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At Carlsbergbryggeriets grundlægger J.C. Jacobsens 200 års 
fødselsdag 2. september 2011 faldt sammen med det første 
spadestik til Carlsbergfondets nye forskerboliger, er ingen 
tilfældighed. Bryggeren satte videnskaben højt. Han stif-
tede Carlsbergfondet i 1876, samtidigt med, at han formelt 
overdrog bryggeriet til Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab. Carlsbergfondet har lige siden – foruden at drive 
bryggeriet – støttet grundforskning inden for naturvidenskab, 
samfundsvidenskab og humaniora. Datterselskabet Ny Carls-
bergfondet så dagens lys i 1902, da den kunstinteresserede 
søn Carl Jacobsen fandt det betimeligt også at stifte et fond 
for kunsten. 

Carlsbergfondets forskerboliger er del af en ambitiøs 
masterplan for hele Carlsberg Byens 330.000 m2 store område 
i Københavns vestlige bydel, Valby. Masterplanen er tegnet af 
den danske tegnestue Entasis efter en stor international kon-
kurrence i 2007. Konkurrencen blev udskrevet som led i ud-
flytningen af Carlsbergs bryggeriaktiviteter i 2008. Carlsberg 
Byen, der stadig er under udvikling, skal efter planen rumme 
600.000 m2 nybyggeri, fordelt på 45% boliger, 45% erhverv 
og butikker og 10% kulturbyggerier. Carlsbergs hovedsæde, 
der beskæftiger omkring 800 medarbejdere, er fortsat del af 

NYE RAMMER 
FOR
VIDENSKABSFOLK 
EN NY BYGNING MED 22 FORSKERBOLIGER I CARLSBERG BYEN 
KALDER PÅ NYE METAFORER FOR FACADEBEKLÆDNING: FOR SOM 
MURVÆRKET FUNKLER I DEN LAVE EFTERMIDDAGSSOL, HAR DET 
EN SLÅENDE SKØNHED, SOM FÅR DET LYSE, KULBRÆNDTE TEGL 
TIL AT STRÅLE SOM TUSINDE KERAMISKE JUVELER, 
SKRIVER THOMAS BO JENSEN.

Udsigt over Carlsberg Byen. Til venstre grundlæggeren af Carlsberg Bryggerier, J.C. Jacobsens villa fra 1878, hvis tilhørende have i dag er offentlig 
park, som forskerboligerne – midt i billedet – har udsigt til. Det 100 meter høje Bohrs Tårn indeholder lejligheder og en del af UCC Campus.

Den tidligere mineralvandsfabrik fra 1927, tegnet af Carl Harild, har med sin loggia og tilbagetrukne, 
øverste etage tydeligvis influeret forskerboligernes udformning.

Facadernes drejede kopforbandt er udført som et såkaldt savtandsmotiv. Ved alle hjørner mod vindues- og dørpartier og mod sternkanter er 
overgange udført i blankt murværk. Praksis Arkitekter ønskede en farvemæssigt neutral sten, så skyggespillet i savtandsforbandtet ville stå 
så rent som muligt. De udviklede derfor en lys, kulbrændt og blådæmpet specialsten hos Petersen Tegl.

Plan over stueetagen.

Tværsnit gennem forskerboligerne med 
mineralvandsfabrikken i baggrunden. 

»Selvom der er tale om et ganske almindeligt, nutidigt skalmursbyggeri med bagmur af beton, så er det lykkedes for Praksis Arkitekter 
at opnå tyngdevirkningen fra et historisk, fuldmuret hus, men med skalmurens frie forbandtkvaliteter i overfladen.«
Thomas Bo Jensen, arkitekt
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Stueetagens udadvendte funktion signaleres af facadens åbenhed. 
De store vinduer skærmes af en loggia i næsten hele bygningens længde båret af murpiller.

Forskerboligernes vestfacade mod haven er udført med indbyggede 
balkoner. Til højre Bohrs Tårn og den gamle aftapningshal med de 
hængende haver.

Bygningen fremstår som en enkel og afklaret bygningskrop med en detaljeringsgrad på et særdeles højt niveau. 
Bygningen opnår spændstighed i kraft af østfacadens knæk.

Plan over Carlsberg-haven. 
Forskerboligerne ses nederst til højre.

Carlsberg Byen, ligesom de mange, fredede og bevarings- 
værdige bygninger bevares.

Forskerboligerne rummer 22 boliger til udenlandske 
gæsteforskere. Dertil fællesrum på øverste etage med udgang 
til en stor taghave med mageløs udsigt over Københavns 
tårne og spir. I stuen er der desuden repræsentationslokaler 
med udgang til den smukke, forstbotaniske Carlsberg-have, 
der oprindeligt var J.C. Jacobsens private have. 

Man fornemmer straks, at her er tale om et byggeri med 
ambitioner om at forholde sig subtilt til omgivelserne. 
Bygningen er spændt inde mellem to af de mange fine huse, 
Carlsberg Byen rummer: Mod syd arkitekt Svenn Eske 
Kristensens aftapningshal med de sensationelle, hængende 
haver fra 1969, opmuret i mørkerød tegl, og mod nord, 
Carlsberg-arkitekten Carl Harilds hvidpudsede mineralvands- 
fabrik fra 1927, der nu er ombygget til Dansehallerne.

Sidstnævnte har en blågrå, klinkebeklædt markering 
af stueetagen og en søjlebåren pergolagang mod syd, 
der er gentaget i forskerboligernes indgangsfacade. 
Dertil en træbeklædt, tilbagerykket tagetage, afspejlet i 
forskerboligerne med en tilsvarende, indrykket etage, 
beklædt med tombak. 
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Til modsatte side, hvor bygningen rejser sig til sine fulde 
seks etager, bemærkes samspillet med de hængende havers 
dekorative, murede skaller. De konkave skaller er muret med et 
mønster af skråtstillede mursten, et såkaldt savtandsforbandt, 
der giver en markant reliefvirkning og et smukt skyggespil på 
fladerne. Forskerboligerne har overtaget dette savtandsfor-
bandt, der dækker facader og gavlflader. Af hensyn til sam-
spillet med Dansehallerne er stueetagen dog friholdt, ligesom 
alle bygningens kanter, hjørner og muråbninger er indrammet 
med løberforbandt. 

Selvom der er tale om et ganske almindeligt, nutidigt 
skalmursbyggeri med bagmur af beton, så er det lykkedes for 
Praksis Arkitekter at opnå tyngdevirkningen fra et historisk, 
fuldmuret hus, men med skalmurens frie forbandtkvaliteter i 
overfladen. Som et stykke groft vævet hessian omslutter det 
skarptandede relief hele bygningen, holdt på plads af de rolige, 
’randsyede’ flader omkring hjørner, vinduer og vestfacadens 
dybe balkon-nicher. Men de tekstile metaforer synes ikke 
tilstrækkelige her. Det burde snarere kaldes ’diamant- 
forbandt’, for som det funkler i den lave eftermiddagssol, har 
det en slående skønhed, som får det lyse, kulbrændte tegl til 
at stråle som tusinde keramiske juveler. 

Forskerboligerne er solidt forankret i den historiske kon-
tekst. Men som altid med arbejder af Praksis Arkitekter, er 
der ikke tale om nogen anonym tilpasning. Skønt indvævet 
følsomt i Carlsberg Byens fysiske omgivelser, bidrager byg-
ningen med et nyt værdigt lag til områdets arkitektur. Den er 
ikke kommet for at sige ’undskyld jeg er her’, men for at blive 
optaget som ligeværdig partner i det fine selskab.

Trappens panoptikon set fra stueetagen.Udsnit af østfacaden, hvor trappernes passage forbi vinduerne skimtes. Alle fuger er udført tilbageliggende, 
hvorved murværkets karakter træder frem. 

Facadeflugt langs vestfacaden med de indeliggende altaner. Murværkets smukke skyggespil ændrer sig hele tiden, 
men opleves særligt stærkt i den lave eftermiddagssol.

Carlsbergsfondets Forskerboliger
Indviet: 2016

Bygherre: Carlsbergfondet

Arkitekt: Praksis Arkitekter

Entreprenør: Skjøde

Murer: EMR

Ingeniør: Henry Jensen

Landskabsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Sten: Specialsten D190

Tekst: Thomas Bo Jensen, professor i bygningskunst 

 ved Arkitektskolen Aarhus

Fotos: Anders Sune Berg

Portrætfoto: Laura Stamer
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»I gavlfladerne og vægfladerne imellem vinduerne er indført et mønster af skråtstillede 
mursten. Overgangen fra løberforbandt til dette savtandsforbandt sker nærmest  
umærkeligt, men virkningen er fænomenal. Fra løberforbandtets skyggeløse 
flader foldes stenene bogstaveligt talt ud som et hav af lys og skygge.«
Thomas Bo Jensen, arkitekt

Interiøret lever på flere måder op til det robuste og 
kvalitetsfulde ydre. De to hovedtrapper, udført i lys terrazzo, 
er belyst af store vinduer, der som i en gammel, klassicistisk 
boligblok er isat foran reposerne for at overholde facadens 
faste vinduesrytme. Det er virkningsfuldt og ret elegant løst, 
måske lige på nær et lidt uheldigt sikkerhedsglas monteret 
imellem vindue og trappeløb. Trapperummene kunne nok også 
have været en smukkere oplevelse, hvis det firskårne, lukkede 
kasseværn omkring trappens vertikale panoptikon var afløst af 
et lettere, transparent rækværk. Det ville have ydet rummet og 
terrazzoen større retfærdighed og sendt den funktionalistiske 
tradition, som bygningen på mange måder trækker på, en 
kærlig hilsen.

