG, 
DA DET STOD FÆRDIGT FOR TI ÅR SIDEN. STENEN, 
HUSET ER BYGGET AF, HAR VIST SIG LIGE SÅ LEVEDYGTIG.

Petersen Tegl har mange og nære relationer til arkitekter over 
hele verden. Til enkelte tegnestuer har relationen dog en sær-
lig karakter, fordi teglværket og arkitekterne i tæt samarbejde 
har udviklet nye sten, der senere er blevet en vigtig del af 
sortimentet og dermed fortællingen om Petersen Tegl.

Sådan en tegnestue er Lundgaard & Tranberg, der tilbage i 
1990 opførte den første, og siden da har opført en lang række 
bygninger med Petersen Tegl. Og i flere tilfælde har deres 
arbejde med sten været af innovativ karakter. I 2012 
indviedes Sorø Kunstmuseum, hvortil tegnestuen havde 
videreudviklet Petersen Cover, der i dag i stigende grad indgår 
i byggerier over hele verden. Fire år senere stod Kannikegår-
den i Ribe færdig – beklædt med 630 x 350 x 50 mm store 
Cover, specialudviklet til huset af Lundgaard & Tranberg. 

I år fejrer Skuespilhuset i København ti år, og det er en 
begivenhed, der i høj grad er værd at markere. Både for 

husets mange brugere og for Petersen Tegl, hvis væsentlige 
bidrag til bygningen også har haft afgørende betydning for 
teglværket sidenhen. Da Skuespilhuset – vundet i en åben 
konkurrence og skabt til ’det talte ord’– stod færdigt i 2008, 
tog københavnerne omgående bygningen til sig, også uden 
for teatertid. Både den indbydende promenade i egetræ rundt 
om huset mod havnen og den store foyer med restaurant er 
fulde af liv året rundt.

Skuespilhusets placering på havnekanten, omgivet af 
gamle pakhuse i mur, gjorde det oplagt at tænke i murede 
facader, da projekteringen af huset gik i gang for snart tyve 
år siden. Husets funktion og proportioner kaldte dog på en 
sten med et andet format og udtryk, end den traditionelle 
mursten kunne give.

Lundgaard & Tranberg lod sig inspirere af den håndlavede 
sten, som Peter Zumthor netop i 2000 havde færdigudviklet 
sammen med Petersen Tegl til Kolumbamuseet – og som 
senere fik navnet Kolumba. 

Arkitekterne ønskede deres sten i mørkere farver og med 
mere struktur og indledte et samarbejde med teglværket, 

som kom til at strække sig over flere år. Et utal af prøver blev 
kasseret, indtil Christian A. Petersen undervejs fik ideen at 
importere ler fra England.

Ideen viste sig fremragende. Det engelske ler tåler 
brænding ved meget høje temperaturer. Grater og sætmærker 
opstår fra stablingen i ovnen, hvorved det rustikke udseende 
opnås. De hårdtbrændte sten er desuden velegnede i en byg-
ning, hvis fundament står på havbunden, og hvor de nederste 
sten konstant er i vand. Stenens minimale sugeevne betød, at 
der blev udviklet en særlig mørtel til Skuespilhuset. 

K57 Royal Playhouse, som stenen blev døbt, har nuancer 
i gråt, blåt, brunt og grønt med tilsætning af gul slam og 
sand. Stenen besidder en dybde og skønhed, som fuldender 
Skuespilhusets arkitektoniske udtryk og bringer det i harmo-
nisk og naturlig samklang med omgivelserne. På den måde er 
stenen på afgørende vis integreret i Skuespilhusets særlige, 
æstetiske DNA. Og skønheden har vist sig universal. K57 
møder man i dag i byggerier over hele verden. 

Fotos: Anders Sune Berg - Tekst: Ida Præstegaard

En tredjedel af Skuespilhuset skyder sig ud i havnen, hvor en bred, skulpturel promenade af egetræ skaber adgang til den glasinddækkede foyer med en 180° udsigt over havneløbet. 
Bygningens øvre, udkragede etage med glas fra gulv til loft rummer blandt andet omklædningsrum og kantine for teatrets ansatte.

Lundgaard & Tranberg videreudviklede Peter Zumthors Kolumba, så de opnåede en sten med et mørkt farvespil og et mere rustikt udtryk. Formatet blev ændret, så det harmonerer med dansk murværkstradition, hvor 
vandrette mål af mursten + 1 fuge kan deles med 6 cm, og lodrette mål for sten og fuger går op med 20 cm. Murværket kunne dermed nemt tilpasses øvrige byggekomponenters modulsystemer. Murværkets vandrette linjer 
understreges af fremtrukne studsfuger og tilbagetrukne lejefuger.
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Øverst: Skuespilhuset er placeret ud til Københavns Havn i en af 
byens ældste bydele med adskillige 1700-tals pakhuse. Udelukkende 
det høje scenetårn midt i teatret bryder med de eksisterende 
etagehøjder i kvarteret.  

Nederst: Lyset strømmer ind i teatrets store foyer, hvor udsigten 
kan nydes fra restaurant Ophelia og fra balkonerne, 
som løber i næsten hele husets længde. 

Den største teatersal, kaldet ’Hjertekammeret’, er udformet som en udhulet grotte i det mægtige teglmassiv. Murværket er omsat til store, forrevne og klippelignende flader, 
hvor placeringen af hver enkelt sten er beregnet til at give de rigtige brydninger og spredninger af akustikken i rummet. 

Murværket er trukket ind i bygningen og beklæder blandt 
andet husets tunge kerne, der rummer de tre teatersale. 
Den lange balkon er friholdt fra murværket.
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SKARPTSKÅRNE HJØRNER OG SARTE NUANCER 
SOM VARTEGN, PASSAGE OG SAMLINGSPUNKT ER NYOPFØRTE RIVERLINK BUILDING ET VIGTIGT ELEMENT I REVITALISERING AF AUSTRALSK HANDELSBY.

Maitland i New South Wales fik i foråret 2018 
et nyt, arkitektonisk vartegn – Riverlink Buil-
ding, tegnet af det anerkendte, Sydney-ba-
serede arkitektfirma CHROFI. Via den nye 
bygning er Maitlands bymidte igen kommet i 
fysisk og visuel kontakt med den nærliggende 
Hunter River, der gennem historien har skabt 
forudsætningen for bosætning lige netop her.

Frem til midten af forrige århundrede var 
Maitland en driftig handelsby. Byens kommer-
cielle centrum, High Street, fulgte flodens 
krumning, men vendte ryggen til, idet hus-
rækkernes ubrudte mur hæmmede adgang og 
udsyn til floden. 

Det var der grunde til, blandt andet at 
Hunter River, foruden at tjene som vigtig 
transportvej, jævnligt gik over sine bredder. I 
årene 1949-1955 var Maitland gentagne gan-
ge offer for så voldsomme og ødelæggende 

oversvømmelser, at byen efterfølgende sygne-
de hen. De kommercielle aktiviteter flyttede 
væk fra floden, og High Streets historiske 
huse stod halvtomme tilbage. I 2010 initie-
rede bystyret et revitaliseringstiltag, som har 
betydet, at High Street har genvundet sin 
position, og at Hudson River i dag anses som 
et historisk og rekreativt aktiv for byen. 

Riverlink Building, der er opført på en 
dertil ryddet grund i High Street, udgør et 
væsentligt element i denne transformation. 
Bygningen er først og fremmest en passage, 
den danner en storslået, åben port mel-
lem High Street og floden. Den er også et 
samlingspunkt for byens indbyggere med of-
fentlige faciliteter, cafe og restaurant, mens 
den store portåbning udgør et attraktivt, 
overdækket byrum til ophold og udendørs 
arrangementer.

