FYRAFTENSNETVÆRK

HISTORISK BETON. HVORFOR
OG HVORDAN BEVARER VI DEN?
DANSK BETON INVITERER TIL SEKS FYRAFTENSMØDER OM HISTORISK BETON. HVORFOR OG HVORDAN BEVARER VI DET?
Ved arrangementerne ser vi på fem betonbygninger fra hver deres epoke. Vi zoomer ind på, hvorfor betonen er bevaringsværdig. Rådgivere, entreprenører og bygherrer fortæller om, hvordan beton bevares i praksis, og om vi kan gøre det bedre.
De fem epokespecifikke arrangementer suppleres med et intermezzo med et foredrag af den internationalt anerkendte bevaringsarkitekt Gunny Harboe. Intermezzoet ser stort på betonepokerne og lægger i stedet op til en diskussion i plenum om historisk beton, bevaring og kulturarv.

8. MAJ

BETON FØR 1890’ERNE: DEN UARMEREDE BETON/VESTVOLDEN

13. MAJ

BETONBEVARING I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

5. JUNI

BETON FRA 1930’ERNE: DEN TIDLIGE JERNBETON/OVERFORMYNDERIET OG PALÆGARAGERNE

12. JUNI

BETON FRA 1950’ERNE: BETON GRIBER OM SIG/VESTBADET

21. AUGUST

BETON FRA 1960’ERNE: BETONELEMENTER/HØJE GLADSAXE

4. SEPTEMBER

BETON FRA 1970’ERNE: BRUTALISME OG SKALA/HERLEV HOSPITAL
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Tilmeld dig HER

BETON FØR 1890’ERNE:

DEN UARMEREDE BETON/VESTVOLDEN
Det første fyraftensarrangement sætter fokus på, hvad vi ved om den tidligste beton- og cementproduktion i
Danmark, og hvordan man har istandsat betonen på Vestvolden.
Uden cement ingen beton. Råmaterialerne findes i naturlig form, og betonbyggeri går helt tilbage til romerne. Men den
portland-cement, som vi i dag forbinder med beton, blev opfundet i begyndelsen af 1800-tallet, da man begyndte at kunne
brænde og styre brændingen af uren kalksten og mergel ved meget høje temperaturer. Det gav cement, som kunne hærde
under vand og fugtige forhold og havde en meget høj trykstyrke. I Danmark var der rigelige råstoffer til fremstilling af både
cement og beton, som tidlig blev en vigtig industri. Noget af den tidligste beton i Danmark findes i fundamenter, landbrugsbygninger, facadeornamenter og ikke mindst de københavnske fæstningsanlæg, der var 1800-tallets absolut største anlægsarbejder i Danmark.
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HVAD VED VI OM PORTLAND-CEMENT OG BETON FRA
FØR 1890'ERNE?
Med baggrund i petrografiske undersøgelser
Ved Sanne Spile, konservator, SEIR-materialeanalyse A/S

ved Bent Ole Borup, Aalborg Portland

BETON- OG CEMENTRESTAURERING PÅ VESTVOLDEN
Oplæg og rundvisning
Ved Jens Brendstrup, ingeniør, COWI, og
Thomas Watson, murermester, som har udført
betonreparationerne.

Vestvolden. Vi mødes ved Artillerimagasinet, Ejbyvej 190B, 2610 Rødovre
Onsdag den 8. maj kl. 16.00 –19.00
www.danskbeton.dk/historiskbeton - det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser
Der serveres kaffe og kage samt sandwich

Tilmeld dig HER
senest onsdag den 1. maj 2019

foto Lars Schmidt for Realdania
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FRA BORNHOLM TIL JYLLAND. OM UDVIKLINGEN AF
DANSK CEMENT FØR 1900

INTERMEZZO – BETON, BEVARING OG KULTURARV
Fyraftensarrangementet den 13. maj ser stort på betonepokerne og fokuserer i stedet på at åbne diskussionen
om betonbevaring i både internationalt og nationalt perspektiv. Hvorfor er der brug for fokus på
betonbevaring?
Beton er et globalt materiale, og overalt i verden er der udfordringer omkring betonbevaring og en stigende erkendelse af, at
beton byder på særlige udfordringer ift. bevaring, ikke mindst fra et kulturarvsperspektiv.
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INTERNATIONALE TENDENSER:

ved Dansk Beton og Grethe Pontoppidan

Conservation of F.L. Wrights Unity Temple, Illinois 1905 and
ISC20C and the Innova Concrete Initiative. Foredrag af
arkitekt og formand for ISC20C Gunny Harboe
(foredraget vil være på engelsk)

BETONBEVARING
Udfordringer og muligheder set fra et studiemiljø på KADK.
Replik
Ved Nicolai Bo Andersen, lektor og arkitekt KADK