Lejlighederne udstråler overalt soliditet i deres materiale-
behandling. Hoveddør, karme, gulve og sågar dørhåndtag er 
som bygningens kraftige vinduesrammer og de indbyggede 
balkoners foringer udført i olieret egetræ. Det faste inven-
tar i badeværelser og køkkener er enkelt og funktionelt, og 
belysning og møblement er godt tilpasset, uden at virke 
prangende. 

Selvom kvadratmeterprisen ikke ligger væsentligt over 
normalen, er det tydeligt, at Carlsbergfondet ikke er gået på 
kompromis med kvaliteten – heller ikke i de veldesignede fæl-
leslokaler på øverste etage. Her er glasdøre og sort naturstens-
beklædning i metermål tæt på at ramme en lummer hotel-
stemning, men takket være arkitekternes sikre materialesans, 
er det lykkedes at skabe et indbydende interiør, der synes 
lige så langtidsholdbart som eksteriøret. Det er godt gået af 
Carlsbergfondet og det lille, sydfynske arkitektfirma, der fuldt 
fortjent er blevet udsat for en sand prisregn i år.

Forskerboligerne er udført i særdeles høj standard ude og inde. 
Alle vinduespartier og gulve i lejlighederne er i olieret eg.

Gæsteboligernes indeliggende altaner med skillevægge og loft i mur 
og gulv i træsorten Cumarú.

Murværket i Forskerboligerne er inspireret af de konkave, murede skaller i de tidligere aftapningshaller fra 1969, tegnet af arkitekt Svenn Eske Kristensen. 
Begge bygninger vender ud til brygger Jacobsens gamle Carlsberg-have. Et hjørne af aftapningshallens murede skaller i røde sten.

Mette Tony og Mads Bjørn Hansen, alias de prisvindende Praksis Arkitekter.
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Når man på lang afstand betragter et murværk af almindelige 
teglsten, så fremstår det mest som en ensartet, rustik over-
flade. Kommer man tættere på, begynder fugernes struktur 
så småt at træde frem. Kigger man nøjere efter, så er det 
ikke svært at se mere eller mindre ordnede mønstervirkninger 
aftegne sig i fladerne. Mønstrene ligger så at sige på lur i 
forbandtets ’fletværk’ af sten og fuger. Uanset hvor tilfældigt 
et forbandt kan synes, så er der altid et iboende mønster til 
stede, som med små midler kan blive bragt ’fra det skjulte 
til det uskjulte’, som Martin Heidegger har sagt om kunst 
og poetik. Det kan f.eks. være igennem en betoning af 
fugernes effekt i helheden, ved hjælp af relief-effekter eller 
anvendelsen af forskelligt farvede mursten. 

Relief- og farveeffekter kendes helt tilbage fra babylonierne, 
der igennem udforskning af formsten blev opmærksomme på 
relieffets muligheder. Ved hjælp af nye brændingsteknikker 
opdagedes den store farverigdom, man gennem råmaterialets 
sammensætning og brændingen kunne fremkalde. Fra de neu-
trale, grålige lerfarver, man var vant til, foldede stenene sig 
nu ud i en farvepragt, de ubrændte lermineraler hidtil havde 
skjult. Stensystemets rytmiske gentagelser nærmest kaldte 

på indslag af formsten og glaserede mursten i stærke farver. 
Murene var ikke længere blot resultatet af praktiske bygge-
systemer, men åbnede sprækker til symbolernes, poesiens 
og æstetikkens verden. Et lag af mere sofistikeret art – for 
bygningen unødvendig, men for kulturen fortryllende – havde 
gjort sit indtog i murstensarkitekturens verden.

Teknikkerne vandrede via Byzans og med Maurerne ind i 
Sydeuropa og senere med Lombarderne op gennem central- og 
Nordeuropa. Allerede de tidligste teglstensbyggerier i f.eks. 
Nordtyskland, Nederlandene og Danmark rummede indslag af 
mønstermurværk, ofte skabt ved hjælp af sortering af lyse og 
mørke sten fra de ujævne brændinger. For at opnå diagonale 
mønstre manipulerede man med de uensartede forbandter. 
Dette kendes bl.a. fra Gåsetårnet i Vordingborg og Sct. Mariæ 
Klosterkirke i Helsingør. Senere, med indførelsen af de mere 
systematiske munkeforbandter, blokforbandter og krydsfor-
bandter, blev mønsterdannelsen direkte afledt af forbandtets 
iboende syntaks. 

Østre Landsrets bygninger i Bredgade i København, 
oprindeligt opført som operahus i 1702, er et smukt eksem-
pel på udnyttelsen af netop krydsforbandtets indbyggede 

MURVÆRKETS 
IBOENDE 
MØNSTER
HELT TILBAGE TIL BABYLONIERNE HAR 
MAN KENDT TIL RELIEF- OG FARVEEFFEKTER 
I MURVÆRK, SOM SIDEN DA MED MELLEMRUM 
ER DUKKET OP I ARKITEKTUREN. 
EN NY BØLGE AF MØNSTERMURVÆRK 
SKYLLER IND OVER EUROPA I DISSE ÅR.

Chilehaus, Hamborg. Fritz Höger, 1924.
Foto: Daniel Sumesgutner.

Sprinkenhof, Hamborg. Fritz Höger, Hans og Oskar Gerson, 1927-43. 
Foto: Daniel Sumesgutner.

Sprinkenhof.
Foto: Daniel Sumesgutner.

Sct. Mariæ Klosterkirke, Helsingør, mønstermurværk fra cirka 1485.
Foto: Thomas Bo Jensen.

Grundtvigs Kirke, våbenhuset. P.V. Jensen-Klint, 1913-27.
Foto: Ole Meyer.

Østre Landsret, Bredgade København. V.L. von Platen, 1702. Tilbygning til venstre af Martin Borch, 1903. 
Foto: Anders Sune Berg.

Fogedgården, København. Kay Fisker, 1943.
Foto: Anders Sune Berg.



mønstermuligheder. Her bliver teglmurens tekstile kvaliteter 
synliggjorte, som en art vævede gobeliner spændt ud mellem 
lisénernes faste intervaller. Springer vi frem til funktiona-
lismens tidsalder, findes mange eksempler på dette blik for 
murværkets ’immanente, ornamentale potentiale’. Et klassisk 
eksempel er arkitekten Paul Baumanns ’Linoleumshuset’ på 
Aaboulevarden i København, hvor krydsforbandtets diagonale 
mønster er fremhævet af røde og gule mursten. Som ét stort, 
håndvævet tæppe spændt ud over hele facaden, med de 
kvadratiske vinduer omhyggeligt indpasset i mønsteret, synes 
bygningen befrugtet med stjernestøv fra fjerne, eksotiske 
slægtninge. Kay Fiskers Fogedgården på Jagtvej i København 
er et andet godt eksempel. Her er det igen krydsforbandtet, 
der lægger krop til en yderst raffineret brug af horisontale 
striber omkring store, dybtliggende vinduesåbninger, glidende 
over i diagonale bånd over indgangspartierne, hvor mindre 
vinduer ligger i flugt med murens overflade – som for at un-
derstrege murværkets karakter af tynd hud eller beklædning.

Hvad der er særligt fascinerende ved disse eksempler er, 
at de ikke baserer sig på påsat dekoration, men derimod mur-
værkets eget iboende mønster eller ornament, der med enkle 

midler kan fremkaldes. Det kan ovenikøbet gøres så raffineret, 
at det understreger arkitektoniske kvaliteter som tyngde og 
lethed, rytme, kontrast, repetition etc. Tag f.eks. en tur til 
Hamborg og se på murstensarkitektur fra 1920’erne: Igennem 
betagende relieffer af endeløse zigzag-mønstre eller rytmisk 
fremspringende liséner, som det bl.a. kan ses i Fritz Högers 
monumentale kontorhuse Sprinkenhof og Chilehaus, afdækkes 
murværkets skjulte, poetiske kræfter for fuld musik. Et inter-
nationalt højdepunkt for murstensarkitekturen skabt parallelt 
med, at Grundtvigs Kirke tog form i København. Denne kirke 
viser om noget, hvor langt man kan drive det med helt almin-
delige, standardformede mursten.

I de senere år er der igen kommet fokus på murværkets 
iboende, dekorative muligheder. De kedelige løberforbandter 
har for en periode afholdt arkitekterne fra at lege med møn-
stervirkninger, men muligheden for at arbejde med murens 
reliefvirkninger ses nu mange steder i verden. Et aktuelt 
eksempel i familie med Linoleumshuset i København eller 
Sprinkenhof i Hamborg er en boligbebyggelse i Osnabrück af 
Lorenzen Mayer Architekten. Her er et diagonalt zigzag-møn-
ster i et klassisk blokforbandt fremhævet gennem fremskudte 

sten. Det er et ældgammelt trick, kendt fra bl.a. byzantinsk 
og maurisk bygningskunst, som her viser sin relevans igen. 
Mønsterdannelsen er med til at understrege, at det er en 
beklædning og ikke et bærende murværk, som ellers altid er 
et dilemma i moderne skalmursbyggeri. Betoningen af de flet-
tede kvaliteter i ’beklædningens tektonik’, bringer på en måde 
murværket i trit med sin nye rolle som tynd skalmur, frem for 
bærende konstruktion.

Et fremragende, nyt eksempel på dette er Carlsbergfondets 
forskerboliger af Praksis Arkitekter, (den forudgående artikel). 
Der er tale om et ganske almindeligt skalmursbyggeri med 
bagmur af beton. Men i gavlfladerne og vægfladerne imellem 
vinduerne er indført et mønster af skråtstillede mursten, 
et såkaldt savtandsforbandt. Overgangen fra løberforbandt 
til dette savtandsforbandt sker nærmest umærkeligt, men 
virkningen er fænomenal! Fra løberforbandtets skyggeløse 
flader foldes stenene bogstaveligt talt ud som et hav af lys og 
skygge. Endnu et bevis på, at selv det mest anonyme murværk 
gemmer på virkninger af stor skønhed.