I sit formsprog adskiller Riverlink sig 
markant fra sine omgivelser. På afstand ge-
stalter bygningen sig monolitisk, præcist og 
skarptskåret. Et utvetydigt, moderne udsagn 
i historiske omgivelser. Men jo tættere man 
kommer på bygningen, jo tydeligere både 
ser og fornemmer man, at den i høj grad er i 
samklang med de nærliggende bebyggelser, 
og at den på smukkeste vis kommunikerer i 
den helt nære, menneskelige skala. Det 
skyldes ikke mindst materialevalget, som 
helt overvejende er tegl suppleret med træ. 

Allerede tidligt i projektfasen besluttede 
CHROFI sig for tegl som primært byggema-
teriale. Og man vidste, at det gjaldt om at 
finde en sten med helt særlige kvaliteter, der 
betyder, at »når man kommer helt tæt på 
den og rører ved den, så fremkalder den en 
tydelig følelse af noget menneskeligt og gen-

kendeligt,« forklarer Joshua Zoeller, associate 
partner hos CHROFI.

På tegnestuen havde man i længere tid 
haft prøver på Petersen tegl liggende, og 
nu sad man endelig med det rette projekt. 
Tai Ropiha, stiftende partner hos CHROFI, 
fortæller: »Vi havde set på sten fra Petersen 
gennem længere tid. Vi kunne godt lide det 
æstetiske udtryk, de håndlavede, uensartede 
tegl tilfører moderne arkitektur,« og han 
fortsætter: »Riverlink skulle fremstå som en 
bygning af sin egen tid, men den skulle sam-
tidig komplimentere High Streets historiske 
huse, som overvejende er opført i håndlavede 
tegl.«

Joshua Zoeller tilføjer: »Farverne i de 
gamle teglfacader veksler mellem sart gul 
og cremefarvet med nogle fine sandstens-
bygninger ind imellem. Petersen D71 var det 

Materialerne indenfor udgøres af henholdsvis 
kulbrændte og hvidglaserede sten samt 
blackbutt wood.

Mailtland Riverlink er udformet som en stor portal udført i et enkelt og ekspressivt formsprog. Portalens to bærende sider er beklædt er med mursten og fremstår 
skulpturelle og præcise med hjørner i henholdsvis 18, 22, 40, 54, 60, 108, 118 graders vinkler. Den store tagkonstruktion er i stål, taget er belagt med metal og 
loftet udført i træsorten blackbutt. 

Der blev specialfremstillet en række håndlavede, 
rundede hjørnesten til projektet.

Cafeens bar i rundede former er udført i hårdt 
blackbutt wood i lighed med de rektangulære søjler.
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perfekte match i alle henseender, denne sten har lige netop 
den rette pudrede tone og kan endda have noget 
sandstensagtigt over sig.« 

Det formmæssigt mest karakterdannende ved Riverlink 
bygningen er de skarptskårne, tilspidsede murhjørner, og det 
krævede specialløsninger at realisere. Joshua Zoeller uddyber: 
»På to af hjørnerne mødes murene i vinkler på hhv. 18 og 22 
grader. Hos Petersen fik vi derfor fremstillet en række special-
sten, blandt andet rundede hjørnesten. På afstand fremstår 
disse hjørner knivskarpe, men når man kommer helt tæt på, 
mødes man af en teglsten, der runder i enden. På den måde 
ændrer stenen udtryk på en ganske enestående måde.« 

Skulpturen ’Clouds gathering’ er skabt til stedet af kunstneren Braddon Snape og symboliserer Maitlands komplekse historie præget af 
oversvømmelser. Skulpturen fungerer som en mindre portal, og tanken er at give især børn associationer til vandets refleksioner.

Ifølge arkitekterne valgte de D71 blandt andet på grund af den blødhed, 
som stenen udstråler – som sandsten, der er blevet eroderet over lang tid. 

Situationsplan

Maitland Riverlink ligger ud til Hunter River, der historisk har været en vigtig transportvej for byen, men som også tidligere har udgjort en stor trussel i form af hyppige oversvømmelser.

Maitland Riverlink, New South Wales, Australien
Bygherre: Maitland City Council

Arkitekt: CHROFI Architects

Ingeniør: SDA og Cardno

Landskabsarkitekt: McGregor Coxall

Lysdesigner: Northrop

Opført: 2018

Sten, DNF: D71 DF, syv forskellige specialsten, i alt 1180 specialsten

Tekst: Tina Jørstian, cand.arch.

Fotos: Justin Alexander

Foto, side 9, øverst: Brett Boardman

»Vi kunne godt lide det æstetiske udtryk, de håndlavede, 
uensartede tegl tilfører moderne arkitektur«
Tai Ropiha, arkitekt, CHROFI

Plan
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KUNSTEN AT GENFINDE DEN KOLLEKTIVE ERINDRING
ET NYT BYHUS I DORDRECHT I HOLLAND FREMSTÅR NUTIDIGT, MEN FØJER SIG SAMTIDIGT SMUKT IND I DEN VELBEVAREDE, HISTORISKE BY.

Gennem hele sit arkitektfaglige liv har arkitekt Andries Lug-
ten været passioneret optaget af Dordrecht og har gennem 
mange restaureringsopgaver værnet om den historisk særdeles 
spændende by. Bebyggelsen ’Houttuinen’ er et af resultaterne 
af Lugtens initiativer i byen, hvor han med sin partner Theo 
Malschaert har drevet tegnestue i 31 år. 

’Houttuinen’ består af en ny bebyggelse indeholdende to 
lejligheder og en mindre, fredet bygning fra 1840, der rummer 
indgang til boligerne – og er den resterende del af et tidligere 
marmorsavværk på stedet. En sløjfe på historien er, at 
Andries’ første opgave som ung arkitekt var at tegne en 
ny fabrik for samme marmorsavværk, da det for 38 år siden 
valgte at flytte uden for byen. 

Bebyggelsen ligger midt i Dordrechts historiske havne-
område 100 meter fra kirken Grote Kerk. Stednavnet ’Hout-
tuinen’– Tømmerpladserne – refererer til den oprindelige 
funktion i middelalderen, hvor der på kajen blev oplagret og 
handlet med træ fra Nordeuropa. I 1600-tallet mistede byen 
sin strategiske position ved floden, og handlen blev afløst 
af industri – blandt andet naturstensvirksomheder, der skulle 
imødekomme efterspørgslen fra det voksende byggeri. Siden 
hen gik det ned ad bakke for Dordrecht, og først i begyndel-
sen af 1980’erne er byen atter kommet på fode.

Marmorsavværket lå oprindeligt ved byens flodhavn, som 
helt frem til 1300-tallet dannede byens udkant, markeret af 
bymure og fæstningsanlæg. Senere blev beliggenheden mere 
central på grund af landopfyld i floden. Fæstningsanlægget 
kendes fra 1500-1600-tals malerier udført af kunstnere som 

Jan van Goyen og Albert Cuyp, hvorfor man har en ret præcis 
viden om, hvordan det så ud. 

I 2015 blev grunden, hvor bebyggelsen ligger i dag, 
udbudt til salg. Andries Lugten havde længe haft en klar 
forestilling om, hvordan arkitekturen skulle se ud på stedet. 
Han tegnede derfor et projekt og præsenterede det for byens 
bygningskomité. Projektet blev accepteret, hvorefter Lugten 
publicerede det i den lokale avis. Hurtigt derefter meldte de 
to bygherrer sig, som bor i lejlighederne i dag. 

