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88TH
Mit arkitekt- og projektudviklingsfirma, DDG, fandt og 
erhvervede for nogle år siden en byggegrund på Manhattans 
Upper East Side med henblik på at opføre en skyskraber, der 
i sin endelige udformning blev 160 meter og dermed den 
højeste bygning nord for 79th Street. Projektet krævede køb 
af ’airrights’ og desuden, at vi opførte boliger til overkomme-
lige priser et andet sted i byen. Som led i designprocessen 
studerede vi områdets historie – lige fra den geologiske, for-
historiske undergrund via 1800-tallets Beaux Arts-beboelses-
ejendomme på Park Avenue frem til skyskrabernes guldalder 
i 1930’erne. Ved at sammenstille beboelsesejendommenes 
massive karakter med New York-skyskrabernes opadstræbende 
himmelflugt nåede vi frem til dette projekts bud på et bolig-
tårn i det 21. århundrede. 

Med hensyn til facader vidste vi, at glas og curtain walls 
ikke ville være velegnede på stedet. Vi valgte i stedet at se 
nærmere på henholdsvis murede facader og præfabrikerede 
elementer med indstøbte vinduer. Begge løsninger ville kunne 
monteres uden på den in situ-støbte betonkonstruktion, vi 
havde besluttet os for. Efter grundige analyser besluttede vi, 
at den rigtige løsning var at opmure tegl uden på betonkon-
struktionen. Det viste sig tillige at være den mest ressource- 
besparende facadeløsning på grund af byggegrundens place-
ring midt i en blok, som ville gøre transport af præfabrike-
rede elementer med store kraner over nabobygninger til en 
bekostelig og logistisk uoverkommelig affære. 

HÅNDLAVEDE STEN I 160 METERS HØJDE
VED AT VÆLGE TEGLFACADER TIL NY, 160 METER HØJ BEBOELSESEJENDOM PÅ THE UPPER EAST SIDE I 
NEW YORK INDSKRIVER DDG ARKITEKTER SIG I EN FORNEM HISTORIE AF 1900-TALS SKYSKRABERE 
BEKLÆDT MED MURSTEN. ARKITEKT OG INDEHAVER AF DDG, PETER GUTHRIE, FORTÆLLER:

Den nye bygning på 88th Street er nu den højeste på Manhattans 
Upper East Side. Blandt andet er der god udsigt til toppen af den 
– og omvendt – fra Central Park.

»Opmuring på stedet viste sig at være den 
mest ressourcebesparende facadeløsning 
på grund af byggegrundens placering midt 
i en blok, som ville gøre transport af 
præfabrikerede elementer med store kraner 
over nabobygninger til en bekostelig og 
logistisk uoverkommelig affære.«
Peter Guthrie, arkitekt, DDG

180 East 88th Street, New York, USA
Bygherre, arkitekt, entreprenør, administrator: DDG

Færdiggjort: 2021

Sten: K91 (95 %), K56 (5 %) og D91FF (99 %), D55FF (1 %) 

 Specialsten i ler/K91, 449 overliggere, 430 sålbænke 

 produceret på teglværket i Broager. 

Tekst: Peter Guthrie, arkitekt, indehaver, DDG

Fotos: Richard Barnes, DDG

Fotos, side 2/øverst, 4/øverst og 5/nederst: Tom Eckerle

Fotos, side 3/nederst: Petersen Tegl

Den nye skyskraber rejser sig som et elegant tårn over 
kvarteret. Overgang til gadeplan sker i volumener, der 

nedtrappes, således at bygningens base er i næsten 
samme niveau som nabohusene. 
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Peter Guthrie og hans kolleger fra DDG besøgte Petersen Tegl i Broager i flere 
omgange. Leret til de valgte sten blev inspiceret sammen med Christian A. Petersen. 

180 East 88th Street er opført som en 
in-situstøbt betonkonstruktion, hvor  
facaderne er beklædt med mursten 
opmuret på stedet. Et vertikalt facade- 
parti på tårnets nordside fremstår i 
eksponeret beton ligesom bygningens 
bælter af in-situstøbte, parabolske 
betonbuer. 

Der blev fremstillet mock-ups, før der kunne tages endelig 
stilling til mikset af sten til de kommende facader.

Undervejs var der tid til at nyde den landskabelige 
skønhed i Nybølnor i Sønderjylland



88TH
Fra et teknisk synspunkt er murværk særdeles velegnet til høje bygninger, forudsat 

at dilatationsfuger er korrekt udført. Men også på alle andre parametre viste murværk 
sig at være den arkitektonisk bedste løsning. Stenenes størrelse, tekstur, mønsteret, de 
danner, og i det hele taget den samlede oplevelse af murværket gjorde det muligt for 
os at sammenstille vores massive, in situ-støbte betonbuer og unikke vinduesløsninger 
med et materiale, der ikke blot er rodfæstet i kvarterets historie, men tillige er forar-
bejdet i hånden og ikke mindst giver os et menneskeligt størrelsesforhold.

Vi udviklede et koncept med en base, en midterdel og en top. Basen indeholder 
de to beboerindgange med lejligheder og rekreative fællesrum på etagerne over. Den 
midterste del er indrettet med en ’sky garden’ markeret af toetages triumfbuer i forskel-
lige former, udført i in situ-støbt beton, der løber hele vejen rundt som et strukturelt 
bælte. Også toppen krones af en serie parabolske buer placeret rundt om den toetages 
penthouse-bolig. 

I 2013 færdiggjorde vi i Meatpacking-kvarteret på Manhattan vores første bygning i 
Petersen-mursten. Vi er meget tilfredse med resultatet, som gav os gode erfaringer og 
en værdifuld forhåndsviden om, hvordan den nye højhus-bygning skulle gribes an. I 
projektet fra 2013 anvendte vi egne murere til at udforme sammenføjningsdetaljerne i 
hjørnerne for at gøre det lettere og mere effektivt for murerentreprenøren at konstruere 
det første, store Petersen-projekt i New York. 

Murstenenes iboende associationer til gamle håndværks- og byggetraditioner gør dem 
særdeles velegnede i de bygninger, vi opfører i historiske områder, som dette nye højhus 
i Carnegie Hill-kvarteret på 180 East 88th Street. Her udnyttede vi igen Petersen- 
stenenes tidløse skønhed, og vi brugte mock-ups, som vi havde fået fremstillet på 
teglværket i Danmark, til at forfine stenblandingen og detaljerne i vores ’sammensynin-
ger’, så de passede med størrelsesforholdet i den meget høje bygning. Hos Petersen fik 
vi også produceret en buet specialsten, der indgår i facaden til at definere og fremhæve 
hovedindgangen på 88th Street. 

At kombinere håndlavede mursten med en teknologisk topmoderne skyskraber kunne 
– før vi gik i gang med projektet – forekomme modsætningsfyldt. Det var det ikke. Vi 
er ovenud tilfredse med resultatet. Den bygning, vi tegnede og fuldførte, er endt med 
at være et perfekt udtryk for vores ønske om på én og samme tid at skabe forbindelse 
til fortiden og samtidig sende en hyldest til fremtiden i en arkitektur, der kan opleves 
tidløs. Petersen-murstenen spillede igen en helt afgørende rolle i denne komposition, 
og vi er stolte af at være arkitekterne bag den til dato højeste bygning opført med de 
berømte sten.

Bygningens indgang fra 88th Street ligger tilbagetrukket fra gaden, hvorfra 
man bevæger sig hen til den bueformede port udført i Petersen sten.

Processen med at skabe den nye bygning foregik i 
skitseform, men især ved at arbejde med modeller.

Murstenens iboende evne til med enkle greb at optræde dekorativt er til fulde udnyttet. 
Vertikale bånd i næsten hele facadens højde og i bygningens hjørner er accenturet med 
mønstermurværk, der giver mindelser om udsmykningerne på de tidligste, 
mere end 100 år gamle skyskrabere. 

»Murstenenes iboende associationer til 
gamle håndværks- og byggetraditioner gør 
dem særdeles velegnede i de bygninger, 
vi opfører i historiske områder.«
Peter Guthrie, arkitekt, DDG

4 |



| 5

Parabolske buer indgår som arkitektonisk motiv i bygningens krone, midterparti og base. 
Temaet er videreført i bygningens lobby, hvor buerne skaber arkitektonisk spændende rum, 
hvor vægge og loft udgør et hele.  

Lobbyens buede vægge og lofter er 
hvidpudsede. Gulve er i østrigsk eg 
og lys italiensk travertin. 

»Den bygning, vi tegnede og fuldførte, 
er endt med at være et perfekt udtryk 
for vores ønske om på én og samme 
tid at skabe forbindelse til fortiden og 
samtidig sende en hyldest til fremtiden 
i en arkitektur, der kan opleves tidløs.«
Peter Guthrie, arkitekt, DDG

»Murstenenes iboende associationer til 
gamle håndværks- og byggetraditioner gør 
dem særdeles velegnede i de bygninger, 
vi opfører i historiske områder.«
Peter Guthrie, arkitekt, DDG

Skyskraberens tårn syner slankt og elegant i bybilledet. 



De tidligste skyskrabere på Manhattan var beklædt med en række forskellige materialer, blandt 
andet sten, mursten og formstøbt terrakotta, materialer, der både var brandsikre og lette at de-
korere. Arkitekterne lod sig ofte inspirere af historiske forbilleder i deres bestræbelser på at finde 
passende former til de nye, høje huse. Det bedste eksempel er den 241 meter høje Woolworth 
Building (Cass Gilbert, 1913), som er inspireret af Victoria Tower i London og er dækket af terra-
kotta-paneler med gotiske motiver. En undtagelse fra reglen var hovedkvarteret for Equitable Life 
Insurance Company (Ernest R. Graham, 1915), der var uden tårn og udfyldte hele byggegrunden 
med en massiv, 169 meter høj blok af mursten og terrakotta, der kastede en enorm skygge over 
en stor del af Lower Manhattan. Det resulterede i massiv, offentlig vrede, som medførte, at man 
vedtog den såkaldte 1916 Zoning Resolution, som var den første af sin slags i USA. 