Tekst: Thomas Bo Jensen, professor i bygningskunst

Lotter Strasse, Oznabrück, Lorenzen Mayer Architekten, 2016.
Foto: Paul Kozlowski.

Globetrotter, Frankfurt, Prof. Moths Architekten, 2012.
Foto: Paul Kozlowski.

Aarhus Universitet. Gavlparti mod ringgaden. Kay Fisker, C.F. Møller, Poul Stegmann og C.Th. Sørensen, 1946.
Foto: Anders Sune Berg.

Linoleumshuset, København. Paul Baumann, 1931.
Foto: Anders Sune Berg.
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Man møder den nye bygning som det første, 
når man ankommer til Borgarsyssel Museum, 
det kulturhistoriske egnsmuseum i Sarpsborg. 
Huset, kaldet Olavs hall, er omsluttet af 
håndlavede tegl på facader og tag, og man 
fornemmer hurtigt, at museet er blevet 
beriget med en funktionel, moderne bygning, 
der i form og materialer samtidigt formår at 
indpasse sig blandt de omkringliggende cirka 
100 år gamle træhuse, der siden 1921 har 
udgjort byens frilandsmuseum. 

Den nye bygning skal huse vekslende, kul-
turhistoriske udstillinger og er resultatet af 
en konkurrence i 2008 vundet af Erik Møller 
Arkitekter. Det tog en del år at få økonomien 
på plads, men i 2014 kunne arkitekterne gå 
i gang med projektet, hvor alle detaljer blev 
gennemtegnet, og året efter gik opførelsen i 
gang. At huset skulle stå færdigt i 2016, hvor 
Sarpsborg fyldte 1000 år, lå fast. Følgelig 
blev Olavs hall indviet af den norske konge 
den 29. juli sidste år med en spændende 

jubilæumsudstilling, der fortæller om Sarps-
borgs  tusindårige – og ind imellem – meget 
dramatiske historie.

Borgarsyssel Museum er en del af Stif-
telsen Østfoldmuseene, der er en driftsor-
ganisation for ti kulturhistoriske museer i 
Østlandet, ledet af Gunn Mona Ekornes, der 
fortæller: »Kulturhistoriske egnsmuseer har 
siden Norge opnåede sin selvstændighed i 
1905 haft en overordentlig stor betydning 
overalt i landet. Dengang var det en vigtig 
del af opbygningen af den unge nation at 
fortælle lokalhistorien, og det er det fortsat. 
Men det er helt nødvendigt, at det gøres på 
en moderne måde med anvendelse af den ny-
este teknologi – og det er vi nu i stand til.«

Den 50 meter lange Olavs hall ligger 
parallelt med ankomstgaden, Vollgate, og 
danner ryg mellem gaden og museumshaven. 
Huset besidder en selvfølgelighed i sin place-
ring, er underspillet i sit rolige og helstøbte 
udtryk og giver i form, volumen og relative 

LOKALHISTORIE
INDHYLLET I TEGL
SARPSBORGS EGNSMUSEUM I DET ØSTLIGE NORGE ER BLEVET UDVIDET 
MED EN NY UDSTILLINGSHAL, HVIS ENKLE OG AFKLAREDE BYGNINGSKROP 
PÅ ÉN GANG ER NUTIDIG OG I SAMKLANG MED SINE HISTORISKE OMGIVELSER. 

Adgang til Borgarsyssel Museum foregår i husets nordlige ende. 
Den knappe bygningskrop uden tagrender har en taghældning på 30 grader. 

Erik Møller Arkitekter valgte en Kolumba i samme rødbrune nuancer som Cover til den lave mur, 
der omgiver den udendørs museumscafé.

Plan Situationsplan

Længdesnit

Ved indgangen til museet mødes man af træbygninger, der tilhører frilandsmuseet.
Man føres ind i frilandsmuseet ad en grusbelagt sti. Parallelt hermed løber en mur 
opført i lokal granit med en port ind til ruinen af St. Nikolas kirke fra 1100-tallet.
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lukkethed associationer til en gammel lade. 
Beklædningen af Petersen Cover danner med 
sit materialeudtryk og rødbrune farvespil 
familieskab med nabohusenes tegltage og 
spiller smukt sammen med deres træfacader 
malet i forskellige farver. Arkitekterne over-
vejede tidligt, at huset skulle opføres i træ, 
men tog i samråd med bygherre beslutning 
om tegl: »Bygningen skulle udtrykke et brud 
og være en modernitet, og det bidrager den 
totale teglbeklædning til. Samtidigt har 
Østfold store forekomster af ler, og her var 
engang mange teglværker. Så valget har også 
historisk berettigelse,« siger Gunn Mona 
Ekornes.

Et højt tårn få meter fra bygningen danner 
museets pendant. Tårnet er udført i form-
støbt beton, hvorom der snor sig en trappe, 
der fører de besøgende op til et udsigtspla-
teau 28 meter over terræn. »Du lærer meget 
kulturhistorie ved at betragte landskabet fra 

oven. Du forstår elven og vandkraftværkernes 
betydning og indflydelse på industriernes 
og landbrugets placering. Derudover kan du 
studere ruinerne af 1100-tals St. Nikolas 
Kirke, der ligger i museumshaven. Ikke 
mindst er tårnet blevet byens flotte, nye 
vartegn og med til at gøre museet til en pub-
likumsmagnet,« fortæller Gunn Mona Ekornes.

Som besøgende betages man af den nye 
bygnings harmoniske og afklarede form, og 
man glæder sig over de udsøgte og kon-
sekvent udførte detaljer, som overalt er 
gennemtegnet af arkitekterne. »Vi valgte 
cortenstål til samtlige udvendige detaljer,« 
fortæller sagsarkitekt hos Erik Møller, Thomas 
Knudsen. »Den rustrøde farve i stålet genfin-
des i teglets rødbrune farvespil, og den grove 
finish i begge materialer stemmer smukt 
overens. Vi prioriterede at tegne alle detaljer, 
fordi standardelementer ville have været 
ødelæggende for helhedsudtrykket.« 

I størrelse og udformning indgår den nye bygning i familieskab med 
frilandsmuseets gamle træhuse. I kraft af teglbeklædningen på tag 
og facade har den samtidigt opnået sin egen og nutidige identitet.

Den nye bygning er udformet som et stort og enkelt volumen på 50 x 17,5 meter. Husets nordvestlige hjørne er trukket lidt tilbage fra facadelinjen som markering af den bagvedliggende café og indgang. 
Det 32 meter høje udkikstårn er en del af museet og et nyt vartegn for Sarpsborg. 

Der er fine kik til den nye udstillingsbygning 
fra mange steder i museumsområdet. Borgarsyssel Museum blev grundlagt i 1921, og lige siden er museet blevet udbygget med gamle huse fra Østfoldområdet.
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De indadgående hjørnestolper, de tilba-
getrukne vinduespartier, afvandingsristen 
langs bygningen samt udluftningsskorsten 
og snefang på tag fremstår alle i cortenstål. 
Foran vinduerne ind til udstillingssalen er 
der monteret cortenstålsskodder, der kan 
lukkes mere eller mindre afhængigt af den 
aktuelle udstillings behov. Det omgivende 
terræn falder 1,7 meter i gadeplan fra sydøst 
mod nordvest, og niveauspringet optages af 
en sokkel i hårdtbrændte Kolumba i samme 
rødbrune nuancer som husets beklædning i 
Cover. Samme sten er anvendt til den lave 
mur rundt om cafeens terrasse.

Der er adgang til museet i husets nordlige 
del, hvor man gennem en lille hall ledes ind 
til museets café og billetkøb. Terrænfaldet 
optages inde i huset af fire plateauer med 
ankomst på det øverste. Herfra kan man over-

skue udstillingen på de forskellige niveauer, 
som naturligt forbindes af små trappeforløb. 
Niveauspringene gennem huset tilfører rumlig 
dynamik. Også interiøret er udført med få og 
enkle materialer. Glittet betongulv og lyse, 
grå vægge og loft, der lader farvede tekstiler 
og elementer i udstillingerne komme til deres 
ret. Loftet følger tagformen, og med otte 
meter til kip fra de øverste og ti meter fra 
de nederste plateauer giver rummet mange 
udstillingsmuligheder. Vinduernes corten-
stål-skodder er udført med perforeringer, 
så det gennemtrængende dagslys danner 
varierede mønstre på gulv.

Hverken bygherre eller arkitekt lægger 
skjul på, at det var en udfordring at nå til det 
vellykkede resultat. Opførelsen blev løst som 
totalentreprise og blandt andet så entrepre-
nøren tidligt i projektet gerne, at Cover blev 

Thomas Knudsen

Det omgivende terræn falder 1,7 meter fra sydøst mod nordvest. Niveauspringet optages af en sokkel i Kolumba muret direkte op af jorden. Samtlige bygningselementer er fremstillet i cortenstål inkl. de tilbagetrukne 
vinduespartier, hvor to rækker perforerede skodder kan skabe lys eller mørke afhængigt af den aktuelle udstillings behov.

Den første udstilling i den nye bygning er tilegnet Sarpsborgs 1000 års jubilæum 
og fortæller på spændende vis om byens dramatiske historie. 

Den norske Thorbjørn Egner – forfatter til blandt andet Karius og Baktus og Folk og røvere fra Kardemomme 
by – var også grafiker og udførte i 1936 reliefferne om Sarpsborgs historie. 