Resultatet blev en treetages, L-formet bygning, hvis to 
længer løber henholdsvis langs flodkajen og langs smøgen 
ved huset vinkelret på kajen. Et tårn, der forbinder længer-
ne, er placeret på fundamentet til et vagttårn, der senere 
sammen med bymuren blev nedrevet. De to længer omslutter 
den fredede, énetages fabriksbygning, der er indrettet som en 
rummelig foyer og indgang til de to lejligheder på henholds-
vis 225 og 185 m2. Den nye bygning rummer i stueetagen et 
kontor til den nederste lejlighed og parkering til seks biler.

En lille kilometer fra bygningen er et enkelt element beva-
ret af den oprindelige bymur, tårnet Engelenborch fra 1429, 
som er en pendant til både det nedrevne og det nye tårn, og 
som derfor begrunder valget af materialer til nybygningen. 
Lugten besluttede sig for en håndlavet sten, en grå Kolumba 
skabt af en lerblanding, der efter brænding fremstår som den 
patinerede sandsten og skifer, man finder i det middelalderli-
ge tårn. Petersen Tegl leverede rundede formsten til projek-
tet, således at tårnet fremstår med en regelmæssig runding.

Med sin størrelse, der passer i rækken af huse, sin arti-
kulerede form, der markerer bygningen i tre volumener med 
tårnet som hængsel, det enkle facadeudtryk og de dæmpede, 
grå nuancer, indgår den nye bygning som et moderne og 
positivt bidrag i Dordrecht. Men ikke mindst bringer den nye 
bygning den glemte historie på stedet tilbage i den kollektive 
erindring uden at geråde ud i pastiche. 

Houttuinen, et byhus med to lejligheder, Dordrecht, Holland
Bygherre: Privat

Arkitekt: Lugten Malschaert

Ingeniør: IMD Rotterdam

Opført: 2017

Sten: K91, radiære formsten i samme ler

Tekst: Ida Præstegaard, cand.arch.

Fotos: Paul Kozlowski

Kort over Dordrecht udført af Jacob van Deventer mellem 1545 
og 1575. Kortet stammer fra et atlas med alle Hollands byer 
tegnet af van Deventer. 

Den nye bebyggelse ’Houttuinen’ er udført som en treetages, L-formet bygning, hvis to længer løber henholdsvis langs flodkajen og langs smøgen ved huset vinkelret på kajen. 
Et tårn, der forbinder længerne, er placeret på fundamentet til et vagttårn, der sammen med bymuren blev nedrevet i 1300-tallet. 

Dordrechts historiske bykerne – den ældste i Holland – er rig på 
renæssancearkitektur karakteriseret ved de fint udsmykkede, 
murede gavle.

Af de oprindelige 150 renæssancegavle opført i 1500-1700-tallet 
er der 60 tilbage, alle smukt bevaret.
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Stik af Dordrecht fra 1649, hvor byen var beskyttet mod havnen 
af en bymur med vagttårne. Kilde: Regionaal Archief Dordrecht.

En rest af den oprindelige bymur er bevaret, tårnet Engelenborch 
fra 1429, opført i skiffer, sandsten og mur.   

Tårnet i den nye bebyggelse opført i det oprindelige vagttårns dimensioner. 
Kolumba i grå nuancer fortolker på nutidig vis tårnets oprindelige sandsten. 

Samme sted i Dordrecht anno 2018 – hvor den kollektive 
erindring er genskabt af Lugten Malschaert. 

Den nye bebyggelse ligger midt i Dordrechts historiske havneområde 100 meter fra kirken Grote Kerk.Situationsplan

Plan, 1. sal

De to længer omslutter en fredet, énetages fabriksbygning, nu 
indrettet som foyer og indgang til husets to lejligheder.
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MURVÆRK SOM 
HISTORIEFORTÆLLER
- MARIENKIRCHE I BERLIN 
LANDSKABSARKITEKTER GAV KOLUMBA HOVEDROLLEN, 
DA DER SKULLE SKABES VISUEL RO OMKRING 
EN AF BERLINS ÆLDSTE KIRKER. 

På Berlins Alexanderplatz, tæt ved det ikoniske Fernsehturm, 
ligger Marienkirche, der stammer tilbage fra det 13. århund-
rede. Midt i den tunge trafik og den hårde efterkrigsarkitektur 
må kirken i dag kæmpe for at opretholde sit meditative helle. 
Det har været den store udfordring for Levin Monsigny 
Landschaftsarchitekten, der fik opgaven at stramme 
området op og skabe visuel ro omkring kirken.

Løsningen blev at lade kirkepladsen omkranse af en lav, 
solid teglmur. Desuden er området inden for muren blevet 
sænket til det niveau, det havde i 1500-tallet. På den måde 
træder man billedligt talt 500 år tilbage i tiden, når man fra 
gadeplan går ned ad trapperne til kirken. Niveauforskellen 
betyder, at muren er højere set inde fra pladsen, men lavere 
og knapt så afgrænsende set udefra. 

Arkitekt Martina Levin, partner i Levin Monsigny 
Landschaftsarchitekten, fortæller om andre tiltag, der 
refererer til stedets historie: Pladsen er blevet belagt med 
ældre, lidt uensfarvede brosten, der er hentet fra de berlinske 
gader, hvor de har ligget under asfalten i mange år, men nu 
er renset og lagt her. Desuden er der trukket linjer af røde, 
hårdtbrændte teglsten i belægningen. Disse fungerer som et 
gammelt bykort i 1:1, der viser hvor tæt på kirken, der har 
stået almindelige borgerhuse i 1500-tallet. De røde linjer 
fortsætter et stykke ud på Alexanderplatz, men her dog kun 
som malede opstregninger.

Den nye, omkransende mur varierer markant i form og 
højde. På den måde er der skabt et levende udtryk, der 
yderligere forstærkes af de brede trappegennembrud og de 
integrerede bænke på indersiden af muren, hvis siddeflader er 
udformet med reference til kirkens bænke. Mur og bænke er 
udført i samme type murværk, der er en blanding af mørkegrå 
og mørkerøde Kolumba. Tegnestuen valgte denne blanding af 
sten for at opnå et mønster, der stemmer overens med kirkens 
uensartede murværk. Og så virker det fint, fremhæver Levin, 
at de lange, lave Kolumbasten minder om de arkæologiske 
jordlag, der er blevet fjernet for at bringe kirkepladsen ned på 
niveauet, den havde i 1500-tallet.

Med sin prominente beliggenhed var projektet særdeles 
krævende, og bygherren – bystyret i Berlin – kasserede tre 
forslag, før de kunne godkende den fjerde prøveopmuring. 
Men nu markerer den nye mur på fineste vis rummet omkring 
en af Berlins væsentlige kirker og er sammen med de øvrige 
tiltag i projektet med til at fortælle om byens historie. Og 
så kan man glæde sig over, at der tilsyneladende står en vis 
respekt om det nye anlæg. I hvert fald er muren gået fri af 
grafittimaling, fortæller Levin med lettelse i stemmen. 

TREFAMILIESBOLIG 
I MIQUELSTRASSE
Det nye, store hus i Berlins sydlige udkant falder godt ind i 
det gamle, tilgroede kvarter med de palæagtige villaer. Den 
berlinske tegnestue Nalbach + Nalbach gik i tæt dialog med 
omgivelserne, og resultatet blev en moderne bygning med et 
udpræget klassisk anstrøg. Huset, placeret midt på grunden, 
ligner en større villa, men indeholder tre lejligheder. Trem-
megitteret, der omkranser grunden, bidrager til den noble 
fremtoning.