Formålet med lokalplanen fra 1916 var at regulere bygningers størrelse gennem en række be-
grænsninger, der tog udgangspunkt i en gades bredde. Reglerne dannede basis for den klassiske 
’bryllupskage’-konstruktion, der kom til at præge Manhattan de følgende 50 år. Efterhånden som 
bygningernes former blev mere og mere komplekse, blev mursten det foretrukne materiale til høj-
husbyggeri. Dog var der højdebegrænsninger på boligbyggeri for at sikre, at dagslyset nåede ind 
i alle lejligheder, og af hensyn til brandsikkerheden. Det første skridt mod boligskyskraberen var 
det 35-etagers Shelton Hotel (1922–24) på Upper East Side, tegnet af Arthur Loomis Harmon. 
Harmon tegnede den 118 meter høje bygning som en skulpturel masse af jordfarvet murværk og 
fremhævede materialet med kantede paneler og dobbeltbuede vinduer. Shelton Hotel blev et nyt 
forbillede for skyskrabere af enhver slags og kom til at præge udformningen af adskillige byg-
ninger efterfølgende. Mens hotellet blev brugt som en prototype for Chrysler-bygningens base 
(William Van Alen, 1927–30), indgik Arthur Harmon i det partnerskab, der tegnede Empire State 
Building (Shreve, Lamb & Harmon, 1929–31).

Harvey Wiley Corbett løftede murstenstårnet op til en form for bykunst og skabte komplekse 
masser, der reagerer på skiftende lys og skyggeeffekter og fremhæver former med subtile mønstre 
og fremspring. På One Fifth Avenue (1926–27) graduerede Corbett murstenene efter farvetone, så 
bygningen bliver lysere og lysere i højden, og tårnet nærmest udviskes og forsvinder ind i himlen.

I 1929 blev det byggereglement, der var vedtaget for beboelsesejendomme på seks-syv 
etager, revideret, så det blev muligt at bygge med en højde, der svarede til tre gange gadens 
bredde. Det afstedkom en hektisk aktivitet indenfor højhusbyggeri i luksusklassen de sidste par 
måneder før Wall Street-krakket i oktober. De mest velkendte eksempler er de fire monumenta-
le boligkomplekser, hver med to tårne, på den 30 meter brede Central Park West, der alle blev 
færdiggjort i løbet af 1930–31: det 28-etagers San Remo (Emory Roth), det 30-etagers Eldorado 
(Margon & Holder med Roth) og de to 29-etagers Art Deco-paladser, der blev tegnet af Jacques 
L. Delamarre og konstrueret af den legendariske arkitekt-entreprenør Irwin S. Chanin: Majestic 
og Century. Hver bygning er både et by-ikon og et skoleeksempel på ornamentalt murværk, 
som passede perfekt til den populære æstetik med de kontrasterende farver og den geometriske 
udsmykning. 

Verdenskrisen i 1930’erne og 2. verdenskrig begrænsede nybyggeriet på Manhattan i mere 
end femten år. Det første store byggeri efter krigen var Manhattan House (1947–51), én husblok 
lang og 20 etager i højden på Upper East Side. Her var Skidmore, Owings & Merrill inspireret af 
førkrigstidens europæiske modernisters arbejde, og de benyttede plane facader i råhvide, glase-
rede mursten og vægtede abstrakt form over fine detaljer. Denne holdning var fremherskende i 
de næste tre årtier, hvor entreprenører og deres arkitekter behandlede mursten som et generisk 
materiale, som man kunne beklæde brutalistiske flader og tårne med. I midten af 1980’erne var 
højhus-entreprenører stort set holdt op med at bygge i mursten til fordel for lettere og billigere 
curtain walls i glas. Glas er stadig det mest populære overflademateriale i alle typer høje byg-
ninger, men murværk har fået en gradvis renæssance i årene efter 2000. 

Inspireret af 1920’ernes by-ikoner har en række developere brugt murværk til at skabe arki-
tektonisk karakter i et stadig mere ensartet bybillede. Genopblussen af den håndværksmæssige 
praksis er blevet formet af ændringer i reguleringsbestemmelser siden 1961, som tilskynder til 
fritstående tårne i stedet for graduerede kolosser. En række nyere bygninger anvender historiske 
forbilleder med mønstret murværk og skulpturelle kroner, så man har skabt tårne, der på én gang 
er unikke og ejendommeligt velkendte. Det seneste og mest karakteristiske nybyggeri på Manhat-
tan er bygningen på 180 East 88th Street på Upper East Side, hvor Petersen Tegls karakteristiske 
Kolumba indgår i en 50-etagers, 160 meter høj bygning sammen med parabolske buer af armeret 
beton. I stedet for et fritstående tårn er dette grå bygningsværk af komplementære materialer 
omhyggeligt indpasset på stedet, så gademuren langs Third Avenue forstærkes, og byggeriet 
fungerer som både tårn og infill. Gennem denne hybrid af håndlavede mursten og avanceret tek-
nik har DDG skabt endnu et kapitel i historien om murstenshøjhusbyggeri på boligskyskraberens 
fødested.
En længere version af artiklen findes på www.petersen-tegl.dk 

V: Shelton Hotel, Arthur Loomis Harmon, 1922–24. 
 Irving Underhill. Museum of the City of New York.
H: One Fifth Avenue, Harvey Wiley Corbett, 1926–27.
 Berenice Abbott. Milstein Division, New York Public Library.

V: Chrysler Building, William Van Alen, 1927–30. 
 Wurts Bros. (New York, N.Y.) Museum of the City of New York.
H: Til venstre i billedet: Eldorado Apartments, Emery Roth og Margon & Holder, 1929–31. 
 Til højre i billedet: Ardsley Apartments, Emery Roth, 1929–31. Diego Silvestre.

V: San Remo Apartments, Emery Roth, 1929–30.
 Wurts Bros. Museum of the City of New York.
H: Century Apartments, Irwin S. Chanin, Jacques Delamarre og Sloan & Robertson, 1930–31.
 Wurts Bros. Museum of the City of New York.

V: Mayer & Whittlesey and Skidmore, Owings & Merrill, 1947–51.
 Wurts Bros. Milstein Division, New York Public Library.
H: 180 East 88th Street, DDG, 2020-21.
 Richard Barnes, DDG. 

MANHATTANS IKONER
PÅ MANHATTAN I NEW YORK KAN MAN MED FÅ KILOMETERS AFSTAND OPLEVE VERDENS 
TIDLIGSTE OG MEST IKONISKE SKYSKRABERE TIL BEBOELSE SÅVEL SOM ERHVERV. 
FÆLLESNÆVNEREN ER MURSTEN – ET MATERIALE, DER IGEN VINDER INDPAS SOM 
FACADEBEKLÆDNING OGSÅ AF DE ALLERHØJESTE BYGNINGER. ARKITEKT OG 
FORFATTER MICHAEL SHERIDAN GIVER ET HISTORISK OVERBLIK.

V: Woolworth Building, Cass Gilbert, 1910–13.
 Ukendt fotograf. Library of Congress, Prints and Photographs Division.
H: Equitable Building, Ernest R. Graham, 1913–15.
 Ukendt fotograf. Library of Congress, Prints and Photographs Division.

»En række nyere skyskrabere anvender 
historiske forbilleder med mønstret 
murværk og skulpturelle kroner, så man 
skaber et udtryk, der på én gang er 
unikt og ejendommeligt velkendt.«
Michael Sheridan, arkitekt og forfatter



SAMSPIL MED NATUREN
NATUR OG ARKITEKTUR VEKSELVIRKER PÅ FORBILLEDLIG VIS I ET NYT DOMICIL I ØSTJYLLAND 
– BLANDT ANDET I KRAFT AF EN GENNEMTÆNKT MATERIALEPALET.

Spejlsøen har historisk været et yndet virkemiddel, der 
visuelt bandt bygningsværk og natur sammen. Et nyt virksom-
hedsdomicil, beliggende på en stor naturgrund i Østjylland 
og tegnet af Ravn Arkitektur, genintroducerer spejlsøen 
som et arkitektonisk og landskabeligt ankerpunkt. 

For arkitekt og bygherre stod det fra start klart, at de 
landskabelige kvaliteter skulle forfølges i huset. Der skulle 
både ude og inde skabes et tydeligt samspil mellem arkitek- 
turen og den store naturgrund, der ligger omkranset af 
fredskov. 

Bygningen er konfigureret som et langstrakt volumen, der 
er placeret tilbagetrukket på grunden, op mod skovbrynet. 
Med dette greb er der mod sydvest skabt et åbent landskabsrum, 
så huset over tid opleves, som lå det i en lysning i skoven. 
Betragtet fra lysningen har huset karakter af en let, tredelt 
pavillonstruktur med glasfacader under store tagudhæng. 

Spejlsøen er anlagt omkring den centrale, fremskudte byg-
ning, der rejser sig i to plan og flankeres af to lave fløje. 
En gangbro i ipe-træ løber hele vejen rundt ved foden af 

pavillonernes glasfacader. Midtvejs danner den en stor 
terrasse, der strækker sig ud over søen. 

Både sø og træbroer løfter huset over terrænet og under-
streger det lette, minimalistiske udtryk. Samtidig trækker 
søens spejl pavillonerne helt ud i landskabet, så natur og 
bygning smelter sammen.