HVORFOR SKAL BETON BEVARES? HVILKEN
PROBLEMSTILLINGER STÅR VI OVERFOR? HVORDAN
BEVARER VI BETON I DAG?
Ved Merete Mikkelsen, teamchef SLSK, og Christian MunchPetersen, ingeniør, indleder spørgsmål og diskussion med
publikum

Vandflyverhangaren, KADK. Vi mødes foran indgangen Refshalevej 100, 1432 København
Mandag den 13. maj kl. 17.00–20.00
www.danskbeton.dk/historiskbeton - det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser
Der serveres kaffe og sandwich

Tilmeld dig HER
senest mandag den 6. maj 2019

foto Tom Rossiter
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BETON FRA 1930’ERNE:

DEN TIDLIGE JERNBETON/OVERFORMYNDERIET OG PALÆGARAGERNE
Onsdag den 5. juni fortæller to tegnestuer om tilgange, udfordringer og løsninger ved istandsættelse af
jernbetonbygninger fra 1930’ernes København.
Allerede i Husbygningsbogen fra 1891 har ’Monierkonstruktionerne’ et helt kapitel for sig selv, og i 1894 projekterer professor
A. Ostenfeldt Langelinjebroen, Danmarks første jernbetonbro. Omkring århundredeskiftet er jernbeton et hyppigt brugt materiale i Danmark i f.eks. store militæranlæg, havne og bygninger. Men det er først i 1930’erne, at danske arkitekter for alvor
tager jernbeton til sig og begynder at udforske materialets muligheder i den nye internationale modernistiske stil.
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F. SCHLEGEL OG OVERFORMYNDERIETS BETON

ved Dansk Beton og Grethe Pontoppidan

Ved Jesper Sort/Jens Bertelsen, Bertelsen og Scheving arkitekter

BEVARINGSVÆRDIER OG BETONRESTAURERINGER I
OVERFORMYNDERIET
Rundvisning ved Jesper Sort, arkitekt, og Jens Bertelsen,
Bertelsen og Scheving Arkitekter.

GÅTUR TIL ELGAARD ARCHITECTURE MED STOP VED
PALÆGARAGERNE

Ved Peder Elgaard, arkitekt

E. SUENSON OG TIDLIG MATERIALELÆRE I DANMARK
Replik ved Louise Karlskov, PhD historiker, Skyggebjerg, DTU

Tilmeld dig HER
senest onsdag den 29. maj 2019

Foto: Kilde ukendt fra BS Arkitekter

Overformynderiet og Palægaragerne. Vi mødes ved hovedindgangen til Overformynderiet Holmens Kanal 20
Onsdag den 5. juni kl. 16.00-19.00
www.danskbeton.dk/historiskbeton - det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser
Der serveres kaffe og kage samt sandwich

Tegning Fritz Schlegel
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BEVARINGSVÆRDIER OG BETONRESTAURERING AF
PALÆGARAGERNE

BETON FRA 1950’ERNE:

BETON GRIBER OM SIG/VESTBADET
På dette fyraftensarrangement får vi en rundvisning af rådgivere og entreprenør på det næsten færdigtrestaurerede badekompleks og en gennemgang af de danske betonnormers historie. Der vil være særlig fokus
på udførelsen som et håndværk, der kræver særlig viden og kompetencer hos håndværkere og entreprenør.
Efter 2. verdenskrig tager betonbyggeri fart og bliver almindelig brugt. Byggebranchen videreudvikler betonkvaliteten og eksperimenterer med konstruktioner, udtryk og standarder. Betonelementer vinder indpas.
Vestbad ligger midt i et af velfærdssamfundets store boligbyggerier og er opført af mange typer beton: Efterspændte jernbetonelementer, ekspressive in situ-støbte jernbetonvipper og søjler, kantsten, fliser og asfaltbeton, vinter-betonarbejde. Det er
indviet i 1958 og fredet i 2016. Der bliver netop nu lagt sidste hånd på en omfattende betonrestaurering af hele det nyfredede
anlæg. Betonproblematikkerne omfatter bl.a. forskellighed i betonkvaliteterne, slanke dimensioner i skvulprenderne, blotlagt
armering, vippens geometri og forsvundne oprindelige betonfliser.
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BETONTYPER, UDFORDRINGER OG LØSNINGER PÅ
VESTBAD

VELKOMMEN

Rundvisning ved Lisbeth Hauge Nielsen fra Christiansen og
Essenbæk og ingeniør Kirsten H. Jürgensen fra NIRAS

Ved Bjarne Rieckmann, Rødovre Kommunes stadsarkitekt

HVORFOR ER VESTBAD FREDET, OG HVILKEN
BETYDNING HAR BETONEN?