Arkitekterne har arbejdet med diskrete modsætninger 
i husets udtryk. Eksempelvis er den øverste etage trukket 
tilbage for at nedtone det flade tags modernistiske islæt, 
hvorimod de høje, sprosseløse vinduer omkranset af sand-
stensløbere bidrager til det klassiske udtryk.

Partner på tegnestuen, arkitekt og professor Johanne 
Nalbach, forklarer, at netop brugen af Petersen Tegl er tænkt 

Marienkirche fra 1200-tallet ligger i Berlins oprindelige historiske 
centrum. Efter 2. verdenskrig nedrev DDR-styret alle historiske 
bygninger i området, og kirken var den eneste bygning fra 
middelalderen, der overlevede destruktionen. 

Området inden for muren er sænket til det niveau, det havde i 
1500-tallet. Niveauspringet optages af en trappe i Kolumba.

Marienkirche har været domineret af det ikoniske 
Fjernsynstårn siden dets opførelse i 1963.

Den øverste etage i trefamiliesboligen er trukket tilbage, så husets 
volumen opleves mindre, og der er blevet plads til terrasser. 
Hovedfacadens øvre del er diskret men virkningsfuldt udsmykket 
med reliefmurværk med stor virkning. 

Ny mur omkring Marienkirche, Berlin
Bygherre: Bezirksamt Mitte von Berlin

Arkitekt: Levin Monsigny Landschaftsarchitekten GmbH

Konstruktion: Otto Kittel GmbH

Opført: 2016

Sten: K53, K54 

Tekst: Thomas Dickson, arkitekt og forfatter

Fotos: Anders Sune berg
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som et modspil til bygningens rene og plastiske hovedgreb. 
Stenene er levende og får patina, fremhæver hun, i modsæt-
ning til blandt andet de anodiserede aluminiumsvinduer. Der 
er også arbejdet med en diskret reliefvirkning i murværket 
øverst på bygningskroppen – en ornamentering i en stilfærdig 
og moderne udformning.

Beboelseshus i Miquelstraße, Berlin
Bygherre: Privat

Arkitekt: Nalbach + Nalbach

Opført: 2014

Sten, DNF: D71

Tekst: Thomas Dickson, arkitekt og forfatter

Fotos: Anders Sune Berg

Muren er udført i en blanding af K53 og K54, hvis rød- og grålige nuancer smukt harmonerer med stenene i kirkens uensartede facader. De horison-
tale Kolumba associerer desuden til de arkæologiske jordlag, der blev fjernet for at bringe kirkepladsen ned på det niveau, den havde i 1500-tallet.

Situationsplan

Huset er stateligt og klassisk placeret midt på grunden 
med lige så klassisk indgang centralt placeret i 

den gennemført symmetriske bygning. 

Før 2. verdenskrig lå Marienkirche i et mindre byrum 
på det daværende Neuer Markt omgivet af tæt bebyggelse.

De nyetablerede linjer i belægningen af røde, hårdtbrændte teglsten 
fungerer som et gammelt bykort i 1:1, der viser hvor tæt på kirken, 
der har stået almindelige borgerhuse i 1500-tallet. 
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BEBOELSESHUS I 
PRENZLAUER BERG

TILIA LIVING RESORT 
VED POTSDAM

Prenzlauer Berg er indbegrebet af det gamle Østberlin. Kvar-
teret emmer af historie, men er under forvandling. Her bygges 
nyt, når der er ledige grunde. En af de nye bygninger ligger 
i Saarbrücker Strasse, hvor den italienske arkitekt Stefano 
Viviani har tegnet en udlejningsejendom for en privat 
investor. Denne ønskede et projekt med et italiensk anstrøg 
fremfor et betonhus.

Resultatet er blevet en seksetages bygning med 33 leje-
mål, overvejende beboelse, på knap 100 m2. Ejendommens 
facade prydes af gule D72 lagt i et særpræget og smukt 
rombeformet relief, som de lokale kalder pullover-mønstret. 
Brugen af gule sten, fortæller arkitekt Viviani, refererer til 
kvarterets historie, der tidligere var præget af mange gul-
stenshuse, herunder adskillige bryggerier.

I et naturskønt område nær Potsdam ligger bebyggelsen Tilia 
Living Resort, bestående af en klynge på 52 charmerende 
villaer og rækkehuse. Husene er ganske varierede og har 
alligevel klare fællestræk, blandt andet de flade tage og en 
kubistisk og punkthusagtig karakter. En del af boligerne har 
udsigt ud over Griebnitzsee og de fleste andre til skovene 
omkring.

Hovedparten af husene ligger som en ring i udkanten 
af det samlede bebyggelsesareal på 33.000 m2, mens andre 
ligger spredt længere inde på området, hvor man dels har be-
varet en del store gamle træer, dels har skabt en kunstig sø. 
Boligerne er på 2 eller 2½ etage og på 125 til 375 m2. Alle 
har udgang til en have, udover at de er forsynet med altaner 
eller tagterrasser.

Et højt, bølgemønstret betonbånd i gadeniveau danner visuelt funda-
ment for den overliggende, teglklædte facade. 

Med enkle midler fremstår facaden i Saarbrücker Strasse med sin egen identitet. Alle vinduer og gadedøren er kantet med fremtrædende, 
murede stik i plan med det rombeformede mønster i samme sten som den øvrige facade.

De 52 huse i Tilia Living Resort består af en blanding af villaer og rækkehuse placeret langs den brolagte adgangsvej.
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Foruden det gule murværk er husene præget af store 
glasarealer, og mange er udført med partielle, mørke træparti-
er i form af skodder og tilbagetrukne tagetager. Projektet, der 
er udviklet af investeringsselskabet Tilia, er opført med øje 
for miljø og genbrug, eksempelvis er husene højisolerede og 
opvarmningen kommer fra eget geotermisk anlæg.

Tilia Living Resort, boliger, Potsdam, Berlin
Bygherre: Stofanel Investment AG

Arkitekt: QBQ + Partner, Berlin

Opført: 2014

Sten, DNF: D71

Tekst: Thomas Dickson, arkitekt og forfatter

Fotos: Anders Sune Berg

De lyse, kulbrændte sten og hvide altaner harmonerer 
med farveholdningen i gadens øvrige facader.

Den seksetages bygning er udført i et formsprog, der giver mindelser om 30’ernes boligarkitektur.
Høje vinduer sørger for rigeligt dagslys, og de store altaner giver mulighed for udeliv. 

Blandt husenes fællestræk er brugen af flade tage og facaderne i lyse, kulbrændte sten. 

I gadeniveau udgøres facaden af et højt, bølgemønstret 
betonbånd, der visuelt danner fundament for de overliggende, 
teglklædte etager med høje vinduesåbninger og store, hvide 
altaner i et afrundet plastisk formsprog. Da huset ligger på en 
bakkekam, er der fra flere lejligheder en flot udsigt ud over 
Berlins centrum. 

 

Beboelsesejendom, Saarbrücker Strasse, Prenzlauer Berg
Bygherre: Privat

Arkitekt: Stefano Viviani

Opført: 2014

Sten, DNF: D72

Tekst: Thomas Dickson, arkitekt og forfatter

Fotos: Anders Sune Berg

Situationsplan
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ET BYHUS 
I AARHUS
EN BEKLÆDNING MED PETERSEN COVER PÅ NYT 
BEBOELSESHUS I AARHUS VISTE SIG BÅDE PRAKTISK 
OG ØKONOMISK FORDELAGTIG. OG SMUK.