Man ankommer imidlertid til domicilet fra den modsatte 
kant, østfra, via en snoet skovvej. Her bliver man taget imod 
af to vinkelstående, gråbrune teglmure, der favner hoved-
indgangen. Teglene er Kolumba, K58, og arkitekt og partner 
i Ravn Arkitektur, Uffe Lumbye Nielsen, forklarer, »Kolumba 
blev valgt, fordi stenens lange, smalle format understreger 
de horisontale linjer i bygningskomplekset. Vi endte med at 
beslutte os for varianten K58, der changerer i gråbrune toner 
med udtræk af okkergult. Lige den sten minder farvemæssigt 
rigtig meget om bark. Vi bad faktisk Petersen Tegl om at få 
mere okker-udtræk i vores sten for yderligere at understrege 
det barkagtige. Også stenens riflede overflade er som bark, 
den føles, som når man stryger hånden over en træstamme.«

Fra ankomstvejen opleves domicilets to væsensforskellige facadeudtryk: De transparente havefacader 
mod sydvest og mod ankomstarealet de langt tungere, teglklædte murflader, som strækker sig vinkelret 
ud fra hovedindgangen og forankrer bygningen til jordplanet.

En smal åbning i den østvendte teglmur giver visuel forbindelse og passage til den store naturgrund.

Mod haverummet rejser domicilet sig som en åben og let, tredelt 
pavillonstruktur, der via spejlinger i den foranliggende sø strækker 
sig ud i landskabet, så natur og bygning smelter sammen.

Kompleksets horisontale udtryk understreges af det langstrakte Kolumbategl, som er valgt i en gråbrun farvevariant, der minder om bark og bringer bygningen i samklang med den omgivende fredskov.

»En række nyere skyskrabere anvender 
historiske forbilleder med mønstret 
murværk og skulpturelle kroner, så man 
skaber et udtryk, der på én gang er 
unikt og ejendommeligt velkendt.«
Michael Sheridan, arkitekt og forfatter
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TK-03
Teknikrum
17,9 m²

1.07
Møde/Bestyrelse
40,2 m²

1.15
Toilet
3,0 m²

1.12
Lounge
31,7 m²

1.03
Garderobe
4,8 m²

1.10
Bad/Toilet
5,6 m²

1.01
Chef-kontor(Claus)
70,1 m²

1.02
Chef-kontor (Steen)
66,7 m²

1.16
Bad/Toilet
5,3 m²

1.04
Garderobe
4,5 m²

ES-03
Elevator
2,8 m²

TS-03
EL-Teknik
2,5 m²

1.08
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30,3 m²

1.05
Gangareal
43,6 m²

TR-01
Trapperum
8,2 m²

AT-02
Atrium
8,5 m²

1.14
Garderobe
3,5 m²1.13

Gang
5,4 m²
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E-mail:Tlf:
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Indretningsplan 1. Sal
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0.25
Anretterkøkken
27,6 m²

0.01
Chefkontor
43,7 m²

0.02
Storrumskontor
62,1 m²

0.03
Kontor
20,2 m²

0.04
Kontor
23,0 m²

0.07
Toilet
4,6 m²

0.09
Toilet
3,2 m²

0.10
Toilet
3,2 m²

0.12
Kontor
18,5 m²

0.13
Mødelokale
18,8 m²

0.14
Kontor Elisabeth
18,8 m²

0.15
Kopi
10,7 m²

0.16
Mødelokale
20,3 m²

0.06
Møde/Udstilling
12,4 m²
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0.05
Gangareal
111,7 m²

0.22
Vindfang
41,5 m²

0.23
Udstilling
24,9 m²

0.20
Ankomst
129,0 m²

0.31
Møde
20,3 m²

0.21
Gang
53,1 m²

0.26
Gang
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De to teglmure, der udgør fløjenes nord- og østfacader, 
fremtræder forholdsvis lukkede med skarptskårne vindues- 
og portåbninger. De danner både ude og inde en teglryg, 
der tilfører huset tyngde og forankrer det i jordplanet. 

Domicilet er disponeret, så man træder ind i et rumme-
ligt vindfang. Herfra åbner midterpavillonen sig i en stor, 
højloftet foyer, der munder ud i kantinen, som er placeret 
ud mod lysningen og spejlsøen. Midterpavillonens førstesal 
huser direktørkontorer og bestyrelseslokale. De to fløje er 
udlagt til servicefaciliteter, storrumskontorer, en række 
enkeltmandskontorer og møderum.

Som nævnt var det et kardinalpunkt at trække naturen 
med ind i bygningen. Foruden at tilgodese den frie udsigt 
til de landskabelige omgivelser er det gjort via en yderst 
bevidst materiale- og farveholdning. »Vi har overalt i huset 
valgt ærlige materialer, der tåler at stå med ubehandlede 
overflader. Og alle er holdt i en naturlig farvepalet. Bære-
dygtighed har også været et væsentligt aspekt. Derfor har 
vi fokuseret på materialer, der patinerer smukt, har mange 
års levetid og kræver et minimum af vedligehold,« forklarer 
Uffe Lumbye Nielsen.

Teglryggens Kolumbategl fortsætter ind i huset som et 
gennemgående element. I vindfanget er både vægge og 
gulv beklædt med den slanke teglsten, som derfra fort-
sætter rundt i huset som beklædning af vægflader i både 
gangområder og toiletter samt i de kontorer og mødelo-

kaler, hvor teglryggen danner ydermur. Med sine levende, 
taktile flader og varme lød udgør de murede vægge en fin 
og diskret kontrast til husets øvrige vægflader i enten rå, 
bræddeforskallet beton, glas eller røget eg. Gulve i olieret 
eg og en række inventarelementer i røget eg fuldender 
materialepaletten, som farvemæssigt spænder fra betonens 
grå til mur- og træværkets varme, gråbrune og dybt brune 
toner. Mørkest står lofter, søjler og vinduesrammer i en 
brunsort farve.

Med et elegant og stringent formsprog og en nøje gen-
nemtænkt materiale- og farvepalet bindes husets ydre og 
indre lydefrit sammen og skaber den ønskede vekselvirkning 
mellem hus og natur.

Virksomhedsdomicil, Vejle, Danmark
Bygherre: Privat

Arkitekt: RAVN Arkitektur

Entreprenør: K.G. Hansen & Sønner

Ingeniør: Niras

Indretningsarkitekt: RAVN Arkitektur

Landskabsarkitekt: RAVN Arkitektur

Færdiggjort: 2019

Sten, facader: K58

Sten, gulv i indgangsparti: D55FF

Tekst: Tina Jørstian, cand.arch.

Fotos: Anders Sune Berg
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SITUATIONSPLAN
1:2000

De to teglfacaders stramme, forholdsvis lukkede udtryk brydes af hovedindgangens store glasparti, som giver blikket mulighed for at vandre gennem bygningen og ane det bagvedliggende haverum.

En stor foyer spænder ud mellem hovedindgang og kantine. Allerede her fornemmer man tydeligt, 
at husets ydre og indre bindes sammen af en naturlig og farvemæssigt afdæmpet materialepalet.Grundplan

Førstesalsplan
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»Vi endte med at vælge K58, der changerer i gråbrune toner med udtræk af okkergult. Lige den 
sten minder farvemæssigt rigtig meget om bark. Vi bad faktisk Petersen Tegl om at få mere 
okker-udtræk i vores sten for yderligere at understrege det barkagtige. Også stenens riflede 
overflade er som bark, den føles, som når man stryger hånden over en træstamme.«
Uffe Lumbye Nielsen, arkitekt, Ravn Arkitektur

I de kontorer og mødelokaler, der har yderfacader i Kolumba, er det varmt tonede tegl trukket med ind som vægbeklædning.

Kantinen optager hele den yderste del af 
midterpavillonen. Herfra er der frit udsyn 
til spejlsøen og den store naturgrund.

Store tagudhæng kroner de tre 
pavilloner, hvoraf den midterste 

rejser sig i to plan.

Den østlige fløj afsluttes af et 
murparti, der svøber sig om en 
gangbro, som løber hele vejen rundt 
langs de glasklædte havefacader.

Den østlige Kolumbafacade fortsætter ind gennem hovedindgangen, så ude og inde smelter sømløst sammen. 
Gulvet i indgangspartiet er belagt med D55 i det smalle Flensborg format. 

Samspillet mellem ude og inde understreges af den gråbrune Kolumba, der er trukket med ind som beklædning af en 
række indvendige vægge. Stenenes taktilitet og varme glød danner en fin og diskret kontrast til husets øvrige materialer. | 9
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UNDERSPILLET
BLIKFANG
ET MARKANT, MEN STILFÆRDIGT, ARKITEKTONISK FORMSPROG OG STORE, 
ROLIGE TEGLFACADER KARAKTERISERER EN NY BYGNING OPFØRT FOR 
HEALTH AND LIFE SCIENCE-FAKULTETET PÅ COVENTRY UNIVERSITY 
I WEST MIDLANDSOMRÅDET I UK. 

Den engelske tegnestue Broadway Malyan står bag det offentlige Coven-
try Universitys nye campusbygning, Alison Gingell Building. Bygningen 
stod færdig i 2017 og er opført for fakultet for Health and Life Science. 
Det 11.100 m2 store kompleks huser biokemiske laboratorier, forsker-
kontorer og forelæsningssale samt speciallæringsmiljøer, der imiterer et 
hospital med operationsstuer, akutmodtagelse m.v. og muliggør under-
visning i et realistisk, real-life-miljø. Bygningens udformning er præget 
af en tæt og løbende dialog mellem arkitekter, bygherre og husets 
brugergrupper. 