DANSKE BETONNORMER FRA FØR 1900 TIL I DAG
Foredrag af Christian Munch-Petersen, ingeniør, medejer af
Emcon

Ved Jakob Fischer, landskabsarkitekt

Vestbad, Nykær 26, 2605 Brøndbyvester. Hovedindgangen.
Onsdag den 12. juni kl. 16.00-19.00
www.danskbeton.dk/historiskbeton - det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser
Der serveres kaffe og kage samt sandwich

Tilmeld dig HER
senest onsdag den 5. juni 2019

Foto Arkiv Forstadsmuseet, farve GHB Landskabsarkitekter
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BETON FRA 1960’ERNE:

BETONELEMENTER/HØJE GLADSAXE
Arrangementet i Høje Gladsaxe gør status på betonrenoveringerne i et de meste kendte elementbyggerier i
Danmark og rejser en debat om, hvad betonelementbyggeriets almindelige ry betyder for bevaring af betonen.
Høje Gladsaxe er et af de store almene betonelementbyggerier fra 1960-70’erne og har allerede gennemgået adskillige renoveringer. Den oprindelige betonfacade står kun delvis synlig. Mere generelt er ingen beton vel så udskældt som 1960’ernes og
70’ernes betonelementbyggeri. I Dansk Betons jubilæumsskrift fra 2007 sagde Johan Peter Paludan, direktør fra Fremtidsforskningsinstituttet. ”Betonbyggeriet skal væk fra det ensartede og standardiserede, som har en stor del af skylden for betons
image som stift, gammeldags, urokkeligt og kedeligt”, og arkitekt Bjarke Ingels udtalte: ”Den danske byggeindustri hænger
totalt fast i efterkrigstidens elementbyggeri uden overhovedet at udnytte betonens fornemste egenskaber, at materialet er
flydende og kan fastfryses i enhver tænkelig form.”
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BYGGERIETS INDUSTRIALISERING EFTER 2.
VERDENSKRIG. HVORFOR ER HØJE GLADSAXE
BYGNINGSARV?

MELLEM UTOPI OG DYSTOPI - BETONENS POLITISKE
KULTURHISTORIE 1960-85
Ved Mikkel Høghøj, historiker Ph.d.

AUTENTISK BYGNINGSARV OG BEVARINGENS VIRKNING
Debatoplæg ved Sidse Gudmann-Høyer.

Ved Vibeke Andersson-Møller, seniorforsker, Nationalmuseet,

HØJE GLADSAXE OG BETONELEMENTERNE
Ivan Kjær Andersen, chefinspektør, viser rundt og gør status
på betonrenoveringerne

Høje Gladsaxe, Høje Gladsaxe 49, 2860 Søborg
Onsdag 21. august kl. 16.00-19.00
www.danskbeton.dk/historiskbeton - det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser
Der serveres kaffe og kage samt sandwich

Tilmeld dig HER
senest den 14 august 2019

Foto Høje Gladsaxe Byarkiv
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BETON FRA 1970’ERNE:

BRUTALISME OG SKALA/HERLEV HOSPITAL
Foredragsrækkens sidste arrangement sætter fokus på de udfordringer som hospitalets skala, dets æstetik og
særlige betonproblemer skaber for betonbevaring, og hvor det peger hen.
Med brutalismen fordres, at arkitekturen skulle ”være sand til det yderste ved at vise, hvordan det bygget.” Sådan beskrev
bladet Teknik Beton i 1968 den nye arkitektur. Betonen skulle stå synlig, og den blev nøje udvalgt.
Herlev Hospital (1965-1976) er et eksempel på både dansk brutalisme og betonelementbyggeri. Det enorme bygningskompleks
er ikke fredet, men hospitalet har ladet udføre en bevaringsrapport og indgår i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om, hvordan bygningen vedligeholdes både udvendigt og indvendigt.
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HVORFOR ER HERLEV HOSPITALS BETON
BEVARINGSVÆRDIG?
Om Herlev Hospitals bevaringsrapport og beton ved Sven
Felding, arkitekt

BETONTYPE, UDFORDRINGER OG REPARATIONER PÅ
HERLEV HOSPITAL

AKTUELLE DANSKE INITIATIVER OMKRING
BETONBEVARING OG FREMTIDIGE BEHOV
Diskussionsoplæg ved Gitte Normann Munch-Petersen, seniorprojektleder for DanRep netværket, TI

AFRUNDINGSDISKUSSION:
Hvilke udfordringer står betonbevaring for i fremtiden, og
hvordan kan byggebranchen som helhed styrke interessen
for historisk beton og dens bevaring?

Rundvisning ved Michael Olsen, fagleder på Herlev Hospital

Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Hovedindgangen
Onsdag den 4. september 16.00-19.00
www.danskbeton.dk/historiskbeton - det er gratis at deltage
Der serveres kaffe og kage samt sandwich

Tilmeld dig HER
senest onsdag den 28. august 2019
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