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sundhedsmassage og – spa til de voksne
og en café til almindelig rekreation for
alle.
Projektet er gennemført efter et de-

sign af Chr. Pedersens Tegnestue med
arkitekt MAA Ole Nielsen som idéma-
ger sammen med tegnestuens anden

Ballerup kommune har taget et nyt
Lautrup Vandværk i brug. Værket ligger
prominent i landskabet og er nabo til
store finansdomicilers præsentable arki-
tektur i Lautrupparken.
Det fik Ballerup kommune til at

investere ekstra kreative ressourcer i
vandværksbygningen, der nu står som
et fint arkitektonisk bidrag i det kupe-
rede landskab.

Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup
kommune, har tegnet en balanceret
kubisk form på bare 150 m2, der in-
tegreres i landskab og rum med struktu-
rerede, kulbrændte Petersen Tegl klinker
D48 afsluttet med tag af kobber. Taget
indgår i den prægtige vandkunst ved –
fra et hjørne – at skabe forbindelse til et
terrænbassin, formgivet med skulptur af
kunstneren Torben Ebbesen.

Aalborg kommune slog i efterårsferien
dørene op til en moderniseret Haralds-
lund svømmehal, der nu 2.500 m2
større har skiftet identitet til et vand
– og kulturhus. Her er fortsat svømme-
bassiner, men nu også tilknyttet leg
og underholdning for børn og unge,

Vandkunst
En perle blandt tekniske bygninger ligger
i Ballerups Lautrup Park erhvervskvarter

Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48.
Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune.

Aalborg: Haraldslund Svømmehal
moderniseret til vand – og kulturhus

Arkitekt MAA Ole Nielsen.Indtryk fra det nye Haraldslund Vand – og Kulturhus med facader og dekorationsmure af Petersen Tegl Egernsund D51 med antrasitgrå fuge.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmus-
sen.
HaraldslundVand – og Kulturhus står

nu med moderne, opdaterede facader af
glas og tegl: ”Valget af materialer blev
grundigt forberedt i samarbejde med Aal-
borg kommune. Der er lagt vægt på såvel

et lavt vedligeholdelsesniveau som en
moderne arkitektur, integreret i såvel
eksisterende bygning som i adressens
omgivelser i øvrigt,” forklarer Ole Niel-
sen. ”Huset er levende og aktivt inde, så
vi gik efter et roligt, homogent udtryk på
facaderne. Vi valgte PetersenTegl Egerns-

”Hvem siger, tekniske bygninger nød-
vendigvis skal være intetsigende eller i
værste fald grimme,” spørger Frank
Jakobsen og beviser her, at det netop
ikke behøver være tilfældet.
Man kunne tilføje: Hvis bare lige så

stor omhu og kærlighed blev resten af
samfundet til del…

Kulturbølger

undD51 med en mørk, antrasitgrå fuge i
et løberforbandt. Murværket klæder den
eksisterende facade, og det giver vand –
og kulturhusets glasfacader en fin ind-
ramning,” tilføjer Ole Nielsen.
Udvidelsen er plandisponeret i to fløje

med en mellemliggende lysgård. �
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Familien Carsten og Lone Zangenberg
har udvidet deres 166 store Holte-fami-
liehus fra 1920’erne med 54 nye kva-
dratmetre.
”Projektet er udført, så både tilbyg-

ningens funktion og udseende er fuld-
stændig integreret i det eksisterende
hus,” fortæller Carsten Zangenberg.
”Hensigten er, at tilbygningen skal vir-
ke som om, den altid har været en
del af huset. Vi mener, det er lykkedes.”
Mange ressourcer blev brugt på sten og
fuge. I samarbejde med Petersen Tegl
Egernsund håndsorterede man et
udvalg af kollektionen i D32 i special-
blanding, så de nye murede partier
nøjagtigt matchede husets 80 år gamle.
”Mange anstrengelser og arbejdsti-

mer senere har vi nået et reultat, som
alle er tilfredse med,” vurderer Carsten
Zangenberg, der også roser de udføren-
de håndværkere, bl.a. murermester
Steen Lansiger Pedersen. Projektet er
udført efter tegninger af arkitekt MAA
Holger Christen Møller.

Hus by
hand

Made by Nat
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Brændekildehuset er et nyt bud på et
typehus til den moderne families behov
for optimal pladsudnyttelse og fleksibel
indretning. Tømrermester Michael
Andersen i Brændekilde på Fyn er nået
til et resultat med afsæt i den maksimale
anvendelse af naturmaterialer: Bærende
træ – og stålkonstruktioner, facader af
håndstrøgne Petersen Tegl Egernsund
D1 med kraftig struktur og farvespil, tag
af skifer.