»Den rustrøde farve i stålet 
genfindes i teglets rødbrune 
farvespil, og den grove finish i 
begge materialer stemmer smukt 
overens. Vi prioriterede at tegne 
alle detaljer, fordi standard- 
elementer ville have været 
ødelæggende for helheds- 
udtrykket.«
Thomas Knudsen, arkitekt
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»Bygningen skulle udtrykke et brud og 
være en modernitet, og det bidrager 

den totale tegl-beklædning til. 
Samtidigt har Østfold store forekomster af 
ler, og her var engang mange teglværker. 

Så valget har også historisk berettigelse.« 
Gunn Mona Ekornes,

direktør, Stiftelsen Østfoldmuseene

udskiftet til en billigere, maskinlavet sten. 
Thomas Knudsen argumenterede for, hvor 
vigtigt det var at fastholde en tegl med et 
rustikt og håndlavet udtryk. Så stor var glæ-
den ved indvielsen, da alle, lige fra bygherre 
til entreprenør og arkitekter var enige om, at 
Cover var det helt rigtige valg til Olavs hall. 

Olavs hall, ny udstillingsbygning 
Borgarsyssel Museum, Sarpsborg, Norge
Indviet: 2016

Bygherre: Stiftelsen Østfoldmuseene

Arkitekt: Erik Møller Arkitekter, KPF Arkitekter

Entreprenør: AF Byg Østfold

RIB/Ingeniør: Cowi

Sten: C48, K48

Tekst: Ida Præstegaard, cand.arch.

Fotos: Anders Sune Berg

Også trappen, der snor sig rundt om tårnets 
betonkerne, er i cortenstål. 

Udstillingsbygningen ligger få meter fra ruinerne af 
St. Nikolas Kirke – nederst i billedet. 

De indadgående hjørnestolper og tagets snefang er i lighed med alle andre elementer 
tegnet af arkitekterne og udført i cortenstål. 

Gunn Mona Ekornes

Ifølge Gunn Mona Ekornes kan man få en god forståelse for kulturhistorien ved fra toppen af tårnet at betragte landskabet, hvor den 6000 meter lange elv Bromma spillede en stor rolle for den tidlige industri i området. 



DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge 
Overpass) er et kvarter i Brooklyn, der sum-
mer af liv, og hvis navn udtrykker en nærhed 
til infrastruktur. Da bygherre, arkitekt og ad-
ministrerende direktør i Alloy Development, 
Jared Della Valle, fik muligheden for at bygge 
en 12-etages beboelsesejendom med en af de 
bedste beliggenheder i DUMBO, var det afgø-
rende, at den nye bygning ville indgå i dialog 
med de omkringliggende, tidligere fabriks- og 
lagerbygninger. Som bygherre vidste han, at 
store vinduer ville gøre det lettere at sælge 
lejlighederne, men som arkitekt vidste han 
samtidigt, at bygningen ville komme til at 
virke malplaceret, hvis der indgik for meget 
glas i facaderne.

Della Valle imødekom udfordringen ved at 
udforme facaderne på One John Street med 
vinduer, der bliver mindre – cirka 6,5 cm i 

bredden og 5 cm i højden – for hver etage 
opad. Målet var at sikre, at der var tilstræk-
keligt brede murpiller øverst i den moderne 
bygning til, at den på afstand ville udtrykke 
familieskab med sine historiske omgivelser. 

Della Valle gik efter sten med rustikke 
kvaliteter og fandt dem hos Petersen Tegl. 
Han valgte den grå Kolumba K91 til facadernes 
nederste del, en blanding af Kolumba og den 
noget mindre, mørkere grå og kulbrændte D91 
til facadens midterste del og udelukkende D91 
øverst. 

»Vi anvendte forskelligheden i de to stens 
farve og format til at artikulere det variere-
de udtryk, vi ønskede i facaden. D-stenene 
øverst mimer nabobygningernes mursten, 
når du betragter bygningen på afstand. På 
gadeniveau ønskede vi, at folk skulle opleve 
Kolumbas håndlavede kvaliteter og romerske 

format. Bygningens stueetage er trukket 1,5 
meter tilbage fra facadelinjen, og undersiden 
af den udkragede etage er beklædt med 
Kolumba. Hos Petersen afsætter håndstryge-
ren tryk af sine to tommelfingre i alle Kolum-
basten, han laver, og det ser man tydeligt, 
når man går rundt om huset.«

»Murpillerne bliver bredere opad og er 
på de øvre etager bredere end én sten. Vi 
ønskede ikke et ’stablet udtryk’ og skar derfor 
stenene, så løberforbandtet kunne bibehol-
des. De nederste og smalleste murpiller er 
blot 25 cm brede,« siger Della Valle.

For yderligere at understrege variationen i 
facaderne blev der lagt et stort arbejde også 
i fugerne: »Når man bruger kortere mursten, 
øges antallet af lodrette fuger naturligvis. 
Vi anvendte en mørtel, der er en nuance 
mørkere end murstenene. Kombinationen af 

ONE
JOHN
STREET
VED AT ANVENDE FORSKELLIGE STEN, 
VINDUESFORMATER OG BREDDER PÅ 
MURPILLER OPNÅEDE ALLOY DEVELOPMENT 
DET VARIEREDE FACADEUDTRYK, 
DE ØNSKEDE I NYT BEBOELSESHUS 
I BROOKLYN.

»Petersens mursten var langt 
fra den billigste mulighed, men 
vi havde råd til det, fordi vi 
prioriterede murstenen som en 
væsentlig del af den oplevelse, 
vi ønskede bygningen skulle 
bibringe.«
Jared Della Valle, 
arkitekt og bygherre

One John Street, beboelsesbygning med 42 lejligheder
Bygherre, developer og arkitekt: Alloy & Monadnock 

Indviet: 2016

Entreprenør: Monadnock Construction

Ingeniør: De Nardis Engineering og Ettinger Engineering

Landskabsarkitekt: MVVA (Park) og 

 Coen + Partners (Building)

Sten: Mix af K91 & D91

Tekst: Fred A. Bernstein

Fotos: Tom Eckerle

Den nye beboelsesbygning har en eminent beliggenhed i Brooklyn Bridge Park få meter fra East River. Fra lejlighederne er der udsigt til Manhattan og de tre broer: Williamsburg Bridge, Manhattan Bridge og Brooklyn Bridge.

Vinduerne er placeret uden på facaden, 
så udsigten inde fra lejlighederne ikke 
skæmmes af indfatninger.

I den nedre del af bygningen er der anvendt 
Kolumba, så man fra gadeniveau kan nyde 
de håndlavede sten.

12 |
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D-stenens mørkere farve og de mange fuger 
forstærkede variationen i facadeudtrykket,« 
forklarer Della Valle. 

De nødvendige, men ofte skæmmende dila-
tationsfuger, som afslører, at murværk ikke er 
bærende, men skalmur uden på beton, blev 
ligeledes bearbejdet: »Vi ønskede at skjule 
alle dilatationsfuger og blandede derfor en 
kalfatringsfugemasse med pulveriseret blåsten, 
så de færdige dilatationsfuger ligner fugerne i 
den øvrige facade. Resultatet er murværk, der 
ser bærende ud,« siger Della Valle.

Bygningens 42 ejerlejligheder, der er i 
størrelser fra 140 til 335 kvadratmeter, blev 
solgt til priser fra omkring 3,5 til 8 millioner 
dollars på trods af en relativ beskeden indret-
ning. Ifølge Della Valle var det ikke svært at 
træffe beslutning om at prioritere facaderne 
på den 40 meter høje bygning fremfor inte-

riøret: »Bygningen vender ud mod den popu-
lære, nye Brooklyn Bridge Park og er derfor 
meget eksponeret. Det er overordentligt 
vigtigt, at den lever op til sin prominente 
beliggenhed. Det er en privat, men samtidigt 
offentlig bygning. Eksempelvis huser den 
en afdeling af Brooklyn Children’s Museum,« 
fortæller Della Valle.

»Petersens mursten var langt fra den 
billigste mulighed, men vi havde råd til det, 
fordi vi prioriterede murstenen som en 
væsentlig del af den oplevelse, vi ønskede 
bygningen skulle bibringe,« slutter Jared 
Della Valle.

Situationsplan

Ved gradvist at øge murpillernes bredde 
opefter i bygningen er det lykkedes at mime 

de naboliggende, historiske bygninger.

Arkitekt og bygherre Jared Della Valle valgte mursten, fordi det var vigtigt, at bygningen arkitektonisk og materialemæssigt indgår i familieskab med de omkringlig-
gende, tidligere fabriks- og lagerbygninger. I baggrunden ses bygningen 1 Main Street med det ikoniske Clocktower. 



Den fashionable Sloane Street udgør sammen med de om-
kringliggende gader, pladser og grønne anlæg det centrale 
Londons næststørste, privatejede bydel, The Cadogan Estate. 
Opkaldt efter Cadogan-familien, en af Englands ældste adels-
slægter, hvis London-besiddelser daterer sig 300 år tilbage. 

The Cadogan Estate har gennem alle årene udbygget og 
udviklet den historiske bydel, som i dag fortrinsvis består af 
fashionable handelsstrøg og attraktive, ofte herskabelige bo-
ligbebyggelser fra sidste del af det 19. århundrede. Arkitekto-
nisk er området kendetegnet ved detaljerige rødstensfacader, 
varierede bygningshøjder og hvidmalede vindueskarnapper. 
Et andet karakteristisk træk er stræder med rækker af langt 
mere ydmyge baghuse, de såkaldte “mews”, typisk opført i 
simple, grågule mursten. Oprindeligt tjente mews som palæer-
nes stald- og tjenerstabsboliger – i dag er de omdannet til 
charmerende og meget efterspurgte privatboliger, atelier og 
småbutikker. 