Alison Gingell Building er opført som en længebygning i øst-vest- 
gående retning i den sydlige udkant af det indre Coventry. Bygningens 
sydvendte langfacade er orienteret mod Coventrys afgrænsende og 
hævede ringvej og er derfor meget eksponeret. Mark Evans, Director of 
Architecture, fra Broadway Malyan, fortæller at den synlige beliggenhed 
gav mulighed for at opføre et signifikant bygningsværk som blikfang 
for Coventry University. »Det var vores ønske at skabe en bygning, der i 
såvel teknisk som æstetisk forstand er robust, og som også i fremtiden 
vil opleves vedkommende, relevant og af høj kvalitet,« pointerer Mark 
Evans. »Det var vigtigt for bygherren, at den nye bygning blev opført i 
kvalitetsmaterialer med fokus på taktilitet og patineringsevne. At benyt-
te mursten som facademateriale lå dermed lige for.« 

Huset fremstår i en afmålt materialepalet: Mursten, beton, træ, metal 
og glas. De dybt rødbrune teglsten, D38, dominerer facaden med et let, 
spraglet udtryk i såvel lyse som mørke toner. I bevægelsen rundt om hu-
set får man ved den østvendte gavl øje på tårnet på den gotiske, fredede 
Coventry Cathedral. Katedralens ruinøse tårn fremstår i en patinaspraglet 
overflade, som den nye Alison Gingell Building refererer til. 

Den sydvendte facade er med varieret vinduessætning bearbejdet 
som en tredimensionel flade. Stueetagens facade fremstår som ét langt 
vinduesbånd, hvor den bærende betonkonstruktion kommer til syne som 
søjlemotiv med store vinduer mellem sig. Herover markerer en knap og 
præcis lisén i beton den overliggende facade i blankt murværk. Første og 
anden sals høje vinduer er placeret dybt i facaden i en taktfast rytme. 
Vinduerne er ligeledes markeret med en minimal betonlisén over sig og 
en matchende sålbænk. Herover er facaden bearbejdet med store, vinkle-
de brise-soleil-skærme i beton beklædt med facadens rødbrune mursten. 
»Skærmene muliggør de relativt store vinduer i den sydvendte facade 
indtil de bagvedliggende laboratorier, uden at lokalerne overophedes om 
sommeren. Samtidig er skærmmotivet vores hyldest til det nærtliggende 
hovedværk, den nye Coventry Cathedral, tegnet af Basil Spence i 1956, 
hvor murede, vinklede skærme danner langfacaderne.«

Bygningens nordvendte langfacade er orienteret mod campusområ-
det og et trekantet, tidligere parkeringsareal, der idag udgør et fælles, 
udendørs opholdsareal. 

Facaden mod gårdhaven fremstår med et stort glasparti, som et 
modstykke til den sydvendte facades lukkede murstensflader. »Det 
store vinduesparti i den nordvendte facade kan betragtes som et snit 
i bygningen, der afslører det liv, der udspiller sig her. Det trækker 

Coventry Cathedral er tegnet af arkitekt Sir Basil Spence i 1956 som en tilbygning til ruinerne 
af den gamle, gotiske kirkebygning, der blev bombet under 2. verdenskrig. Kirken er opført 
i natursten, med høje, skråtstillede skærme, der danner kirkeskibets langfacader. 

Broadway Malyan fortolkede skærmene i Coventry Cathedral, da de udformede 
Alison Gingell-bygningens store, sydvendte langfacade. Tonaliteten fra katedralens 
murværk går igen i murstensvalget i den nye bygning. 

Principtegning af campusbygningens sydfacade med bærende betonkonstruktion og 
ophæng af skråtstillede betonskærme beklædt med mursten. Skærmene sikrer effektivt 
de store, sydvendte vinduespartier mod overophedning. 
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Coventry Cathedrals gamle spir anes i campusbygningens baggrund. 
Spirets patinerede stenfacade fornemmes i moderne fortolkning i 
Alison Gingell-bygningens let spættede murværk.

Den sydvendte facade er opbygget som en tredimensionelt bearbejdet 
flade i varierende, taktfaste rytmer. Nederst afsløres betonkonstruktionen 
som søjlemotiv over dybe vindueshuller med slanke betonsålbænke, 
øverst de karakteristiske, skråtstillede, teglklædte skærme. 

Den sydvendte facade er karakterdannende for 
den nye campusbygning. Facaden kan ses på lang 
afstand, og arkitekternes ambition var at skabe 
et signifikant byggeri i høj kvalitet som blikfang 
for Coventry University.

I campusbygningens interiør er der flere 
steder anvendt samme mursten som ude, her 

sammen med beton, træ og metal. 

Den nye campusbygning, markeret med brun, afslutter mod syd det eksisterende campusområde. 
Imellem bygningerne var før et parkeringsareal, men nu dannes et fælles, udendørs opholdsrum,
bearbejdet af Broadway Malyan.

»Det var vigtigt for bygherren, at den nye bygning blev opført i 
kvalitetsmaterialer med fokus på taktilitet og patineringsevne. 
At benytte mursten som facademateriale lå dermed lige for.« 
Mark Evans, Director of Architecture, Broadway Malyan



Bygningen er karakteriseret af 
store, rolige, murede flader.

Indgangen til Alison Gingell-bygningen er placeret mod nord-øst.
Bag de skråtstillede skærme er bygningens højtspecialiserede rum placeret, bl.a. 
mikrobiologernes laboratorier, hvor stor, passiv solopvarmning skulle undgås. 
Skærmene gjorde det muligt at etablere store vinduer, der sikrer rigeligt med 
dagslys, og samtidigt undgå overophedning.

Stueplan

opmærksomheden mod bygningen, når man bevæger sig i det 
langstrakte gårdrum.« Bag det store glasparti ligger et inden-
dørs atrium, der strækker sig gennem alle etager. En trappe 
forbinder etagerne, og den er udformet med små udposninger, 
der giver mulighed for, at studerende og forskere kan slå sig 
ned i uformelle, intime rammer. I det indre går mursten igen 
som karaktergivende materiale sammen med konstruktionens 
beton og store træklædte overflader. Indvendige vinduer 
og langstrakte rumligheder sikrer kig på tværs og på langs. 
Blikket fanges, underspillet og lidt efter lidt.

Alison Gingell Building, Coventry University, UK
Bygherre: Coventry University

Arkitekt: Broadway Malyan 

Entreprenør: BAM

Ingeniør: Buro Happold

Landskabsarkitekt: Broadway Malyan 

Færdiggjort: 2017

Brick: D38DNF

Tekst: Albert Algreen-Petersen, arkitekt MAA, ph.d.

Fotos: Keith Hunter

Snit

Førstesalsplan

»Det gjaldt om at finde balancen mellem et robust 
materiale med lang levetid, der samtidig havde et 
lavt vedligeholdelseskrav, men som også var et 
materiale af så høj kvalitet, at det kunne skabe et 
stærkt vartegn for både universitetet og byen Coventry. 
Vi valgte også murstenen på grund af dens smallere 
format sammenlignet med en britisk mursten, da det 
bidrager til at mindske det visuelle indtryk af de store 
murstensfacader og desuden skaber interesse 
for bygningen og dens omgivelser.«
Mark Evans, Director of Architecture, Broadway Malyan
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TAKTILE
KVALITETER
INDE OG UDE
ET NYT LEJLIGHEDSKOMPLEKS I DET SYDLIGE 
LONDON ER OPFØRT OG INDRETTET MED NATURLIGE 
OG BÆREDYGTIGE MATERIALER.

Nicola og Ty Tikari etablerede deres Londonvirksomhed i 2014 
med strategien om at være både projektudviklere, arkitekter 
og hovedentreprenører. Fusionen af de traditionelt adskilte 
discipliner har gjort det muligt for indehaverne at have en 
udstrakt kontrol over virksomhedens byggerier, hvoraf det 
første, Pocket House, modtog RIBA London Award i 2014 og 
var shortlistet for House of the Year samme år.

Det senest færdiggjorte projekt er 10 lejligheder, The Rye 
Apartments, der ligger på en attraktiv hjørnegrund lige over 
for Peckham Rye Park i det sydlige London. Målet var at skabe 
et byggeri med et højt niveau af bæredygtighed og boliger 
indrettet med utraditionelle materialer og mere personlighed 
end de gængse tilbud på markedet. Det var også højt priorite-
ret, at byggeriet kom til at afspejle de omgivende bygninger 
uden at geråde ud i pastiche eller alt for tydelige referencer.

Byggeriet er udformet som to næsten kvadratiske huse, 
med i alt 10 lejligheder. Husene er placeret på en plint i be-

ton, der optager terrænets niveauforskelle og mod syd danner 
en skærmende mur til arealet mellem husene, der er udlagt til 
private haver for stuelejlighederne. 

Tikari Works valgte Petersen Cover, hvis udtryk på én gang 
er nyt og velkendt, til både tag og facader. Den homogene 
teglbeklædning skaber et familieskab med de naboliggende, 
victorianske huse i rød-brun mur, og den styrker samtidig 
huskroppenes skulpturelle udtryk. At teglene nemt kan afmon-
teres og genbruges og dermed er bæredygtige, var også et 
væsentligt argument for at vælge Cover.

Vinduer i tag og facader er udformet ens, og i begge 
huse er en række af dem placeret, så de gennembryder den 
tagrendefrie tagfod – hvilket også medvirker til indtrykket af 
skulpturelle byggeklodser. 

De enkle og velindrettede lejligheder med taktile mate-
rialer har et rigeligt dagslysindfald fra de store vinduer og 
indeliggende altaner. Gulve er belagt med brede asketræs-

planker eller terrazzofliser med røde sten. Vægge og lofter er 
overalt beklædt med lys, ubehandlet fyr, der giver en varm og 
venlig atmosfære. 

The Rye Apartments, London, UK
Bygherre, arkitekt og hovedentreprenør: Tikari Works

Ingeniør, konstruktion: Webb Yates

Ingeniør: Syntegra

Opført: 2020

Sten: C48

Tekst: Ida Præstegaard, cand.arch.