Brændekildehuset er tegnet i samarbejde
med arkitekt MAA Boe Fischer i Oden-
se og tilbyder en optimal fleksibilitet i
rumdisponeringen, så huset kan udvikle
sig med familiens sammensætning. Den
bærende konstruktion er alene søjleun-
derstøttede dragere i husets midte og de
langsgående ydervægge, så indvendige
skillevægge frit kan flyttes uden konse-
kvenser for konstruktionen.

Brændekildehuset tilbyder store variatio-
ner i udtryk og materialevalg på et
niveau, som i alle versioner ligger mar-
kant over det gennemsnitlige typehus.

Prismæssigt er det dog sat, ”så almindeli-
ge danske familier har råd til det,” siger
Michael Andersen, der har sat kr.
10.000,-/m2 som grænse.

Hovedstaden skriger på nye boliger.
Efter et årti med meget lav tilvækst, er
de institutionelle investorer kun i det
små begyndt på ny at interessere sig for
boligbyggeriet.
På den baggrund er Per Høpfner og

hans Høpfner A/S næsten en gave,
sendt fra himlen. Lige nu er 350 nye
boliger på vej fra udviklingsvirksomhe-
den i Bredgade København.
Per Høpfner: ”Det er en interessant

opgave at bygge boliger af høj kvalitet.
Især hvis man også kan gøre det til en
konkurrencedygtig pris. Det kan vi.
Blandt andet fordi vores organisation er
meget overskuelig med kort kommuni-
kations vej fra udførende til bygherre,”
forklarer Høpfner. ”Men også fordi
byggeriet netop nu savner ansvarlighed
i form af personlige bygmestre, som er
engagerede i resultaterne på byggeplad-
sen. Byggeriets organisation i ofte
meget store totalentrepriser er med til

A/S har flere boliger i bagagen: Luksus-
boliger på Dragør Sydstrand med arki-
tektur af Frederiksen og Knudsen, og
ejerlejligheder på Howitsvej Frederiks-
berg, projekteret af Kieler Architects,
er begge afsluttet. Nye ejerboliger i
Dragør på Fyrtårnsgrunden er udviklet
med arkitektur af Frederiksen & Knud-
sen, og Per Høpfner fostrer til stadighed
nye boligidéer. Finansieringen henter
han i partnerskaber med engagerede,
kapitalstærke investorer.
”Kvalitet er en af vores kæpheste,

men det er nytænkning også. Vi vil ger-
ne være med til at udvikle nye boligfor-
mer, som ikke nødvendigvis tilbyder
stue, standardkøkken og tre soverum,”
mener Per Høpfner: ”Der er ikke noget
forkert i det – og sådan bygger vi også –
men der må være alternativer. Dem vil
vi gerne anvise,” tilføjer Høpfner, der i
nær fremtid offentliggør nye, utraditio-
nelle boligprojekter.

Per Høpfner, Høpfner A/S, bygger boliger til priser, der sparer penge. Lige nu
har han 350 af slagsen under opførelse

Visualisering fra Vilh. Lauritzen AS med et indtryk af andelsboligerne i Karen
Blixen Parken. Idé og opførelse: Høpfner A/S.

Per Høpfner, Høpfner A/S – boligbyg-
geriet er et interessant udviklingsom-
råde.

Savnes: Ildsjæle

Facaderne veksler fint mellem altaner, glaspartier og murede facader med
Petersen Tegl Egernsund D51.

at fremme anonymiseringen. Man sav-
ner simpelt hen den personlige under-
skrift på det færdige resultat. Ildsjæle,
der brænder for byggeriet efterlyses,”
argumenterer Per Høpfner.
Han har selv været en krumtap i

dansk byggeri i de sidste tyve år. I star-
ten af 90’erne var Per Høpfner direktør
for det dengang meget progressive og
aktive JPC A/S. Senere dannede han
sit eget selskab, som bl.a. renoverede
5000 ældreboliger for Københavns
kommune.

Alternativer
Det nuværende Høpfner A/S er lige nu
ved at realisere to etaper med almene
boliger og andelsboliger i Ørestaden.
Det sker i samarbejde med Arkitekt-
gruppen Odense A/S. Projektet – med
navnet Karen Blixen Parken – er tegnet
af Vilh. Lauritzen A/S Arkitekter og
ventes opført i 2003-04. Men Høpfner

Howitzvej 43-47 er et projekt fra Høpfner A/S og et eksempel på et stramt styret boligbyggeri i høj kvalitet til lavere pris.






