Sloane Street er især kendt for sine luksuriøse designer- 
butikker, og i denne fashionable kontekst gjorde to kontor- 
ejendomme fra 1960’erne sig kedeligt bemærket. The Cadogan 
Estate valgte derfor at lade dem nedrive for at give plads til 
opførelsen af et nyt butiks- og kontorkompleks som i skala, 
kvalitet og arkitektonisk udtryk skulle matche kvarterets 
standard. 

Arkitektfirmaet Stiff + Trevillion vandt i 2009 en indbudt 
konkurrence med et projekt, 131 Sloane Street, der ganske 
overbevisende nytolker og favner både gadens fashionable 
udtryk og den bagvedliggende Pavilion Roads intime mews 
houses.

Hovedelementet i det nye kompleks, der stod færdigt 
i 2016, er en 60 m lang butiks- og kontorbygning med 
frontfacade mod Sloane Street. En let plisseret facadestruktur 
optager og illuderer subtilt og elegant områdets klassiske 
karnapmotiv, mens en rød sandstensbeklædning fremstår som 
en moderne hilsen til gadens øvrige rødstensfacader. Detaljer 
i lavasten bidrager yderligere til facadens underspillede 
elegance og fungerer samtidig som robust indramning af den 
mere skrøbelige sandsten.

Kompleksets baghuse, som blandt andet rummer mindre 
butikker og restauranter, vender ud mod Pavilion Road, hvil-
ket tydeligt aflæses i skala og facadebehandling. Hovedbyg-

NYTOLKNING
AF VELKENDT
LONDON-FÆNOMEN
ET NYT BUTIKS- OG KONTORKOMPLEKS PÅ EKSKLUSIVE SLOANE 
STREET TRANSFORMERER ET GAMMELT URBANT HIERARKI TIL 
ET ÆSTETISK GREB, DER BINDER HISTORISKE BY-ELEMENTER 
SAMMEN OG SKABER NYE UDFOLDELSESMULIGHEDER.

The Cadogan Developments valgte i 2011 at nedrive to kontorbygninger fra 60’erne for i stedet at opføre et stort bygningskompleks, 
hvis hovedfacade mod Sloane Street er beklædt med en rød sandsten. 

I Kensington er mursten det dominerende byggemateriale, og det var derfor oplagt 
at beklæde de fleste af de nye bygningsfacader med mur. 

Arkitekterne valgte D-sten i Flensborg format til en række små gavlhuse 
i Pavilion Road, der løber parallelt med Sloane Street.

Både den nye restaurant og de nye gavlhuse er opført i samme skala 
som de eksisterende huse i Pavilion Road. 

14 |
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ningens bagside danner således rygrad i et anlæg, bestående 
af mindre og lavere bygningskroppe grupperet omkring et 
offentligt gårdrum. Inspireret af den berømte Corso Como i 
Milano er gårdrummet beplantet og møbleret, så det folder 
sig ud som en grøn og atmosfærefyldt oase, hvortil der er di-
rekte adgang fra hovedbygningen, ligesom en åbning ud mod 
Pavilion Road inviterer kvarterets øvrige beboere og brugere 
til at tage ophold i gårdhaven.

Hovedbygningens bagside og alle baghuse på nær et en-
kelt er beklædt i en nuancerig, grå/rød tegl fra Petersen, som 
bidrager til den tilstræbte, mere rustikke charme i denne del 
af bebyggelsen. Og som samtidig sikrer, at de nye bygninger 
føjer sig næsten lydefrit til Pavilion Roads mews. Et enkelt 
baghus – en restaurant – er beklædt med en rød Petersen 
Kolumba. Det giver en variation i udtrykket, som også opleves 
i det omkringliggende miljø, og helt specifikt skaber de røde 
Kolumba tegl forbindelse til en fin Arts and Crafts bygning på 
et nærliggende hjørne. 

I øvrigt kan effekten af de nye bygninger allerede mærkes 
i Pavilion Road, hvor et nyt nærmiljø med små design- og 
fødevarebutikker er begyndt at blomstre op.

Ved så bevidst at spille på bydelens historiske og hierarki-
ske bybygningsprincip med elegante forhuse og langt mere yd-
myge baghuse og transformere dette til et dynamisk, æstetisk 
greb, har Stiff + Trevillion skabt et særdeles vellykket storby-
kompleks, som genererer nye sammenhænge og nye måder at 
bruge et eftertragtet og traditionsrigt London-kvarter på.

131, Sloane Street, London
Bygherre: Cadogan Developments Ltd.

Opført: 2016

Arkitekt: Stiff + Trevillion 

Ingeniør: AKT II

Facadeingeniør: Arup Facade Engineering

Building Services: Hoare Lea

Landskabsarkitekt: Bradley-Hole Schoenaich Landscape Architects

Sten: Kolumba F6 samt div. formsten

D137 FF og DNF

Tekst: Tina Jørstian, cand.arch.

Fotos: Paul Kozlowski, Kilian O’Sullivan og Hufton + Crow

Mellem hovedbygningen på Sloane Street og Pavilion Road er der skabt en forsænket palmehave, 
der fungerer som en lille, rekreativ park for beboerne og de forretningsdrivende i kvarteret.

Stueplan

Snit

Situationsplan

Stiff + Trevillion udviklede en særlig dybrød Kolumba til bygningen, 
der rummer en restaurant i Pavilion Road.

Arkitekterne valgte mursten til de nye bygninger, hvis farver 
genfindes i de omkringliggende huse fra det sene 1800-tal.
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»Materialet blev særligt for os, fordi vi selv 
lavede alle de 800 Kolumbasten i hånden. Dét 
at mærke lerets vægt og stoflighed, at holde 
træformen i hånden og stryge hver enkelt 
mursten fik stor indflydelse på vores tænk-
ning.« Sådan fortæller arkitektstuderende 
Alexander Rantanen Barstad om besøget hos 
Petersen sammen med sine femten medstu-
derende fra masterprogrammet Spatial Design 
på design- og arkitektskolen i København 
som led i projektet Material Includes. 

Projektet udsprang af programmet Archi-
tecture in Residence (AiR), som er ét blandt 
flere initiativer søsat af den schweiziske 
ambassadør i Danmark, Benedikt Wechsler. 
Siden Wechslers tiltræden i 2015 har ambas-
saden fungeret som ramme om et langt mere 
intensivt og udadvendt diplomati, end det 
normalt opleves i Danmark. Blandt andet er 
ambassaden som resultat af AiR programmet 
blevet katalysator for en række frugtbare 
samarbejder mellem virksomheder, universi-
teter og skoler. Et af dem, Material Includes, 
udmøntede sig i et konkret, lille byggeprojekt 
opført i ambassadehaven i Hellerup. Petersen 
Tegl, som er blandt virksomhederne tilknyttet 
ambassaden, stillede sit produktionsapparat 
til rådighed for projektet, som i alt strakte 
sig over seks uger.

Opgaven var at skabe et mødested sam-
mensat af to arkitektoniske elementer: et let 

løftet rektangulært gulv og et indsat ildsted, 
begge dele i tegl. Mødestedet skulle imøde-
komme en bred og fleksibel anvendelse. De 
studerende arbejdede med stor ihærdighed, 
og ildsted og gulv blev indviet som planlagt 
den 2. juni, hvor den schweiziske ambassade 
slog dørene op til den københavnske design-
festival, 3 Days of Design.

Det var opgavens målsætning at udforme 
mødestedet – som et lille bidrag til en bedre 
verden – med henblik på inklusion af for-
skellige mennesker, også dem med nedsatte 
kropslige funktioner. Indledningsvist inter-
viewede de studerende derfor ældre og/eller 
handicappede mennesker, hvis minder, behov 
og oplevelser inspirerede designet. Både for 
handicappede og ældre kan det fysiske miljø 
opleves som forhindringsfyldt og noget, der 
lukker ned for personens rumlige oplevelser. 
Gode designløsninger derimod kan bidrage til 
at åbne og guide oplevelsen af rum. Som her, 
hvor ønsker om inklusion sættes i spil med 
mønstre, kanter, dimensioner og stofligheder, 
som bidrager til sanselige oplevelser. Møde-
stedet er placeret få meter fra Øresund, og 
tegldækket omkring ildstedet er tilstrækkelig 
bredt til, at en kørestolsbruger kan opleve 
den privilegerede udsigt over havet. 

I arkitektur- og designprojekter begynder 
designprocessen som hovedregel med formen, 
det vil sige en arkitektonisk vision udtrykt 

som figur eller omrids. I Material Includes 
gik vi omvendt til værks, og første trin var at 
producere Kolumbastenene i hånden. De stu-
derende indlogerede sig i nærheden af Peter-
sen Tegl, hvor de på en enkelt dag produce-
rede de 800 sten. I forløbet indgik studier af 
forskellige nordeuropæiske lertyper og deres 
egenskaber, maskiner, ovnens særlige 
opbygning, nedkøling, pakning, transport og 
teglværkets brandingstrategier og arbejds-
miljø. Tilbage på arkitektskolen blev der 
eksperimenteret med glaseringer, mørtler 
og kompositioner. Parallelt hermed lod 
de studerende sig inspirere af interview- 
personernes fortællinger om mursten, 
belægninger og ildsteder. 