Fotos: Jack Hobhouse 

Det nye bygningskompleks mimer de omkringliggende huse uden at plagiere dem. Valget af Cover gjorde det muligt at behandle 
facader og tag som én flade, hvor samme type vinduer kunne monteres – og den skulpturelle helhed understreges.

De røde nuancer i Coverbeklædningen genfindes i de omkringliggende, murede huse. At der er anvendt utraditionelle tegl giver husene en egen identitet. Boligernes vægge og lofter er udført i lys fyr, gulv i terrazzo eller ask.

Situationsplan

En plint i beton, der udstrækker sig i hele grundens længde,  
udnyttes til at optage terrænets niveauforskel.

SnitStueplan
| 13
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NÅR DEN ENKELTE STEN TRÆDER FREM
INTELLIGENT BRUG AF STANDARDMURSTEN GIVER STOR RUMLIG VARIATION I FACADEN PÅ DET NYE RÅDHUS I VEJEN. 
SAVTAKMURVÆRKET FREMHÆVER DEN ENKELTE STEN OG RESULTERER I FINE SPIL AF LYS OG SKYGGE, 
SOM VEKSLER DAGEN IGENNEM OG AFHÆNGIGT AF DET FORANDERLIGE, DANSKE VEJR.

At bygge et nyt rådhus drejer sig ikke kun om at skabe gode rammer 
for byrådets politiske aktiviteter, den kommunale administration og 
serviceringen af borgerne. Det drejer sig også om at skabe et hus, der 
fejrer fællesskabet ved at stå stærkt frem i forhold til sine omgivelser. 
Traditionelt set har man fremhævet rådhuse med et tårn. Men et 
rådhus kan også markere sig ved at være usædvanligt præcist propor-
tioneret og fint detaljeret. Vejen Rådhus tilhører sidstnævnte kategori 
og virker på samme tid både klassisk og fuldkomment tidssvarende. En 
lang, rektangulær blok i fire etager med en facade, der er taktfast op-
bygget af piller med en afstand på 2,4 meter. Det regulære system får 
imidlertid modspil. Dels af et stort, gennemgående atrium, der viser 
sig i facaden som dobbelthøje og ekstra brede vinduer, dels af dybe, 
skrå false i forskellige vinkler og længder ved hvert vindue. 

Falsene peger fra bygningens hjørner og indad og skaber derved 
en perspektivisk dybdevirkning og et rytmisk modspil til pillernes 
stramme metrik. De er muret af standardmursten som savtaksmurværk 
inspireret af 1950’ernes og 60’ernes modernistiske bygninger som 
eksempelvis Louisiana-museet nord for København. »Dengang blev 
savtakkerne typisk brugt til ornamentering af en større murflade,« for-
klarer bygningskonstruktør og projektleder Lars Povlsen fra Transform 
Arkitekter. »På rådhuset har vi udelukkende brugt savtakkerne i de 
skrå false og ladet dem have samme retning som de øvrige mursten.« 
Alle rådhusets mursten ligger i rette vinkler, men ved at variere 
stenenes forskydninger i forhold til hinanden, har arkitekterne 
opnået raffinerede kontrastvirkninger. 

»Det er altid kun i den ene side af vinduerne, at der er en skrå 
savtak-fals,« fortæller Lars Povlsen. »Mod bygningens hjørner er der et 
lille vindue med en meget skrå fals af ¾-sten med et indryk på 30 mm. 

Længere inde mod midten af bygningen er der en variant med ½-sten 
og dermed plads til et større vindue. Ydermere er der en variant med 
½-sten, men dobbelt indrykning på 60 mm. Ind mod atriet er der to 
varianter, enten i to gange ¾-sten eller to gange en hel sten, hvilket 
resulterer i meget flade, skrå false.« 

»Vi valgte savtakmurværket, blandt andet fordi der opstår en 
masse små slagskygger under de savtakkede sten. Der sker en form for 
pixelering i farven på stenen, og det øger dybdevirkningen og veksler 
hen over dagen,« fortæller Lars Povlsen. »I normalt murværk ser man 
kun én eller to sider af en sten, her ser man fire sider, så fornem-
melsen af den enkelte mursten bliver meget større.« Hele facaden er 
muret af stenen D91. »Vi er meget glade for D91, der er så varieret i 
farven og både kan være meget lys og meget mørk. Det passer godt til 
denne form for savtakmurværk, fordi de enkelte mursten askiller sig 
fra hinanden.« Samtidig er stenen så lys, at savtakkernes slagskygger 
tydeligt kan ses.« 

Det store atrium er rådhusets samlingspunkt. Da rådhuset er 
placeret mellem torvet og en parkeringsplads, fungeret atriet tillige 
som et imødekommende gennemgangsrum, der huser borgerservice 
og udstillinger fra det lokale museum. Egetræsklædte trapper fører op 
gennem bygningen, forbi de store vinduer med udsigt over byen og 
op til byrådssalen på øverste etage. Bevæger man sig ud i bygningens 
ender, finder man to tagterrasser, der synes at være skåret ind i den 
samlede bygningskrop. Her trækker facaden sig fri af bygningens 
murværk og bliver til en kolonnade, der understreger rådhusets 
særlige karakter: Et enkelt og moderne hus, der venligt nikker til 
den klassiske arkitektur. 

»Vi er meget glade for D91, der er så varieret i farven og både kan være meget lys og meget mørk. 
Det passer godt til denne form for savtakmurværk, fordi de enkelte mursten askiller sig fra hinanden.
Samtidig er stenen så lys, at savtakkernes slagskygger tydeligt kan ses.«
Lars Povlsen, bygningskonstruktør og projektleder, Transform Arkitekter 

Facadens taktfaste rytme bliver brudt omkring 
indgangen og det høje atrium. Vinduernes større 
formater understreges af de ekstra lange og 
skrånende false, der bidrager til at markere, 
at netop her foregår der noget særligt 
i bygningens indre.

Vejen Rådhus, Danmark
Bygherre: Vejen Kommune

Arkitekt: Transform Arkitekter, Pluskontoret

Ingeniør: Rambøll

Murer: Axel Poulsen 

Opført: 2019

Sten: D91DNF

Tekst: Martin Søberg, ph.d., arkitekturhistoriker

Fotos: Anders Sune Berg

Snit

Førstesalsplan

Stueplan
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To tagterrasser er placeret på hvert sit diagonalt modstillede hjørne på øverste etage. 
Murværket er ført hele vejen rundt og danner kolonnader omkring terrasserne.

Rådhuset danner på samme tid en nutidig og klassisk ramme om byens torv 
og de smukke, stynede træer. Bygningen fungerer også som et gennemgangsrum 
mellem torvet og parkeringspladsen på bagsiden – et knudepunkt i byen.

To hele sten i forlængelse 
af hinanden og et indryk 
på 30 mm resulterer i den 
flade fals langs det store 
vindue. Indryk efter blot 
en halv sten giver den 
dybere fals langs de 
mindre vinduer.

Savtakmurværket fremhæver 
den enkelte sten. Udtrykket 
forandrer sig afhængigt af 
sollysets styrke, retning og 
farvetoner. 

Der er udelukkende anvendt standardsten, og alligevel er facaden fuld af variation. 
D91’s lyse farve lader skyggerne tegne sig skarpt hen over facadens fine relief. 



TO BYHUSE I AMSTERDAM
MED FACADEMATERIALET SOM FÆLLESNÆVNER ER TO INFILL-PROJEKTER LØST VELLYKKET OG VIDT FORSKELLIGT.  

20+p/top of �nished �oor

3070+p/top of �nished �oor

6120+p/top of �nished �oor

3250-p/top of �nished �oor

9170+p/top of �nished �oor

12220+p/top of �nished �oor

For få år siden blev et hul i gaden i det 
centrale Amsterdam på smukkeste vis fyldt 
ud. Marc Prosman Architecten blev overdraget 
den klassiske infill-opgave, som indebar etab-
lering af to toetages lejligheder henholdsvis 
nederst og øverst i huset og to énetages 
lejligheder på den midterste etage. 

I sit hovedanslag relaterer den nye 
bygning sig tydeligt til de naboliggende 
1800-tals bygninger, men er udformet med 
et enkelt og nutidigt udtryk. Arkitektonisk  
gentager den nye bygning de vertikale og 
horisontale linjer fra nabohusene. Sammen 
med vinduernes placering understreger faca-
dens linjer i øvrigt den oprindelige opdeling 
i to huse, som en fin nedbrydning af skala. 
I lighed med nabohusene er nybygningen 
udformet med en base, en midterdel og et tag 
med fremskudte kviste. Den vertikale struktur 
betones af placeringen af de forskellige ma-
terialer: Portugisisk sandsten, dansk tegl og 
skifer på taget. 

Den lyse sandsten, anvendt i stueetagen 
og som overordnet grid, skaber farvemæssigt 
familieskab med de hvidpudsede nabofacader. 
Tegl er anvendt i facadens lodrette partier. 
»Mursten er det traditionelle byggemateriale i 
Holland og var et oplagt valg som supplement 
til den lyse natursten,« fortæller arkitekt 
Brian Debruijn, projektets sagsarkitekt. 
»Kolumbas længde på 528 mm gør det muligt 
at nøjes med én sten i de smalle partier 
mellem vinduesåbninger og to sten side om 
side i de brede partier. At de lange, ubrudte 
sten er placeret i stabler over hinanden giver 
på én gang murværket et roligt og abstrakt 
udtryk.« 

Arkitekterne valgte Kolumba i typen K23, 
der er tilvirket af tysk ler, hvor der i træfor-
men er tilsat lys slam. Den færdigbrændte 
sten fremstår i en varm, rød nuance med lyse 
toner. Stenen optræder dermed på samme 
tid med farvemæssig kontrast og i samme 
tonalitet som den lyse sandsten. 

Bygningens hoveddør er udført i messing 
og alle vindduer kan lukkes med hvidmalede 
skodder i træ.