Den prominente beliggenhed på Vesterbro Torv kaldte på et 
helt særligt, facademæssigt udtryk. Det mente stadsarkitekten 
i Aarhus, og det mente ejendomsselskabet Høgh & Rousing 
Invest, der havde købt grunden med henblik på at opføre 32 
lejligheder og butikker i stueetagen. 

»Opgaven var præcist defineret, vi overtog nemlig et pro-
jekt, hvor byggetilladelsen var udstedt, men hvor vi ønskede 
at ændre på facaden. Så hvervet var at udarbejde et facade-
koncept, der passede til eksisterende vindues- og døråbnin-
ger, hvilket vi bad LOOP Architects om at gøre,« fortæller Kim 
Richter, teknisk direktør i Høgh & Rousing Invest.

»Næsten alle omgivende bygninger har facader i tegl, så 
udgangspunktet for os var en teglfacade. Vi ønskede også, at 
huset skulle fremstå anderledes, nyfortolket og med en høj 
kvalitet. I Aarhus er Petersen Cover ikke tidligere anvendt i 
bykontekst, så det var en oplagt mulighed. På tegnestuen 
har vi megen fokus på bæredygtighed, det var derfor også 
positivt, at teglene kan tages ned og genbruges. Altaner, vin-
duesrammer og værn, udført i anodiseret aluminium, har et 
gyldent skær, som står flot til den røde, håndlavede tegl, så 
udtrykket er blevet så smukt, som vi håbede,« siger arkitekt 
Morten Nymann fra LOOP Architects. 

Ifølge Kim Richter bifaldt man Coverløsningen, først og 
fremmest fordi det var en arkitektonisk spændende løsning, 
men det var tillige en meget byggevenlig løsning. Som yder-
ligere gevinst viste Cover sig at have økonomiske fordele på 
netop det sted.

»Huset er specielt, fordi det har en krumning, der følger 
vejen. For hver 60 cm ændrer radius sig, og intet sted er 
den identisk. Det havde derfor været en udfordring at bygge 
en traditionel skalmur, da alle overliggere skulle have været 
krumme og ikke to havde været ens. Derudover skulle du have 
muret krumt, hvilket man normalt gør efter en form. I dette 
hus ville formen kun passe et meget kort stykke, så du skulle 
have fremstillet rigtig mange forme, og det havde været 
særdeles kompliceret,« forklarer Richter.

Den økonomiske fordel skyldes ligeledes husets krumme 
form: »Coverfacaden viste sig at være 25% billigere end en 
skalmuret facade havde været på dette sted. Hvis facaden 
havde været lineær, havde skalmur været billigere end faca-
den i Cover. At facaden endte med at blive temmelig kostbar, 
skyldes vores løsninger vedr. altaner og vinduesrammer, men 
det har ikke noget at gøre med teglproduktet,« slutter Kim 
Richter.

Byhus med 32 lejligheder, Vesterbro Torv, Aarhus
Bygherre: Høgh & Rousing Invest A/S

Arkitekt, facadekoncept: LOOP Architects

Ingeniør og totalrådgiver: Tækker Rådgivende Ingeniører

Øvrig arkitektrådgiver: Gottlieb Paludan Architects

Opført: 2018

Sten: C48

Tekst: Ida Præstegaard, cand.arch.

Fotos: Anders Sune Berg

Det var oplagt at beklæde den nye bygning med tegl, da næsten alle andre huse omkring Vesterbro Torv 
er opført med teglfacader. Løsningen med Cover gav mulighed for en nyfortolkning af det klassiske byhus.

Fra husets tagterrasse kan beboerne nyde udsigten over Aarhus fra 17 meters højde. Foto: Høgh & Rousing Invest A/S.
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ET BYHUS I 
HEIDELBERG
DE RØDE NUANCER I PETERSEN COVER GIVER SAMHØRIGHED 
MED DEN LOKALE BRUG AF TEGL OG RØDE SANDSTEN.

Grunden, hvor den nye bebyggelse med ni lejligheder er 
opført, markerer overgangen fra et kvarter med etageejen-
domme i centrum af Heidelberg til et område med mindre, 
fritliggende huse. I samråd med bygherren, Epple GmbH, 
valgte Element A Architekten derfor at udforme komplek-
set Tegula Villen som to huse, på henholdsvis fire og fem 
etager, hvorved bebyggelsen volumenmæssigt relaterer sig 
til kvartererne til begge sider. Husene, der er forbundet 
med en glasgang, har begge udnyttede tagetager i lighed 
med den fint ornamenterede 1800-tals naboejendom med 
mansardtag.

»Både vi og vores bygherre kunne tænke os at anvende 
samme materiale til tag og facade, så det var én af 
grundene til at vælge Petersen Cover,« fortæller arkitekt 
Christian Taufelbach fra Element A Architekten. »Teglets 
struktur og farve spillede ligeledes en væsentlig rolle. 
Flere af de omgivende huse har elementer af rød sandsten, 
der er et udbredt byggemateriale i Neckarområdet, hvor 
Heidelberg ligger. Men der er også mange teglstenshuse i 
byen. At anvende et teglprodukt med røde sandstensnuan-
cer er en harmonisk løsning.« 

At Cover leveres i flere størrelser benyttede arkitekterne 
i facadedetaljeringen: »Stueetagen og de øvre etager er  
beklædt med henholdsvis 170 mm og 240 mm høje Cover,« 
forklarer Taufelbach. »Differentieringen markerer en base i 
huset, som man ser det i de omgivende, ældre bygninger, 
men på en underspillet og moderne måde.«

Tegula Villen, Beboelseshus med ni lejligheder, 
Heidelberg, Tyskland
Bygherre: Epple GmbH

Arkitekt: Element A Architekten

Opført: 2017

Sten: C48

Tekst: Ida Præstegaard, cand.arch.

Fotos: Paul Kozlowski

Det nye beboelseshus indgår harmonisk i rækken 
af bygninger beklædt med røde mursten.

Bebyggelsens to huse er udført i varierede højder, 
der relaterer dem til hver sit naboliggende kvarter.

Situationsplan Situationsplan

Stueetagen og de øvre etager er beklædt med henholdsvis 
170 mm og 240 mm høje Cover. Differentieringen markerer 
husets base i moderne fortolkning.

Hvor facaden mod Vesterbro Torv er lige, følger facaden mod Vesterport 
gadens krumning. 

Tegula Villen har udnyttede tagetager i lighed med den fint ornamente-
rede 1800-tals naboejendom med mansardtag.
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ORDNET OG 
ORGANISK
HØJT OVER HAVET OG MED FJELDSIDEN SOM BAGVÆG LIGGER 
ET FRITIDSHUS OG ÅBNER SIG FOR EN SVIMLENDE UDSIGT. 
STEDET ER RENNESØY, EN Ø I DEN NORSKE SKÆRGÅRD UD 
FOR STAVANGER. 