Kolumba er ikke modulære i dimensioner-
ne, det vil sige stenens korte side går ikke 
op i den lange side. Derudover bliver stenene 
lidt irregulære i brænding og lod sig derfor 
ikke nemt indpasse i designets rektangulære 
form, som var givet på forhånd. Imidlertid 
havde de studerende udviklet en stor hengi-
venhed for de særlige sten, som resulterede 
i dogmet: ’Do not cut Kolumba’. Løsningen 
blev at udfylde hullerne, der opstod mellem 
Kolumbastenene, med den mindre Flensborg-
sten, som i øvrigt også blev anvendt glaseret 
i kontrastfarve til at markere gulvets kanter. 
I begge tilfælde får Flensborgstenen også en 
dekorativ rolle, der stikker af fra rationelle 

forklaringer. En mursten har mange flere 
muligheder, end man umiddelbart skulle tro, 
var de studerendes konklusion, da den sidste 
sten var lagt. 

Material Includes
Et projekt udført af 16 studerende fra 

kandidatprogrammet Spatial Design på Det Danske 

Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 

Design og Konservering (KADK).

Sten: K54, K56, K57, D31 og D73 FF 

Tekst: Heidi Svenningsen Kajita, arkitekt MAA, ph.d. 

og Masashi Kajita, arkitekt MAA, ph.d.,  

Det Danske Kongelige Kunstakademis Skoler for 

Arkitektur, Design og Konservering (KADK).

Samarbejdspartner: Vedbæk Byg og 

Peter Wedell-Wedellsborg, arkitekt MAA

Architecture in Residence (AiR) er udviklet og 

kurateres af arkitekterne Peter Wedell-Wedellsborg 

og Heidi Svenningsen Kajita. 

AiR programmets hovedpartnere er den 

schweiziske ambassade i Danmark og KADK. 

Fotos: Jacob Bloch og Anders Sune Berg

DO NOT CUT KOLUMBA
16 STUDERENDE PÅ ARKITEKTSKOLEN I KØBENHAVN UDFØRTE I FORÅRET 2017 ET PROJEKT, SOM INDEBAR AT SKITSERE,

PROJEKTERE OG BYGGE ET GULV OG ET ILDSTED I HAVEN TIL DEN SCHWEIZISKE AMBASSADE I KØBENHAVN – SAMT SELV AT FREMSTILLE DE NØDVENDIGE MURSTEN.

De seksten studerende fra masterprogrammet Spatial Design på design- og arkitektskolen i København havde en fest, 
da de håndlavede deres egne sten på teglværket i Broager.

Opgaven blev indledt med at producere sten til projektet. Stenene blev produceret på én dag. Tilbage på arkitektskolen blev der arbejdet med detaljeringen af ildsted og gulv. 
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De studerende var totalansvarlige for opgaven og udførte også lægning af gulv og muring af ildsted.

Opgaven, at skabe et uformelt og inkluderende mødested i den i øvrigt formelle have til den schweiziske ambassade i København, lykkedes på smukkeste vis. Og beliggenheden direkte til Øresund 
kunne næppe være skønnere. Projektet passer fint ind i ambassadør Benedikt Wechslers målsætning om at lade ambassaden danne ramme om et intensivt og udadvendt diplomati, 
hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner indgår i samarbejder.

De studerende håndtegnede samtlige processer, 
de oplevede i produktionen på teglværket 
– inkl. kulbrænding af sten i den store tunnelovn.

Passer målene?

De studerende valgte den hårdtbrændte K57, der tåler meget høje temperaturer, til ildstedet. Til gulvet kombinerede de K54, D31 og D73 i Flensborg format. De gyldent- og hvidglaserede sten kan ses af mennesker 
med nedsat syn og bidrager samtidigt dekorativt. Hjørnerne er markeret med K57 i sildebensmønster, og gulvet er kantet med K56 med infill af mindre, glaserede sten, da Kolumba ikke er modulær. 
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Maison de l’Innovation – et hus for innovation, der stod 
færdigt i 2015 – er del af en større byudviklingsproces, der 
omdanner 120 hektar af et tidligere jernværk til en ny bydel 
centreret omkring Luxembourg universitets campusområde. 
Flere af de gamle industribygninger er bevaret og giver stedet 
en rå og dramatisk karakter. 

Jernmalm i undergrunden ved byen Esch-sur-Alzette gjorde 
det muligt at opføre Belval-værket i byens udkant i begyndel-
sen af 1900-tallet. Her blev jernet udvundet og forarbejdet. 
Tre store højovne, hvoraf to er bevaret, blev opført i hen-
holdsvis 1965, 1970 og 1979, men i 1990’erne var ovnene 
ikke længere rentable, og den vestlige del af Belval-værket 
lukkede ned i 1997. 

De frigjorte arealer er siden underlagt en større udviklings-
plan, der skal skabe vækst og aktivitet i regionen. Planen 
har indbefattet anlæggelsen af en videnskabsby – Cité des 
Sciences – med plads til videregående uddannelser, studenter- 
faciliteter, sport, forretninger, kultur og rekreative funktio-
ner fordelt på tredive bygninger og i alt 675.000 m2. De to 
tilbageværende højovne står som områdets vartegn og vækker 

mindelser om den industrielle fortid. Den ene ovn er gjort of-
fentlig tilgængelig og rummer udsigtsplatforme og skiftende 
udstillinger.

»Man ønskede at integrere højovnene med noget nyt, og 
derfra kom ideen om at opføre Maison de l’Innovation midt 
imellem højovnene,« fortæller arkitekten Patrick Siebenaler 
fra arkitektkontoret BSARC Bourguignon Siebenaler, der har 
tegnet det nye forskningskompleks. Oprindeligt var de tre 
højovne forbundet af en gangbro til medarbejderne i første 
sals højde. »Gangbroen forbandt de tre højovne med medar-
bejdernes omklædningsrum, for på jorden var der fyldt med 
maskiner. Broen blev revet ned, men er nu delvist rekonstru-
eret.« 

Det nye hus slutter sig omkring gangbroen i en rektangu-
lær karré på ni gange elleve fag og i seks etager plus kælder. 
Et klart defineret bygningsvolumen i kontrast til de to enorme 
højovne. Der er gennemgang i gadeniveau på alle sider af 
bygningen med adgang til en central gård. I stueetagen fin-
des offentlige funktioner som café, restaurant og udstilling, 
mens kontorer og laboratorier er placeret på etagerne oven-

INNOVATION
IMELLEM
HØJOVNENE 
DET NYOPFØRTE FORSKNINGSKOMPLEKS I BELVAL 
I DET SYDLIGE LUXEMBOURG DANNER EN ROLIG KONTRAST 
TIL DE SKULPTURELLE OG MONUMENTALE RESTER 
AF ET TIDLIGERE JERNVÆRK.

Maison de l’Innovation er udført som robust og bæredygtig arkitektur med en industriel fremtoning. 
Den rekonstruerede gangbro i første sals højde forbandt oprindeligt jernværkets tre højovne. 

A-ovnen fremstår som en skulptur i gigantstørrelse. Ovnen er offentligt 
tilgængelig og anvendes blandt andet til forskellige udstillinger. 

Grønne byrum, industriminder og uddannelses- og forskningsfaciliteter 
er tæt flettet sammen i Cité des Sciences. Den visionære masterplan 
for området er tegnet af den hollandske arkitekt Jo Coenen.

Bygningsvolumenet er klart defineret for at skabe et modstykke til de rå, bevarede dele af jernværket. Facaderne af grå mursten og 
en grå mørtel medvirker yderligere til at give bygningen homogenitet. Der er anvendt et vildt forbandt for at øge det tekstuelle udtryk. 
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over. Tre terrasser er som skåret ud af den samlede masse, én 
mod gården, to mod omgivelserne. 

En enkel planløsning baseret på et kvadratnet giver 
mulighed for fleksibel indretning af kontoretagerne. Maison 
de l’Innovation rummer blandt andet forskningscenteret 
Luxembourg Institute for Science and Technology (LIST), 
der arbejder med udvikling af materialer og med miljø- og 
informationsteknologier. I konstruktionen af bygningen er der 
arbejdet med bæredygtige løsninger: Etagerne adskilles af en 
dobbelt betonkonstruktion, der lagrer varmen. Cirkulation af 
luft og varme styres med naturlig ventilation. 

Facaderne af grå mursten og med en tilsvarende grå mørtel 
giver et homogent udtryk, så huset fremtræder som en samlet 
klump. Patrick Siebenaler forklarer: »Det er en ret solid byg-
ning. Vi foreslog bygherren at udføre den i mursten og kendte 
Petersen-stenene fra Kolumba-museet i Køln. Men her ville 
vi bruge en mindre, grå sten med en høj grad af tekstur, så 
murfladerne næsten kan minde om in-situ-støbt beton. For-
bandtet er ikke struktureret i et bestemt mønster. Murstene er 
lagt frit, for ideen var at skabe tekstur.«

»I Luxembourg er der ingen særlig tradition for at bruge 
mursten i byggeriet, men for os var det en positiv oplevelse,« 
fortsætter Patrick Siebenaler. »Folk taler om bygningen, også 
på grund af murstenene. Brugen af mursten bliver dog mere 
og mere udbredt i Luxembourg. Også andre bygninger i det 
nye campusområde har murstensfacader.« 

Det arkitektoniske udtryk er afdæmpet og rationelt og kan 
minde om modernistisk byggeri fra begyndelsen af det 20. 
århundrede. De tilbagetrukne, rektangulære vinduespartier 
skaber en fin rytme i facaden, vekslende imellem de sort-
malede vinduer og murfladernes grå materialitet. Patrick 
Siebenaler forklarer: »Højovnene er meget dominerende i 
området. De er næsten 100 meter høje og filigran-agtige. 
Der sker en hel masse. Så vores projekt skulle være en smule 
modsat, arkitekturen skulle være rolig og enkel.« 

Maison de l’Innovation, Luxembourg
Opført: 2015

Bygherre: Les Fonds Belval, Societé de Gestion & Travaux

Arkitekt: BSARC Bourguignon Siebenaler

Entreprenør: Bureau Greisch

Ingeniør: Betic

Landskabsarkitekt: Michel Desvigne

Sten: D91 FF

Tekst: Martin Søberg, arkitekturhistoriker, ph.d.