PC HOOFTSTRAAT
DET BÅDE NUTIDIGE OG KLASSISKE BYHUS 
KOMBINERER PORTUGISISK SANDSTEN OG 
HÅRDTBRÆNDT, DANSK TEGL I FACADEN.

En række arkitektoniske træk i den 
nye bygning, blandt andet markering 
af murpiller og vinduernes høje, slanke 
format, genfindes i nabohusenes facader.

Facadematerialerne lys 
sandsten og rød tegl med 
lys slam klæder hinanden 

og toner også fint ind 
i husrækken. 

Plan, øverste etage

Snit
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PC Hooftstraat 170-176, beboelsesbygning, 
Amsterdam, Holland
Bygherre: Ivemo BV & Saturnus II BV

Arkitekt: Marc Prosman Architecten

Entreprenør: Bot Bouw

Ingeniør: Duyts Bouwconstructies

Opført: 2019

Sten: K23

Tekst: Ida Præstegaard, cand.arch.

Fotos: Luuk Kramer
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Holland er kendt for en generel stor interesse 
hos befolkning og myndigheder for at udfordre 
de konventionelle måder at bo på. Et godt 
eksempel er bygningen De Hallen, som var 
blandt flere projekter i Amsterdam, hvor myn-
dighederne udbød en række grunde til borgere 
med interesse i at indrette sig alternativt. 
Flere arkitektvirksomheder, blandt andre 
Platform Architects, konkurrerede om mulig-
heden for at arbejde direkte sammen med 
ejerkredsen bag en af de kommende bygninger. 
Som en del af projektets præmis skulle ejerne 
af de i alt 10 lejligheder, der alle var i familie, 
var venner eller kolleger, have stor indflydelse 
på husets indretning og arkitektur, så den 
færdige bygning kom til at afspejle kollektivet 
bag.

De Hallen ligger ud til en kanal i byens 
historiske centrum og fremstår ved første 
øjekast som to traditionelle gavlhuse. Byg-
ningernes ydre form, etageadskillelser og 
vinduesåbninger er markeret med bånd, der 
underopdeler facaden, udført som fremtrukket 
murværk. De lodrette bånd er med løber-
forbandt, de vandrette med standerskifte. 
Indenfor facadens grid kunne beboerne vælge 
mellem tre udformninger af ’deres del’: Dob-
belte glasdøre med eller uden fransk balkon 
eller en enkelt glasdør kombineret med et 
lukket, muret parti.

»Vi kuraterede rammerne, men havde ikke 
indflydelse på det endelige udtryk,« fortæller 
arkitekt Ramon Scharff fra Platform Architects 
»For os var det en spændende og givende 
proces, og resultatet er interessant, for selv 
om udtrykket er tilfældigt, oplever vi facaden 
som harmonisk.«

Som facadesten valgte arkitekter og beboere 
D23, der danner familieskab med de øvrige, 
rødbrune teglfacader i området, men samtidig 
skiller sig ud i kraft af sine næsten lysende, 
røde nuancer. »Ud fra beboerønsket om at 
maksimere boligernes størrelse accepterede vi 
at arbejde med skårede sten klæbet direkte 
på isolering. Vores betingelse var dog, at 
det ikke kunne ses, at stenen ikke er muret 
traditionelt. I samarbejde med Petersen Tegl 
tegnede vi i alt 21 formsten, som muliggjorde 
at beklæde underside af balkoner, vindues- 
nicher og diverse forsætninger og hjørner 
med sten. For yderligere at skabe variation 
anvendte vi både indfarvet rød og hvid mørtel 
i facadens forskellige partier.« 

begane grond

+ 250

GSEducationalVersion

eerste verdieping

GSEducationalVersion

CPO DE HALLEN 
ENOGTYVE FORSKELLIGE FORMSTEN GJORDE 
DET MULIGT AT BEKLÆDE ALLE FORSÆTNINGER 
OG HJØRNER PÅ BYHUSET MED TEGL. 

Arkitekterne udformerede facadens rammer, som de 
kommende beboere selv udfyldte mht. vinduespartier. 

Beboerne havde også indflydelse på valget af den 
næsten lysende røde D23 og røde og hvide fuge.

I lighed med nabohuse på begge sider er den nye bygning 
udført med dobbeltgavle og beklædt med mursten.

Alle false, nicher og 
undersider af altaner 
er beklædt med D23. SnitStueplan

CPO De Hallen, beboelsesbygning,
Amsterdam, Holland
Bygherre: CPO De Hallen

Arkitekt: Platform Architects

Entreprenør: Lokhorst Bouw

Ingeniør: Strackee

Opført: 2019

Sten: D23, diverse formsten i samme ler

Tekst: Ida Præstegaard, cand.arch.

Fotos: Luuk Kramer



Store, nutidige bybygningsprojekter byder sig ofte til med frapperende 
formsprog og spændende materialevirkninger, især når de betragtes på 
afstand. Men kommer man tættere på, fremstår bygningerne ikke sjældent 
sært ligegyldige. Man har ikke keret sig tilstrækkeligt om de arkitektoniske 
detaljer og materialeegenskaber i den ende af skalaen, hvor de betyder 
noget for menneskers velbefindende.

I modsætning hertil fremstår Bildungscampus Heilbronn som et eksempel 
på, at det i praksis er muligt at bygge meget stort og samtidig tilgodese 
kvaliteter, der beriger menneskelig trivsel. 

Heilbronn er en by med omkring 125.000 indbyggere i det sydvestlige 
Tyskland. Byen har gennem de seneste 10 år udviklet sig til et dynamisk og 
mangefacetteret videns- og uddannelsescentrum, initieret og finansieret af 
blandt andre den lokalt baserede Dieter Schwarz Foundation, hvis målsæt-
ning netop er at støtte uddannelse på alle niveauer. Et tidligere industri- 
område huser i dag en række uddannelsesinstitutioner omfattende blandt 
andet diverse højskoler, institutter for forskning samt iværksætter- og 
videreuddannelsesprogrammer.

Udbygningen af Bildungscampus Heilbronn er foregået i flere faser. Først 
en østlig etape, fulgt af Campus Mitte, og senest Campus Nord, der fortsat 
udbygges. 

Det internationalt anerkendte, tyske arkitektfirma Auer Weber vandt i 
2013 en indbudt konkurrence om en masterplan for løbende udbygning af 
campus frem mod 2020. Efterfølgende har Auer Weber tegnet Campus Mittes 
og Nords bygningskomplekser. 

Auer Webers tilgang til arkitektfaget formulerer firmaet selv på sin 
hjemmeside i form af et ironisk citat af den tyske arkitekturkritiker Gerhard 
Ullmann: »Det irriterende aspekt ved Auer Webers offentlige bygninger er 
deres normalitet.« Og med disse ord er vi helt inde ved sagens kerne. 
Auer Weber har nemlig med stor faglig ekspertise valgt at fokusere på det 
menneskelige aspekt i campus-arkitekturen: Med genkendelighed for øje 
og øvrige sanser og på ypperlig kvalitet i det overordnede formsprog, 
i bygningsdetaljerne og i materialevalget. 

Fem af Auer Webers campusbygninger huser uddannelsesinstitutioner af 
forskellig art, og de har alle facader i lyse Petersen mursten som et væsent-
ligt element i et arkitektonisk hovedanslag, der i øvrigt er enkelt og stramt 
og samtidig taktilt og imødekommende. 

CAMPUSARKITEKTUR 
MED APPEL TIL SANSERNE 
TYSKE BILDUNGSCAMPUS HEILBRONN ER ET FORBILLEDLIGT EKSEMPEL PÅ, 
AT MATERIALEVALGET, I DETTE TILFÆLDE TEGL, KAN TILFØRE SELV EN STOR 
BEBYGGELSE MENNESKELIGE KVALITETER.

Campusbygningerne står præcist og skarpt tegnet, men tilføres taktile kvaliteter og farvespil via murstenene. De fire af bygningerne 
er klædt i en blanding af grå og gule sten, K11, K91 og D71, mens den femte og højeste bygning står klædt udelukkende i K11.

Situationsplan

Arkitekterne har lagt vægt på at skabe grønne oaser og gårdrum  
mellem bygningerne, hvor udendørs møder kan finde sted.

Ved at fokusere på genkendelighed og høj kvalitet i formsprog og materialevalg har arkitektfirmaet  
Auer Weber skabt et campus-byggeri, der trods sin størrelse opleves menneskeligt og imødekommende.
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CAMPUSARKITEKTUR 
MED APPEL TIL SANSERNE 
TYSKE BILDUNGSCAMPUS HEILBRONN ER ET FORBILLEDLIGT EKSEMPEL PÅ, 
AT MATERIALEVALGET, I DETTE TILFÆLDE TEGL, KAN TILFØRE SELV EN STOR 
BEBYGGELSE MENNESKELIGE KVALITETER.

I en af uddannelsesbygningerne er facade-teglblandingen trukket med ind i det centrale atrium i form af en  
gennemgående stenvæg, der samler det store rum og tilfører et element af varme og menneskelige proportioner.

Detaljeringen i det stramt komponerede formsprog er præcis 
og diskret, f.eks. i form af skrå false ved vinduesbåndene.

Den valgte kombination af lyse grå og gule sten er 
resultatet af grundige studier på teglværket af sten 
og stenblandinger, bl.a. i forskelligt vejrlig. 

De naboliggende og tidligere opførte campusbygninger er opført i røde Kolumba. Auer Weber ønskede med de grå-gule tegl at skabe et lysere og lettere facadeudtryk i deres bygninger.

De teglklædte voluminer tegner sig præcise og retvinklede med varierende 
etagehøjde. Vinduesåbningerne er mange og koreograferede som enten sam-
menhængende vinduesbånd eller et stringent grid af rektangulære åbninger. 