Smeltevand siver gennem beplantningen og hen over klip-
perne. Vejen løber først langs kysten, siden hen op og op i 
en slynget bevægelse, til den når destinationen næsten 100 
meter over havets overflade. På et lille plateau ligger huset, 
klemt helt tæt op ad fjeldvæggen. Arkitekt og professor 
Espen Surnevik fortæller: »Vi så denne fine og karakteristiske 
fjeldvæg på grunden, og derfor valgte vi mineralske materia-
ler til huset: beton og tegl. Vi ville finde en lang tegl, 
da klipperne er lagdelte og horisontale. Dermed viste 
Kolumba- teglen sig at være god, og vi fandt en sten 
i en farve beslægtet med klipperne.« 

Straks man er inde i huset, møder man panoramaet: »Man 
har to fantastiske udsigter på grunden. Den store udsigt 
mod havet og den introverte udsigt mod fjeldvæggen. Derfor 
byggede vi også store vinduer ind mod fjeldet,« siger Espen 
Surnevik. »Om dagen rettes blikket ud mod havet og horison-
ten. Om aftenen, når der er mørkt udenfor, er det fjeldvæg-
gen bagved, som bliver det vigtigste.« 

Huset er et længehus, placeret langs klippevæggen på 
et plateau af in situ-støbt beton. »Der er en ganske streng 
orden i grundplanen, som består af kvadrater på 3,5 x 3,5 
meter, diagonalt stillet i 45 grader,« fortæller Surnevik. »Alle 
rum er organiseret ud fra dette kvadratnet, så rummene 
forholder sig til hinanden. Men nogle vægge er af tegl, andre 
af glas eller træ. På den måde får man alligevel en variation i 
interiøret.« Der er mulighed for lange kig igennem huset, og 
samtidigt har man en fornemmelse af bevægelse, når vægge-
ne skyder sig ind og ud imellem hinanden. 

Sortmalede rækværk og organisk formede baldakiner over 
nogle af vinduerne bryder det geometriske system. »Der er en 
spænding mellem naturens organiske former og den lidt stren-
ge bygning. Alle rækværk er mere legende i karakter, de får 
lov til at opføre sig på en individuel og fri måde. Den strenge 
grundstruktur er akkompagneret af soloer af enkeltelementer, 
der får lov til at spille frit,« fortæller Surnevik.

Egetræer, der vokser omkring huset, har inspireret til 
brugen af egetræ til skydedøre, paneler, lofter og skabe. Med 
sine gyldne farvetoner skaber træet en varm atmosfære og 
desuden en dæmpet akustik. »Om sommeren er her vældig 
grønt, vældig frodigt. Intenst,« siger bygherren, en norsk 
forretningskvinde, som til daglig bor i Stavanger. »Huset står 
som et ret præcist byggeri – og så skal det bare myldre med 
træer rundtomkring. Naturen skal have lov at komme ind.« 

I hver ende af huset er der et soveværelse og bad, 
mens den midterste del rummer et åbent spisekøkken og 
en opholdsafdeling med pejs. Det åbne rum kan adskilles i 
sektioner ved hjælp af skydedøre. Bygherren fortæller: »Jeg 

var optaget af husets brugsform. Man skulle kunne være få, 
og man skulle kunne være mange, uden at man er sammen 
hele tiden. Derfor har huset fået skydedøre og nicher. Når der 
er masser af børn her, forsvinder de ud i nicherne og sidder 
med iPad’en.« 

Flere af de omkringliggende huse er i familiens eje. »Vi har 
haft alle vores barndomssomre her,« fortæller bygherren. »Der 
er et stærkt familietilhørsforhold til stedet. Her er man sam-
men hele storfamilien med fætre og kusiner. Jeg bruger hu-
set, så meget jeg kan, næsten hver eneste weekend. For mig 
er det mere end blot et hus. Det repræsenterer en følelse.«

Hus på Rennesøy, Rogaland, Norge
Bygherre: Privat

Arkitekt: Espen Surnevik

Entreprenør: Høie Ueland AS

Opført: 2017

Sten: K96

Tekst: Martin Søberg, arkitekturhistoriker, ph.d.

Fotos: Sindre Ellingsen

»Vi ville finde en lang tegl, da klipperne 
er lagdelte og horisontale. Dermed viste 
Kolumba-teglen sig at være god, 
og vi fandt en sten i en farve 
beslægtet med klipperne.«
Espen Surnevik, arkitekt

Rennesøy er en af flere øer i regionen Rogaland nord for Stavanger. 
Fra det nye fritidshus er der en eminent og dramatisk udsigt over havet –  107 meter længere nede. 

Arkitekt og bygherre lod sig inspirere af 
den smukke fjeldvæg og valgte mineralske 

materialer, beton og tegl, til huset. Med 
sit horisontale format og grå farvespil 

forekommer K96 nærmest beslægtet med 
de lagdelte, grå klippeformationer. 

Huset er bogstaveligt bygget ind i klippen.
I solnedgangen farves stenene rosa.

Plan
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Huset, der ligger på et lille plateau i beton, underlægger sig stedet i kraft af sit flade tag og placeringen klemt helt tæt op ad fjeldvæggen.

Fra køkkenvinduet ser man lige ind i klippevæggen en meter fra huset. Et af de murede vægpartier har indbygget pejs. Husets diagonalt stillede mure skaber flere udendørs opholdsmuligheder med læ.
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På grund af niveauspringet til kanalen er restauranten i to etager mod Granary Square og i 
tre etager mod vandet. En offentlig trappe fører igennem bygningen og samler de to niveauer.

Restauranten er udformet med en stor terrasse, hvorfra der er 
fin udsigt over henholdsvis kanal og bydelens historiske huse.

Med sine 27 ha hører gennemførelsen af King’s Cross Central Masterplan i London til blandt de største i Europa. Området forventes om få år at være fuldt udbygget med 2000 nye boliger, arbejds- og studiepladser. 
The Lighterman, der er smukt beliggende ud til Regent’s Canal, er blandt bydelens nye restauranter.

Plan, niveau med torv

Snit

Situationsplan
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GAMLE GASBEHOLDERE, PAKHUSE OG 
JERNBANESPOR BERETTER OM DEN 
INDUSTRIELLE FORTID I BYDELEN KING’S 
CROSS I LONDON. I LØBET AF FÅ ÅR ER 
STEDET OMDANNET TIL ET LEVENDE OG 
KREATIVT OMRÅDE MED RESTAURANTEN 
THE LIGHTERMAN SOM ET NUTIDIGT, 
SKARPSKÅRET KNUDEPUNKT.

En varm juniaften, King’s Cross summer. Lan-
ge køer af mennesker snor sig hen over den 
centrale plads, Granary Square. De skal ind 
og se afgangsudstillingerne i den berømte 
kunst- og designskole, Central Saint Martins, 
indrettet i The Granary Building – et enormt 
1800-tals pakhus bygget til opbevaring 
af hvede til Londons bagerier. Industriel 
tristesse er afløst af kreativ virkelyst: 
Uddannelsesinstitutioner, boliger, butikker 
og kontorer har indtaget de gamle bygninger 
eller lagt sig mellem dem i nyt og arkitekto-
nisk ambitiøst byggeri. 

Fra The Ligthermans terrasser kan man 
følge menneskemængdens bevægelser og 
interaktion. Restauranten er fordelt over 
tre etager, hvilket gør bygningen væsent-
ligt mindre end mange af de ældre naboer, 
den har nærmest karakter af pavillon. To af 
etagerne afgrænser Granary Squares østside, 
mens den underste etage står i forbindelse 
med gang- og cykelstierne langs Regent’s 
Canal et niveau længere nede. En offentlig 
trappe fører igennem bygningen og samler de 
to niveauer, plads og kanal.

Regent’s Canal åbnede i 1820 og bidrog 
frem til 1960’erne til at gøre området til et 
vigtigt industriområde i London. Kanalen 
forbandt King’s Cross med Englands nordli-
ge industribyer og blev brugt til at fragte 
kul, byggematerialer og fødevarer til byen. 
Varer og materialer blev opbevaret i de store 
pakhuse, og King’s Cross rummede desuden 
Londons største gasværk og togstationerne 
St Pancras og King’s Cross med forbindelser 
nordpå. 