Fotos: Paul Kozlowski

Resterne af det tidligere jernværk rummer et væld af former, 
farver og materialitet.

Situationsplan

Plan af fjerde sal, hvorfra der er adgang til terrasser 
på to af bygningens hjørner.

Snit med højovnen 
i baggrunden.

Maison de l’Innovation er afbalanceret arkitektur baseret på klassisk proportionslære. 
En rolig baggrund for mødet mellem resterne af jernværket og store spejlbassiner kantet af rustikke jernplader.
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Princeton University i New Jersey er kendt for sin idylliske 
campus, udødeliggjort af F. Scott Fitzgerald i ’This Side of 
Paradise’ samt utallige film. Gotiske kollegiebygninger med 
facader i sten og asymmetriske bygningskroppe, omgivet af 
grønne arealer, udgør tilsammen den smukke campus. 

Da universitetet i 1950’erne begyndte at vokse, blev der 
opført en række bygninger i modernistisk stil, som i dag fore-
kommer monotone og noget forældede. Et eksempel er den 
massive rødstensbygning, ’The Engineering Quad building’, 
som ikke umiddelbart kunne ændres, men det kunne dens 
omgivelser. Og det var netop målet med en masterplan udar-
bejdet i 2008, der anbefalede at etablere et ’ingeniørkvarter’, 
så Quad-bygningen blev omgivet af mindre bygninger og 
attraktive uderum og dermed bedre integreret i campus.  

En donation på 100 millioner dollars fra forretningsmand og 
Princeton-kandidat Gerhard Andlinger gav bolden op. Andlinger 
Center for Energi og Miljø, dedikeret til forskning i bæredygtig 
energiproduktion, blev planlagt som nabo til Quadbygningen. 
Centeret skulle rumme laboratorier for undersøgelse af materia-
ler på det atomare niveau. Mikroskoper af denne kaliber kræver 
et ultra-stabilt miljø, som medfører, at laboratorierne bygges 
under jordniveau direkte på grundfjeldet.

Det lykkedes Tod Williams & Billie Tsien at gøre de un-
derjordiske rum attraktive ved at placere dem i forsænkede 

haver. Den 12.000 kvadratmeter store bygning er brudt op i 
tre pavilloner, to med laboratorier, én med en foredragssal. 
Haverne byder studerende og ansatte udenfor og sørger for, 
at sollyset når ned til de underjordiske rum. »I bygningen vil 
man altid bevæge sig fra den ene have til den næste, fra lys 
til lys,« sagde Princeton Universitets arkitekt, Ron McCoy, der 
arbejdede sammen med Williams og Tsien om projektet. 

Arkitekter og bygherre valgte at beklæde bygningens 
facader i en grå, håndlavet mursten fra Petersen. Murværket 
matcher dermed materialemæssigt den røde mursten i den 
oprindelige Engineering Quad og endnu mere den grålige, 
sedimentære sten, argillite, der er anvendt i de fleste af 
Princetons bygninger i gotisk stil. 

Ifølge Inga Saffron, den Pulitzer Prize-vindende arkitek-
turkritiker, undgår den håndlavede mursten den glathed, der 
forbindes med mange forskningsfaciliteter. Og dét, skrev hun 
i Princeton Alumni Weekly, tjener et højere mål: »Jo mindre 
husets ydre skriger ’videnskab’, des mere er det sandsynligt, 
at det øvrige Princeton-samfund vover sig ind i Andlinger 
centret som aktive deltagere i forskellige events. 

Det overrasker ikke, at Andlinger centrets nye bygning er 
særdeles energieffektiv. Ved at placere bygningen på grund-
fjeldet, dæmpes temperatursvingninger og belastninger på 
varme- og klimaanlæg. Andre bæredygtige funktioner omfat-

HÅNDLAVEDE MURSTEN INVITERER INDENFOR
MED SINE RUSTIKKE, MUREDE FACADER ADSKILLER NY BYGNING PÅ PRINCETON UNIVERSITETS CAMPUS SIG RADIKALT FRA TRADITIONELLE FORSKNINGSFACILITETER.

Murværket i Andlinger Hall matcher farvemæssigt den grålige,
sedimentære sten, argillite, der blandt andet er anvendt i Princeton 
Universitets Blair Hall fra 1897.

Den nye bygning med laboratorier, undervisningslokaler, kontorer og et konferencecenter har tre centrale og indbydende haver, 
som bringer naturligt lys ned til de underjordiske rum.

Den nye bygning er udført som store, enkelt udformede volumener, der 
glider ind i hinanden. Den glatte murflade brydes kun af vinduerne, der 
sidder tilbagetrukket fra facaden.

Den 230 m2 store, forsænkede konferencesal 
rummer plads til 200 deltagere.

Snit

Situationsplan

Williams og Tsiens nye forskningsbygning fra 2015 er placeret 
lige ved siden af ’The Engineering Quad building’ fra 50’erne.
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Tod Williams and Billie Tsien om deres valg 
af mursten til Andlinger Center: 

»På Princeton er der masser af grå natursten og røde mursten. Vi 

valgte en lys mursten til Andlinger Centrets facader, fordi vi ønskede, 

at bygningen skulle fremstå, som om den på én gang består af 

natursten og mursten. Vi brugte murstenens tekstur og stoflighed og 

naturstenens farve.

Lederen af Andlinger Centret, forskeren Emily Carter, ville gerne ændre 

det paradigme, der normalt kendetegner videnskabsbygninger. Hun 

var meget bevidst om det æstetiske og ønskede ikke, at bygningen 

skulle opleves som en typisk, maskulint præget bygning. Videnskabs-

bygninger indeholder en mængde teknologi, og ofte ligner de mest 

hospitaler.

Ingeniørfaget er i dag en brobyggende disciplin og ikke længere et 

rent studium af kemi, matematik eller biologi. Man er blevet klar 

over, at ingeniørfaget og de humanistiske fag må arbejde sammen.

Ønsket om at anskueliggøre denne forening af videnskab og humani-

ora har været bestemmende for materialevalget i Andlinger Centret, 

og brugen af Petersen mursten har gjort bygningens samlede udtryk 

menneskeligt.« Stig Sørensen, ansvarlig for salg i USA og Christian A. Petersen mødtes med 
Billie Tsien og Tod Williams på teglværket for at diskutere udtryk i sten. 

Laboratorierne kræver et ultra-stabilt miljø og er derfor bygget direkte 
på grundfjeldet under jordniveau. 

Det harmonisk udformede bygningskompleks byder på mange gode opholdsmuligheder, hvor der overalt er udsigt til vegetation.

ter ’grønne tage’, som bevarer og filtrerer regnvand og isolerer 
bygningen yderligere. Niveauet af bæredygtige løsninger 
kvalificerede Andlinger Centret til en sølv-placering hos LEED.

Men bygningen er meget mere end blot effektiv. Som Inga 
Saffran skrev: »Centret opleves som en campus i en campus.«

Andlinger Center for Energy and the Environment
Bygherre: Princeton University

Arkitekt: Tod Williams & Billie Tsien Architects

Associeret arkitekt: Balliginer

Ingeniør, statik: Severud Associated 

Ingeniør, MEP: Arup

Entreprenør: Sciame Construction

Landskabsarkitekt: Michael Van Valkenberg Associates

Sten: K92 og 18 forskellige formsten

Tekst: Fred Bernstein, journalist

Fotos: ©Michael Moran / OTTO.

»Murerne tog stenen i hånden og kunne straks lide materialet.
Det er en meget stærk anbefaling.« Billie Tsien, arkitekt
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Everyday Life – Signs of Awareness er navnet 
på den store udstilling, som åbnede i august 
på 21st Century Museum of Contemporary Art 
i Kanazawa. Udstillingen fejrer 150-året for 
de diplomatiske forbindelser mellem Japan og 
Danmark, og det er første gang, det berømte 
og cirkulære kunstmuseum, tegnet af Saana, 
satser så stort på en udstilling om design og 
kunsthåndværk. Statens Kunstfond udpegede 
Cecilie Manz til opgaven som kurator, som 
hun løste i samarbejde med museets kurator, 
Hiromi Kurosawa og Kenya Hara, en af grund-
læggerne af bolig- og livstilhuset Muji.

Resultatet er en usædvanlig veloplagt 
udstilling, som overraskende og fantasifuldt 
giver forskellige bud på, hvad der kendeteg-
ner godt design i hverdagen i henholdsvis 
Danmark og Japan. Et rum rummer tableauer 
fra et dansk hjem og giver et naturligt og un-
derholdende billede af, hvordan vi lever med 
designprodukter i hverdagen. Med Le Klint 
lamper, Weekendavisen, Børge Mogensen 
stole, Legoklodser, Eva Trio gryder og cykler. 