Auer Webers øvrige bygninger adresserer hele campus, blandt andet 
bibliotek og kantine, og er opført i andre materialer. 

Alle Campus Osts bygninger og de førstopførte på Campus Mitte er tegnet 
af andre arkitekter, blandt andre Glück + Partner, og er beklædt med røde 
Kolumbategl. Det var derfor oplagt for Auer Weber at fortsætte ad teglspo-
ret, som også refererer til stedets oprindelige industribygninger i tegl. 

Auer Weber ønskede et lysere og lette facadeudtryk i deres uddannelses-
bygninger. Sammen med Dieter Schwarz-fondens stifter drog de derfor til 
Petersen Tegl i Danmark for at studere udvalget af lyse sten og stenblandin-
ger. Stenenes udtryk i forskelligt vejrlig blev også vurderet. Til fire af cam-
pusbygningerne nåede man frem til et miks af lyse grå og gule sten, hhv. 
K11, K91 og D71. Det giver varierede og levende flader med et rigt farvespil. 
I en af bygningerne er stenblandingen trukket med indendørs som beklæd-
ning af et stort vægparti i et gennemgående atrium. Den femte bygning, 
campus’ eneste højhus, endte med facader udelukkende i K11. 

De taktile teglfacader, der spiller i en naturlig og harmonisk farvepalet, 
tilfører de fem store bygningskomplekser en genkendelig og befordrende 
imødekommenhed. 

Bildungscampus Heilbronn, Tyskland
Initiativtager og nonprofit-sponsor: Dieter Schwarz Foundation, Office Heilbronn

Bygherre: Schwarz Immobilienmanagement GmbH & Co.

Arkitekt: Auer Weber Architekten BDA, Stuttgart

Landskabsarkitekt: Koeber Landschaftsarchitektur, Stuttgart

Ingeniør: Schlaich Bergermann Partner, Stuttgart

Færdiggørelse: 2020

Sten: K11, K91, D71FF

Tekst: Tina Jørstian, cand.arch.

Fotos: Lukas Roth, Paul Kozlowski
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Rundetårn er opført af kong Christian IV i hjertet af København og er et af 
byens mest elskede bygningsværker. Tårnet er del af et originalt byg-
ningskompleks, der oprindeligt kombinerede tre vidt forskellige funktioner 
samlet i ét: Astronomisk observatorium, kirke med navnet Trinitatis og et 
universitetsbibliotek på en mellemetage mellem kirkerum og loft. På grund 
af stigende problemer med lys fra byen flyttede observatoriet til ny adresse 
i 1861, og det samme gjorde biblioteket.

Byggeriet af tårnet blev påbegyndt i 1637 og stod færdigt fem år senere, 
mens kirken blev indviet i 1656. 

Rundetårn, hvis formål var at give adgang til observatoriet og en 
udsigtsplatform, er udformet som en 34,8 meter høj, lisénprydet cylinder 
med skifter vekslende mellem gule løbere og røde kopper i krydsforbandt. 
Opstigningen sker ad en cirka 210 meter lang, trinløs sneglegang med 7½ 
vindinger. Til tårnets farverige historie hører, at den russiske zar Peter 1. 
under et ophold i København red op ad sneglegangen til hest, mens hans 
hustru, Katarina 1., fulgte efter i en cariol.

Sneglegangen er opmuret i tegl, der danner underlag for et kalklag, der 
varierer fra 30 cm til 1 meter i tykkelse afhængigt af spiralens stigning. 
Ovenpå kalklaget blev der lagt gule tegl på klink i kalkmørtel, hvoraf man-
ge originale sten er bevaret. 

Siden 1987 har den gamle bibliotekssal været brugt som udstillings-
bygning, og de elektriske vogne, der gennem mere end 30 år har bragt 
materialer op og ned, forårsager rystelser, der får kalkmørtlen til at revne. 
Som resultat vokser stenene op fra kalkunderlaget og bliver beskadiget. 
Siden 1990 har Petersen Tegl specialfremstillet en klinke af dansk blåler, 
der løbende leveres til Rundetårn til udbedring af beskadiget belægning. 
Ligesom i 1600-tallet lægges klinken i hydraulisk mørtel, som giver god 
vedhæftning og elasticitet og betyder, at belægningen kan bevæge sig 
med kirkebygningen. 

En berejst læge, Holger Jacobæus (1650-1701), har efterladt beskrivelser af, hvad 
forskellige danske lokaliteter var berømte for. Landets hovedstad havde, skrev han, 
ud over sin snustobak, især ry for sine bygningsværker, nemlig tøjhuset, havnen og 
så naturligvis byens ”Turris Astronomica” eller ”astronomiske tårn” – Rundetårn.

Der er op til 200 års aldersforskel på facaderne opført i 1608 
og facadepartierne opført efter brandene i henholdsvis 

1632 og 1767. Midt i 1990’erne fremstillede Petersen Tegl 
nye munkesten til yderligere reparationer.  

INDPASSET
MURVÆRK
MURSTEN KAN HOLDE NÆSTEN UENDELIGT, 
MEN FIREHUNDREDE ÅR GAMLE, MUREDE FACADER 
– SOM EKSEMPELVIS CHR IV’S BRYGHUS – KAN HAVE 
BRUG FOR PLETVISE REPARATIONER. UDSKIFTNING 
AF STEN ER TEKNISK NEMT AT UDFØRE. EFTERFØLGENDE 
KAN BYGNINGERNE LEVE VIDERE I ÅRHUNDREDER. 
UDFORDRINGEN ER AT FINDE MURSTEN, DER MATCHER 
I FORMAT, FARVE OG STRUKTUR. FIRE EKSEMPLER 
I KØBENHAVN ILLUSTRERER POINTEN. 

Tekst: Ida Præstegaard, cand.arch.
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Med sine enorme tagflader og vældige, rødflammede munke-
stensfacader hører Christian IV’s Bryghus til de mest spekta-
kulære, historiske bygningsværker i København. Tilknappet og 
gådefuld rejser det ca. 8000 m2 store hus sig mod havneløbet 
og Frederiksholms Kanals bolværker. 

Bryghuset blev opført som en kraftig bastion på Slotsholmen 
af Christian IV omkring 1608, fordi kystlinjen her udgjorde et 
svagt punkt i Københavns forsvarsanlæg. 

For yderligere at sikre byen mod angreb fra havet anlagde 
kongen 10 år senere fæstningsbyen Christianshavn. Bastionen 
mistede dermed sin militære betydning og blev i 1618 omdan-
net til ølbryggeri for militæret. Brande hærgede i 1632 og 1767 
Bryghuset, som efterfølgende blev flyttet til ny adresse i byen. 

I de følgende år blev Bryghuset genopført i sin nuværende 
form og tjente i 200 år som magasinbygning for blandt andet 
Tøjhusmuseet. Med sin skæve grundplan, op til 2,5 meter tyk-
ke ydermure og mange kryds- og tøndehvælv har bygningens 

magtfulde, murede stueetage et klart og unikt fæstningspræg. 
Etagen over udgøres af et stort, sammenhængende rum, kal-
det stenloftet, hvorfra tagkonstruktionen i tømmer rejser sig i 
seks etager og fremstår beslægtet med ældre pakhuse.

Arkitektvirksomheden Fogh & Følner har været tilknyttet 
Christian IV’s Bryghus i flere omgange. I forbindelse med en 
analyse af husets tilstand og indretningsmuligheder forestod 
de i 1996 reparationer af facadernes murværk. Det fremstod 
helt særligt spraglet, fordi der var op til 200 års aldersforskel 
på de ældste stenpartier fra 1608 og de partier, der hidrørte 
fra genopbygningerne efter de to brande. 

Murværk er som bekendt taknemligt at reparere, idet 
enkelte sten nemt kan udskiftes. Udfordringen var at finde 
de sten, der i nuancer og struktur ligner de originale sten. I 
samarbejde med arkitekterne specialproducerede Petersen Tegl 
sten i blå- og rødler i formatet 285 x 140 x 85 mm. Stenene 
er kulbrændte ved 1040 grader, hvorved de opnåede det varie-

rede og rige farvespil i rødlige, grønlige og gullige nuancer, 
der genfindes i de omkringsiddende, flere hundrede år gamle 
munkesten. 

Christian IV’s Bryghus, København, 
Opført: 1608-1762 

Bygherre: kong Christian IV

Reparationer af facadens murværk 1996

Sten: Specialfremstillede munkesten i rød- og blåler

Arkitekt: Fogh & Følner

Fotos: Anders Sune Berg

Christian IV’s Bryghus blev opført af kong Christian IV som del af 
Københavns fæstning. Senere mistede bygningen sin forsvarsmæssige 

betydning og blev omdannet til ølbryggeri for militæret. I facaden mod 
havneløbet kan bygningens funktioner gennem tiden tydeligt aflæses.

Rundetårn stod færdigt i 1642, Trinitatis Kirke i 1656.

Murer Thomas Watson har passet specialopgaverne i Trinitatis Kirke og 
Rundetårn, inkl. reparationer af tårnets sneglegang, gennem 30 år.

I 1600-tallet var mursten dyre, og nicherne 
i tårnet gjorde det muligt at spare på stenene. 

Siden 1990 har Petersen Tegl løbende specialfremstillet en klinke af dansk blåler, der anvendes til reparationer af belægningen i Sneglegangen. 

Rundetårn, København
Opført: 1637-1642 

Bygherre: kong Christian IV

Arkitekt: Hans II van Steenwinckel

Løbende reparationer af belægning gennem 30 år

Sten: Mursten fremstillet af dansk blåler 

Fotos: Anders Sune Berg
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Københavns Toldbod, der indbefattede Nordre og Søndre 
Toldbod, var fra 1630 og nogle hundrede år frem navnet på 
et stort område i den nordøstlige del af det indre København, 
hvorfra Toldvæsnet kontrollerede indsejlingen til byen. Nordre 
Toldbod var igennem historien stedet, hvor statsoverhoveder 
og andre rangspersoner blev modtaget, hvis de ankom med 
skib til København. Blandt andet blev billedhugger Bertel 
Thorvaldsen modtaget her ved sin hjemkomst efter 40 år i  
Rom i 1838.