The Lighterman placerer sig i disse lidt rå 
og industrielle omgivelser som en raffineret, 
mørk skulptur med rene, horisontale linjer 
og en stærk stoflig virkning. Kolumbastenen 
medvirker til at skabe dette billede. Associate 
architect William Kavanagh fra arkitekt-
kontoret Stanton Williams fortæller: »Den 
lange mursten passede til bygningen, fordi 

den resulterer i færre fuger og har en meget 
elegant profil. Vi ville have en horisontal 
betoning frem for en vertikal. Og for at opnå 
en monolitisk fremtoning har vi skjult alle 
dilatationsfuger.«

Den mørke sten giver bygningen en stof-
lighed og tyngde, som matcher de historiske 
bygningers patina. Stål og glas bidrager 
yderligere til husets industrielle karakter. »Vi 
endte med en mørk mursten, men det fine er, 
at den også har nogle gule elementer, som 
spiller sammen med områdets eksisterende, 
gule mursten. Den mørke, grå syntes vi var 
ret tidløs, men farven korresponderer også 
med de gamle, mørke skifertage. Kolumbaste-
nen står frem i sig selv, den forsøger ikke at 
matche de tilstødende mursten, men har sin 
egen identitet. Den er som et nyt medlem af 
familien.«

Udhængene af beton har indstøbte 
mursten. »Det udkragede element skaber et 
dramatisk, uforstyrret udsyn, der er ingen 
søjler, kun glasdøre. Man har et 270 graders 
panorama ud over King’s Cross,« fortæller 
William Kavanagh. »Fra den øverste terrasse 
kan man se solen gå ned over pladsen, kigge 
på menneskene, der farter rundt, det er et 
skønt sted.« 

På denne juniaften er der afgjort rigeligt 
at se på. The Lightermans terrasser er fyldt 
til bristepunktet med spisende gæster, mens 
aftensolen kaster sine sidste stråler over det 
historiske industriområde, der igen er vakt 
til live.

The Lighterman, King’s Cross, London 
Bygherre: Argent

Arkitekter: Stanton Williams

Ingeniører: AKT II, Grontmij, AECOM

Opført: 2016

Sten: K58

Tekst: Martin Søberg, arkitekturhistoriker, ph.d.

Fotos: Paul Kozlowski

Ifølge arkitekterne »står Kolumbastenen frem i sig selv, den forsøger ikke at matche de 
tilstødende mursten, men har sin egen identitet. Den er som et nyt medlem af familien.«

The Lighterman placerer sig i de rå og industrielle omgivelser som en raffineret, 
mørk skulptur med rene, horisontale linjer.

Det mørke murværk i den hårdtbrændte K58 er i fint samspil med kunst- og designskolen, Central Saint 
Martins, indrettet i en tidligere industribygning, opført i den klassiske London stock brick. 

MØRK ELEGANCE 
MELLEM PAKHUSENE
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BREMEN TEGNESTUE 
OPTIMERER 
MIKROBOLIGEN
DER ER ØKONOMI OG BÆREDYGTIG FORNUFT I AT OPFØRE 
SMÅ BOLIGER. GMD ARCHITEKTEN ARBEJDER LØBENDE PÅ 
AT RAFFINERE BOLIGTYPEN MIKROLEJLIGHEDER, SOM DE 
MENER KRÆVER FACADER AF HØJ KVALITET. 

I Überseestadt tæt ved Bremen møder jeg GMD Architekten. 
Den dynamiske tegnestue, der næste år kan fejre fem års jubi-
læum, har siden 2017 haft tegnestue i det tidligere, nu fredede 
pakhus, Speicher 1, i Konsul-Smidt-Strasse. Det 226 m lange 
og 30 m brede pakhus fra 1948 i beton og mur er nænsomt 
restaureret og huser i dag en række virksomheder. GMD råder 
over et lejemål på 152 m2, der siden september i år tillige har 
rummet Petersen Tegls nye showroom i Nordtyskland.

GMD Architekten er en nationalt arbejdende tegnestue med 
projekter primært i lokalområdet, men med igangværende 
projekter også i Frankfurt og Østersøområdet. Funktionelt 
spænder opgaverne fra enfamiliehuse og børneinstitutioner til 
hoteller og mikrolejligheder. Især sidstnævnte kategori fylder 
i porteføljen, og den har GMD specialiseret sig i og videreud-
viklet gennem adskillige projekter.

»Med 24.000 studerende er Bremen en væsentlig univer-
sitetsby med behov for mange, små lejligheder. Det er en 
spændende opgave at tegne små, optimalt fungerende boliger. 
Vi har opført en række bebyggelser udelukkende med mikrolej-
ligheder, der også henvender sig til andre end studerende. 
At indrette sig funktionelt på lille plads er ressource- og 
samfundsmæssigt samt økonomisk fornuftigt og alene af den 
grund spændende at beskæftige sig med,« fortæller arkitekt 
Patrick Denker, den ene af tegnestuens tre partnere og grund-
læggere foruden arkitekterne Nico Grashoff og Lars Müller.

GMDs bygherrer er både private og offentlige, kun en 
mindre del af opgaverne er resultater af konkurrencedeltagel-
se. »Gennem de fem år, vi har haft tegnestue, har vi udviklet 
et godt netværk blandt investorer. Vi tager i øvrigt en del 

Tre partnere i GMD Architekten, arkitekterne Lars Müller, 
Patrick Denker og Nico Grashoff.

Elefanten i mur, vartegn for Bremen, 
blev opført som mindesmærke for 
tysk kolonialisme i Afrika i 1932 
– i 1990 omdøbt til Anti- 
Kolonialisme-Memorial.

GMD Architekten har siden 2017 haft tegnestue i det 226 meter lange, fredede pakhus, Speicher 1, i Konsul-Smidt-Strasse.
Siden september i år har pakhuset tillige dannet ramme om Petersen Tegls nye showroom i Nordtyskland.

Nordtyskland er karakteriseret af byer i røde mursten, hvor eksempelvis Lüneburg undgik ødelæggelserne under 2.Verdenskrig 
og derfor er velbevaret. For at bibeholde en relation til det traditionelle materiale anvender GMD Architekten overvejende 
mursten i deres byggerier, især gule for samtidigt at differentiere sig. 

Studenterboligerne STU Lüneburg ligger idyllisk placeret ud til floden Ilmenau.
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Petersen Tegl har indrettet sit nordtyske showroom i stueetagen i pakhuset Speicher, i samme lejemål som GMD Architekten.

Studenterboligerne STU Lüneburg er opført som store,
enkle volumener beklædt med den lyse, kulbrændte D71.
Gavlene er udført med mønstermurværk. 

MA Bremen er et kompleks med mikrolejligheder placeret
i store blokke forbundet med enetages forbindelseslænger. 

initiativer selv mht. at identificere velegnede grunde, som vi 
udvikler skitseprojekter til og dernæst præsenterer for mulige 
bygherrer,« fortæller Denker. 