»Jeg arbejdede med flere temaer i udstil-
lingen, og materialitet spiller en væsentlig 
rolle for mit valg af produkter inden for alle 
temaerne. Det er kendetegnende for det 

bedste i dansk design, at man tydeligt kan 
se, at det er skabt af mennesker. Og det er i 
øvrigt en væsentlig del af succesen for dansk 
design, at produkterne er skabt i fællesskab 
af en håndværker, en arkitekt og evt. en 
producent,« fortæller Cecilie Manz. »Lige 
så vigtigt har det været at forklare, hvorfor 
tingene ser ud, som de gør. Her er materialet 
afgørende, for det er det første, der møder 
dig, når du sidder på noget, rører ved noget 
eller går forbi et hus. At anvende det rette 
materiale på rette sted er udpræget dansk og 
et vigtigt key point.«  

»Udstillingen viser også, at i dansk 
formgivning smelter design og craftmanship 
ofte sammen, det er Gunnar Aagaard Ander-
sens ’Taburet med lameller’ er eksempel på. 
Skønvirketilgangen er også vigtig og kommer 
blandt andet til udtryk hos Engelhardt, når 
han på sine vejskilte udskiftede prikken over 
i med et hjerte. Vi tænker ikke over det til 
hverdag, men i Danmark har der været en 
hånd på alt, lige fra busstoppestedet til 
stikkontakten og dåseåbneren. Produkter, der 
ikke gør noget væsen af sig, men besidder 
stor funktionalitet og skønhed, er også et 
karakteristisk dansk fænomen.«

KJÆRHOLM OG KOLUMBA SIDE OM SIDE
DESIGNER OG KURATOR CECILIE MANZ HAR UDVALGT DE 130 EKSEMPLER PÅ DANSK DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK,  
DER INDGÅR I EN STOR DESIGNUDSTILLING I JAPAN MED FOKUS PÅ HVERDAGENS VELDESIGNEDE PRODUKTER.

21st Century Museum of Contemporary Art 
åbnede i 2004 og er skabt af tegnestuen SANAA. 
Museet ligger i Kanazawa på Japans østkyst.
Foto: Osamu Watanabe, courtesy: 21st Century 
Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Ét rum i udstillingen, kurateret af Hara Kenya 
indeholder udelukkende forstørrede labels 

fra bolig- og livsstilsproducenten Muji. 

Cecilie Manz organiserede sin udstilling med fire temaer placeret i hvert sit afsnit i en trækonstruktion af cedertræ: ’Time inherited’, som blandt andet sammenstiller produkter af Kaare Klint og Line Depping, fortæller 
at designere i dag står på skuldrene af de tidligere generationer. ’Almost nothing’ med produkter, der ikke gør et stort væsen af sig, eksempelvis en insulinpen fra Novo Nordisk og en stikkontakt fra Lauritz Knudsen. 
’Functionality’, der viser produkter med diskret funktionalitet som Kevi stolen, Hallingdal tekstiler og Kolumba. Den 4. kategori, ’Expressive craftmanship, tydeliggør, at design og håndværk kan smelte sammen, 
blandt andet i krukken skabt af Morten Løbner Espersen og Gunnar Aagaard Andersens ’Taburet med lameller’. 
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»Materialitet spillede en væsentlig rolle, da jeg udvalgte produkter. Det er kendetegnende for det 
bedste i dansk design, at man tydeligt kan se, at det er skabt af mennesker. Og det er i øvrigt en 
væsentlig del af succesen for dansk design, at produkterne er skabt i fællesskab af en håndværker, 
en arkitekt og evt. en producent.« Cecilie Manz, designer og kurator

Kolumbastenen – udstillingens eneste 
byggekomponent – har Cecilie Manz placeret 
i selskab med produkter, som hun betegner 
som udpræget funktionelle: Det gælder 
eksempelvis Børge Mogensens Folkestol, hvis 
sæde af papirgarn er æstetik og funktion i 
samme greb. »Stolen har jeg placeret med 
bunden i vejret. Den er skabt som en helhed 
og er naturligvis lige så smuk underneden,« 
siger Manz. Andre produkter under temaet 
funktionalitet er Poul Kjærholms tegnings-
skab fra 1955 og eksempler på Hallingdal fra 
Kvadrat, skabt i 1965 af Nanna Ditzel – et af 
Danmarks allermest anvendte tekstiler – som 
Manz beskriver som en ’arbejdshest.’

»Kolumba viser, at designbegrebet kan 
drejes mod noget så funktionelt som en 
byggekomponent, forudsat at der er tale om 
en bevidst og begavet løsning på et konkret 
problem. Arkitekt Peter Zumthors Kolumba er 
resultatet af en sådan proces, hvor opgaven 
blev taget alvorligt og ført ud i livet ved at 
bruge det gamle håndværk på en ny måde,« 
siger Manz og fortsætter: 

»Jeg er glad for, at udstillingen i Japan 
rummer et håndlavet byggemateriale, og 
jeg valgte omhyggeligt en sten med størst 
muligt fingeraftryk for at understrege, at det 
er en mand, der har bakset med tilvirknin-
gen.« Kort efter udstillingen åbnede, besøgte 

Manz teglværket, hvor hun selv prøvede at 
håndstryge Kolumba. »Det var sjovt selv at 
forme leret til sten og interessant at tale 
med håndstrygerne i produktionen. Det tager 
få minutter at forme en sten i hånden, og 
det er jo ingen tid sammenholdt med de 
hundreder af år, det færdige murværk skal 
holde. Hvor hurtigt behøver det overhovedet 
at gå, kan man spørge sig selv om, sammen-
holdt med den kvalitet, der kommer ud af det 
på den lange bane…«

Everyday Life – Signs of Awareness
En udstilling om design og kunsthåndværk som 

markering af 150 års-jubilæet for de diplomatiske 

relationer mellem Japan og Danmark

Sted: 21st Century Museum of Contemporary Art,  

 Kanazawa, Japan

Kuratorer: Cecilie Manz og Hiromi Kurosawa 

Medvirkende kurator: Kenya Hara

Udstillingsperiode: 5. august - 5. november 2017

Fotos: Cecilie Manz Studio

Tekst: Ida Præstegaard, cand.arch.

To produkter i naturlige materialer, uld og ler, begge fremstilles til at indgå i større helheder. 
Hallingdal tekstiler fra Kvadrat og Kolumba fra Petersen Tegl.

Under sit besøg hos Petersen Tegl kastede Cecilie 
Manz sig ud i at lave sine egne Kolumbasten.

Minimalisme og skønhed i ét greb. Briks, taburetter og et opbevaringsmøbel 
som tableau i udstillingsrummet ’Home’.

Kunsthåndværker og tekstilkunstner Anne Fabricius Møller medvirker med objekter, 
hun har samlet op på gaden gennem 8-10 år og transformeret til et værk.

’Home’ hedder rummet med tableauer fra danske og japanske hjem, der ser ud, 
som om beboerne lige har forladt dem. Eksempelvis børnefamiliens morgenbord. 
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Der er ikke mange mursten i verden, hvis fødselsdag kan dateres præcist. På den anden side er 
der heller ikke mange mursten, der er kommet til verden i kraft af en internationalt berømmet 
arkitekt. 

Fødselaren er naturligvis Kolumba, der som prototype dateres til Kolumbamuseets åbning i 
september 2007. Vi tillader os at repetere historien: 

I slutningen af 90’erne fik Christian A. Petersen besøg af en ung, dansk arkitekt, Mads Bjørn 
Hansen, der netop var kommet hjem efter et år på Peter Zumthors tegnestue i Schweiz. Her havde 
han bl.a. arbejdet på Zumthors forslag til den katolske kirkes kommende kunstmuseum, Kolumba 
i Köln. Zumthor vandt konkurrencen, og mens Mads Bjørn gik rundt med hr. Petersen i Broager, 
fik han tanken, at her var et teglværk, som kunne løfte opgaven at realisere Zumthors ideer.

Kolumbamuseet er bygget oven på romerske ruiner og fundamenter fra flere historiske kirker, 
og Peter Zumthor ønskede at anvende tegl med et romersk format til sin bygning. Mads Bjørn 
formidlede kontakt mellem Zumthor og Christian A. Petersen, som omgående var parat til at tage 
udfordringen op. 

»Zumthor spurgte, hvor lange vi kunne lave murstenene,« fortæller Christian A. Petersen. 
»Jeg svarede, at hvis vi satte to sten på en plade og trak svindet i brændingen fra, ville 
vi nå op på små 54 cm.« Det accepterede Zumthor, og cirka to år senere – efter mange 
eksperimenter med farver og brænding – kunne de færdige sten leveres i den ønskede, 
sart lysegrå farve. 

Inden museet var færdigbygget, arbejdede de danske arkitekter, Lundgaard & Tranberg, 
videre med stenen. Resultatet blev en hårdtbrændt Kolumba i mørke jordfarver, som arkitekterne 
anvendte til Skuespilhuset i København. I dag leveres Kolumba i 28 forskellige farver til 
43 lande på fem kontinenter. 

Som en krølle på historien skal det nævnes, at Mads Bjørn Hansen senere sammen med Mette 
Tony dannede tegnestuen Praksis, og at deres seneste, prisbelønnede byggeri pryder forsiden på 
dette magasin./IP

TI ÅR FOR 
KOLUMBA

Peter Zumthor er arkitekten bag det ikoniske Kolumbamuseum fra 2007, der blev opført til at huse den fornemme kunstsamling ejet af det romersk-katolske 
ærkebispedømme i Køln. Museet rummer smukke udstillingsrum og integrerer forbilledligt kapellet Madonna in den Trümmern og romerske ruiner fra 
1. århundrede og kirkefundamenter fra 800- og 1200-tallet. Fotos: Anders Sune Berg.

Museets perforerede murværk giver naturlig 
udluftning og et smukt lysspil indenfor. 

Stenen, opkaldt efter museet, var ideel, 
fordi dens højde på 40 mm gjorde den 
nem at tilpasse ruinernes komplicerede 
og detaljerede overflader og former. 

Den lyse, grå sten var oprindeligt resultatet af en fejlbrænding, som Zumthor fandt helt rigtig. 
Derefter var det op til teglværket at finde ud af, hvordan hele leverancen på ca. 280.000 sten 
kunne blive fejlbrændt på samme måde. Det lykkedes.  