Københavns handel voksede op gennem årene, og i 17- og 
1800-tallet opførte Toldvæsnet en række bygninger på områ-
det, hvoraf flere senere blev nedrevet. Blandt andet pakhu-
sene mistede deres funktion og blev fjernet midt i 1970’erne, 

da varerne til fortoldning ikke længere skulle beses fysisk og 
opmagasineres. 

Fra midten af 1850’erne foregik adgangen til Nordre 
Toldbodplads gennem en gitterport, på hvis piller der hviler 
to løver, som findes endnu. Indenfor porten passerer man 
to lave arkadebygninger, opført i 1856 af arkitekt Gustav 
Friedrich Hetsch. De fredede og delvist bevarede arkadebyg-
ninger danner i dag vidnesbyrd om en historisk æra i byen og 
er ejet af henholdsvis rederiet A. P. Møller og virksomheden 
By & Havn. I forbindelse med en opgave om indretning af 
den sydlige arkadebygning var arkitektvirksomheden Fogh 
& Følner for cirka fem år siden ansvarlige for restaurering af 
murværket i arkadens murpiller. Petersen Tegl leverede den 

gule sten til udskiftning af beskadigede sten. De lyse sten, 
brændt af dansk blåler, er som det øvrige murværk muret med 
brændt halvstaffuge og er svære at skelne fra de 165 år ældre 
sten. 

Arkadebygningerne, Nordre Toldbod
Opført: 1856

Arkitekt: Gustav Friedrich Hetsch

Reparationer af murværk i murpiller i 2016

Sten: Specialsten i dansk blåler

Arkitekt, restaurering: Fogh & Følner

Fotos: Anders Sune Berg

INDPASSET MURVÆRK

Med samme tyngde og værdighed, som da den stod færdig i 1940, skuer Grundtvigskirken i dag ud over  
København fra toppen af Bispebjerg Bakke. Og arkitekter fra hele verden valfarter hertil for at opleve det unik-
ke og dybt imponerende bygningsværk. Kirken er skabt som et monument over præsten, digteren og folkeop-
drageren Nikolai Frederik Severin Grundtvig og er tegnet af ingeniør og arkitekt P.V. Jensen Klint. Byggeriet var 
27 år undervejs, og da Jensen Klint døde ti år inden indvielsen, blev kirken færdiggjort af hans søn Kaare Klint. 

I sin udformning af kirken lod Jensen Klint sig inspirere af den middelalderlige, danske landsbykirke med 
kamtakker, som han kombinerede med gotiske søjler og spidsbuer. Med en indvendig længde på 76 meter, 22 
meter op til hvælvingerne og et 49 meter højt tårn har den strengt geometriske kirke format som en domkirke.

Den arkitektoniske stringens modsvares af materialevalget. Facader, kirkerum, søjler og gulve er alle udført 
i den samme hvidgule, håndstrøgne mursten, i alt cirka seks millioner, der i interiøret er slebet for at frem-
bringe homogenitet og en silkeblød overflade til refleksion af lyset. Det massive murværk er udført i munke-
forbandt, der modvirker, at der dannes mønstervirkning i murfladen. 

I 2005 blev der på nordsiden af den monumentale kirke tilføjet et underjordisk kapel, udført af arkitektfir-
maet Toyberg-Frandzen, med tilhørende servicerum. Til vægge og gulve i dette projekt leverede Petersen Tegl 
en specialudført klinke på 120 x 240 mm. 

I de senere år har Bertelsen & Scheving Arkitekter varetaget arbejdet med udskiftning af beskadigede sten 
i facaden, blandt andet blev der i 2018 udskiftet afdækningssten på nordfacadens stræbepiller. Sagsarkitekt 
Rikke-Julie Schaumburg-Müller fortæller: »Efter tekniske analyser af de eksisterende sten fulgte eksperimenter 
med lertyper og brændinger. Vi endte med at vælge en tysk ler, hvis farvepalet efter brænding foruden gyldne 
også indeholder både grønlige og rødlige nuancer lige som den originale sten. Herefter blev afdæknings- 
stenene håndlavet i træforme, og efter en let tilsmudsning med oxidsort i okker, så de passer til den 
patinerede kirke, kunne de mures op.«

Grundtvigskirken er en strengt 
symmetrisk, treskibet hvælvingskirke 
med tårn af samme bredde som de tre 
skibe med et foranliggende våbenhus.

Omkring 2010 blev beskadigede sten i murpillerne 
udskiftet med nye sten udført i dansk blåler.

De to løver af sten bevidnede gennem 1800-tallet 
fornemme gæsters ankomst til København.

’Toldbodvejen’, udsnit af oliemaleri af Peter Ølsted 1860, 
der viser løver og arkadebygninger. Fra bogen: ’Hundrede 
år under Dannebrog’, Bo Bramsen,1983. 

Arkitektfirmaet Bertelsen & Scheving 
arbejdede sammen med Petersen Tegl 

om at finde den rigtige ler og 
brændingstemperatur til at skabe 

de sten, der matcher kirkens 
originale murværk.
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Arkitektonisk er Grundtvigskirken en parafrase i overstørrelse 
over den danske landsbykirke. Med undtagelse af de røde tagsten 

er kirken udelukkende opført af den samme, lysgule sten.

Sagsarkitekt Rikke-Julie Schaumburg-Müller, 
Bertelsen & Scheving, og Erich Mick, leder af afdelingen 
for specialsten hos Petersen Tegl, beser kirkens murværk.

Stenene i facaderne rummer både grønlige og rødlige 
nuancer, som de nye afdækningssten skulle ramme.

Den ydre facade og dens murpiller 
står i blank mur, mens arkadens lofter 
og de tilbagetrukne facader fremstår 
hvid- og gulkalkede.

Søndre Arkadebygning og dens tvilling Nordre Arkadebygning danner sammen med Løveporten adgang til havnen fra byen. 
Anlægget er tegnet af arkitekten Gustav Friedrich Hetsch og opført i løbet af 1850’erne. 

Grundtvigskirken, København
Opført: 1913-1940

Arkitekt: P.V. Jensen Klint, Kaare Klint

Løbende udskiftning af afdækningssten i stræbepiller

Sten: Håndlavede specialsten i tysk ler

Arkitekt, restaurering: Bertelsen & Scheving

Fotos: Anders Sune Berg
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AKTUEL
HÆDER TIL
MUREDE HUSE

Z33, House for Contemporary Art,
Hasselt, Belgien
Arkitekt: Francesca Torzo
EUMiesAward 2022, nomineret
Premio nazionale di architettura 2020
Rowan Moore’s Five best buildings of the year, 
 2020, The Guardian
Sten: Specialproducerede, håndlavede, 
 rombe-formede sten
Foto: Gion von Albertini

Johann Jacobs Haus,
Bremen, Tyskland
Arkitekt: Felgendreher Olfs 
 Köchling Architekten
Fritz Höger Award 2020
Sten: D48
Foto: Rainer Rehfeld

Tre transformatorstationer Brabo 2,
Antwerpen, Belgien

Arkitekt: Van Belle & Medina 
 Architects

EUMiesAward 2022, 
 nomineret

Sten: D72
Foto: Stijn Bollaert

Broken House,
Wroclaw, Polen
Arkitekt: S3NS Architektura
Best Project of 2020, Archello
Sten: C43, K4
Foto: Maciej Lulko

Muslimsk vaske- og bedehus, 
Hamborg, Tyskland
Arkitekt: Medine Altiok
EUMiesAward 2022, nomineret
Sten: D71
Foto: Jens Franke

Drayton Green Church, London, England
Arkitekt: Piercy&Company
The RIBA London Awards, 2021 shortlisted
Sten: D38
Foto: Philip Vile Stylepark, tilbygning, Frankfurt am Main, Tyskland

Arkitekt: NKBAK Architekten
Deutscher Ziegelpreis 2021
Heinze Architekten Award 2020
Wienerberger Brick Award 2020
DAM Preis 2020
Fritz Höger Award 2020
Sten: D46 i tre formater
Foto: Thomas Mayer

Haus am Englischen Garten,
München, Tyskland
Arkitekt: Baumstark Bielmeier Architekten 
 med Axel Baudendistel
Fritz Höger Award 2020
Sten: K51
Foto: Florian Holzherr

Amilu farm, Torino, Italien
Arkitekt: F:L Architetti
The Plan Award 2021

Sten: D71
Foto: Beppe Giardino

Museum De Lakenhal, Leiden, Holland
Arkitekt: Happel Cornelisse Verhoeven Architecten
EUMiesAward 2022, nomineret
Fritz Höger Award 2020
Sten: D190
Foto: Paul Kozlowski

Pierres Blanches Cultural Center 
Saint-Jean-de-Boiseau, Frankrig

Arkitekt: Raum
EUMiesAward 2022, 

nomineret
Sten: D71 

Foto: Audrey Cerdan

Stenhöga kontorbygning, Stockholm, Sverige
Arkitekt: Tham & Videgård
EUMiesAward 2022, nomineret
AIT Award, 2020
Sten: D71
Foto: E:son Lindman

The Rye Apartments, London, England
Arkitekt: Tikari Works
Building of the Year, ArchDaily 2021, nomineret
The RIBA London Awards 2021, shortlisted
The Wood Awards 2020
New London Architecture 2020
The Structural Timber Awards 2020
Wood Awards 2020
Sten: C48
Foto: Jack Hobhouse