Næsten alle bygninger fra arkitekternes hånd er opført i 
mur, som GMD er passioneret tilhængere af. »Murede facader 
holder nærmest evigt og kræver minimal vedligeholdelse. 
Derudover giver mursten muligheder for at arbejde med 
variationer og reliefvirkninger, som pudsede facader slet ikke 
kan. Desuden er et muret byggeri en langt bedre investering. 
Vores bygherrer ved, at en muret bygning bliver solgt før en 
pudset.«

»I det nordlige Tyskland er den røde mursten langt den 
mest almindelige i den historiske bygningsmasse. Da vi 
arbejder med arkitektonisk moderne og enkle udtryk, ønsker 
vi at differentiere vores bygninger ved også at anvende en 
anden farve sten. I samarbejde med de lokale byplanlægnings-
myndigheder anbefaler vi ofte en helt lys, kulbrændt sten til 
facaderne. Bygninger, der udelukkende rummer små lejlighe-
der, som alle skal have maksimalt lysindfald og derfor store 
vinduer, resulterer uvægerligt i meget regelmæssige facader. 
Det er derfor afgørende, at facaderne er velproportionerede 
og udført af holdbare og smukke materialer,« slutter Denker. 

STU Lüneburg 
Studenterboliger, Lüneburg, Tyskland 
311 lejligheder på cirka 23 m2

Arkitekt: GMD Architekten

Opført: 2017

Sten, DNF: D71

 

MA Bremen 
Micro Apartments
533 lejligheder på mellem 21-63 m2 

Arkitekt: GMD Architekten

Opført 2018 

Sten, DNF: D71

Tekst: Ida Præstegaard, cand.arch.

Fotos: Paul Kozlowski

Eksempler på mikrolejligheder

Bebyggelsesplan, STU Lüneburg

PETERSEN TEGL I BREMEN
DET NYE SHOWROOM ER DET TREDIE I TYSKLAND. 

DE ØVRIGE LIGGER I HAMDORF OG I KØLN.

»Et muret byggeri er en langt bedre 
investering. Vores bygherrer ved, 
at en muret bygning bliver solgt 
før en pudset.«
Patrick Denker, Arkitekt, GMD Architekten
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KONSULENTER–PETERSEN TEGL

DANMARK ØST 
CHRISTIAN TEITUR HARRIS
T: +45 2463 9235
E: CTH@PETERSEN-TEGL.DK

DANMARK VEST OG FYN
TORBEN SCHMIDT
T: +45 2028 4355
E: TSC@PETERSEN-TEGL.DK

EXPORT MANAGER
STIG H. SØRENSEN
T: +45 4014 1236
E: SHS@PETERSEN-TEGL.DK

NORGE
MUR DIREKTE AS
SIMEN BØE
T: +47 2339 2010
E: POST@MURDIREKTE.NO

SVERIGE
TEGELMÄSTER AB
MARTIN PERSSON
T: +46 40 542 200
E: MAIL@TEGELMASTER.SE

TYSKLAND
NIEDERSACHSEN, BREMEN OG HAMBORG
ERIC SCHMIDT-BANDUR
T:  +49 174 3800 667
E: ESB@PETERSEN-TEGL.DK

SLESVIG-HOLSTEN  
ZIEGELTEAM
STEPHAN BAASCH
T: +49 170 2705 530
E: STEPHANBAASCH@GMX.DE

TYSKLAND ØST
HARTMUT REIMANN
T: +49 170 5565 792
E: HARTMUTREIMANN@HOTMAIL.DE

TYSKLAND SYD/NRW
SCHWEIZ  TYSKTALENDE DEL
ØSTRIG
BACKSTEIN-KONTOR GMBH
T: +49 221 888785-0
F:  +49 221 888785-10
E: INFO@BACKSTEIN-KONTOR.DE

BENELUX
PETERSEN BENELUX
HOLLAND, BELGIEN, LUXEMBORG
BJÖRN LUCASSEN
T: +31 (0) 652362168
E: BLU@PETERSEN-TEGL.DK
 
HOLLAND
LINEKE LUCASSEN
T: +31 (0) 622529266
E: LLU@PETERSEN-TEGL.DK
 
TOM LUCASSEN
T: +31 (0) 646236445
E: TLU@PETERSEN-TEGL.DK

STORBRITANNIEN
STIG H. SØRENSEN
T: +45 4014 1236
E: SHS@PETERSEN-TEGL.DK

EUROPEAN BUILDING MATERIALS LIMITED
T: +44 0203 805 0920
E: ENQUIRIES@EBMSUPPLIES.COM 

POLEN
CENTRUM KLINKIERU SCHÜTZ
T: +48 58 56 37 201
E: BIURO@CENTRUM-KLINKIERU.PL

ØVRIGE ØSTEUROPA
INGRID KATHRIN GROKE
T: +45 2047 9540
E: IKG@PETERSEN-TEGL.DK

AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND
ROBERTSON’S BUILDING PRODUCTS PTY LTD
T: +61 3 8199-9599
E: PETER@ROBERTSONS.CO

TEKNIK OG OVERLIGGERE

STEEN SPANG HANSEN
T:  +45 2142 7962
E: SSH@PETERSEN-TEGL.DK

UDGIVER

PETERSEN TEGL A/S
NYBØLNORVEJ 14
DK-6310 BROAGER
T: +45 7444 1236
E: INFO@PETERSEN-TEGL.DK
 WWW.PETERSEN-TEGL.DK

REDAKTION
IDA PRÆSTEGAARD, CAND.ARCH.
E:  IPR@PETERSEN-TEGL.DK

ANNETTE PETERSEN, ARKITEKT MAA
E: AP@PETERSEN-TEGL.DK

LAYOUT
ZANGENBERG DESIGN

TRYK
STRANDBYGAARD

REPRO
EHRHORN HUMMERSTON

OPLAG
104.000

Da arkitekt Francesca Torzo modtog invitationen fra kuratorerne 
Yvonne Farrell og Shelley McNamara til at udstille på biennalen 2018, 
valgte hun at koncentrere sig om ét af sine projekter. Nemlig den 
kommende tilbygning til Art Museum Z33, House for Contemporary 
Art i Hasselt i Belgien, som er under opførelse og vil stå færdig i 
2019. 

Til museet har Francesca Torzo sammen med Petersen Tegl udviklet 
en rombeformet tegl, håndlavet i en kombination af tysk og dansk ler 
til beklædning af bygningens facader. 

I Francesca Torzos udstilling, som man finder i Corderie-bygningen 
i Arsenale, indgår facadeudsnit i 1:1, modeller i 1:5 og 1:10 og for-
skellige designelementer, skabt af Torzo til museet.

Corderie-bygningens originale konstruktioner fra 1500-tallet i træ 
og mur danner den smukkeste ramme om den helstøbte og poetiske 
udstilling – som kan ses ind til den 25. november i år. 

Én opgave var helt central for GamFratesi, da de blev bedt om at de-
signe møbelvirksomheden DEDONs stand på Salone del Mobile i Milano 
i 2018. Nemlig at skabe rum, som synliggør, at virksomhedens møbler 
er lige velegnede ude som inde. »Til at skabe den rette atmosfære 
søgte vi 100% naturlige materialer og valgte at beklæde væggene med 
Petersen Cover i en sart, lys, gul nuance,« fortæller Enrico Fratesi. 
»Alle Coverteglene er unikke og udstråler håndens arbejde og komple-
menterer møblerne på smukkeste vis. Covervæggene har tyngde, men 
er konstruktivt lette elementer, der ikke kræver mørtel – og derfor 
ideelle at anvende på Salone del Mobile.« 

I oktober i år åbner DEDON nyt showroom i New York, indrettet af 
GamFratesi, hvor Cover ligeledes indgår i indretningen. 

BIENNALE ARCHITETTURA 
VENEZIA 2018

HÅNDLAVEDE TEGL SKABT TIL BELGISK MUSEUM 
INDGÅR I UDSTILLING PÅ ÅRETS VENEDIG BIENNALE. 

SALONE DEL MOBILE
MILANO 2018
LYSE COVER DANNER BAGGRUND FOR KVALITETSMØBLER.


