
Udvikling af æstetiske betonoverflader 

Projekt af: Line Kramhøft, tekstildesigner.

Anvendelsen af beton bliver mere og mere udbredt. Beton er for mange et hårdt, koldt og gråt materiale. Det fik mig til at stille spørgsmålet: 
Hvordan kan jeg tilføre skønhed til beton og gøre materialet mere nærværende, så det skaber en positiv oplevelse for dem der bor, arbejder 
og lever med beton?

Projektet ”Udvikling af æstetiske betonoverflader” er et projekt, der søger at udvikle potentialet i beton, at gå på opdagelse i og forvandle 
beton til levende, sanselige udtryk med variationer i overfladerne.

Jeg har udviklet en række nye fremgangsmåder for udviklingen af overflader i beton, hvor mønstre, strukturer og indlagte materialer bliver 
tilpasset det konkrete bygge projekt. Disse overflader indgår som unikke løsninger og som industriel produktion af betonelementer.

Hensigten er, at overfladerne kan blive anvendt i fremtidens byggeri og herved kan tildele beton lette strøg af poesi.

Projektet er blevet til med støtte fra Realdania og Aalborg Portland samt med teknisk viden fra betonelement firmaet Spæncom a/s i Kolding.
Få yderligere oplysninger om projektet på www.taktil.dk

”Betonvæg, betonkys, betontatovering, betonpoesi....min hensigt er at gøre betonoverflader 
til sanselige, æstetiske udtryk. At overfladerne kan blive forvandlede med lyset og regnen”.

















Beton-poesi 
I støbningen af beton ligger der en verden af sanselighed, man kan udforske, hvis man, som designkunstneren Line Kramhøft, har et livslangt 
kærlighedsforhold til hud, skind og overflader. Alt det, der lukker os inde, men netop også alt det, der lukker os ude. I sin tekstilkunst har hun 
tidligere ændret silke til læder gennem japanske krympeteknikker. Nu ændrer hun beton til den blødeste velour eller glatte kølige marmor 
ved at bearbejde mønstre og relieffer ind i selve støbningen. Det er sanseligt, det er voldsomt modsætningsfyldt, og det udfordrer alle de 
fordomme, vi har, om beton. 

Beton-betvingeren?- Man kunne fristes til at kalde Line Kramhøft beton-betvingeren, men det er ikke rigtigt, for hun arbejder ikke 
mod, men med materialet. Hun fremkalder blidhed i de hårde lukkede overflader, man gerne forbinder med trøstesløse ghettoer og østblok-
funktionalisme. Hun forvandler dem til fløjlsblomster, snekrystaller, sarte haver eller svungne velourtapeter. Og den dialog, der opstår mellem 
de blide feminine motiver i støbningen og det maskuline tunge beton, skaber i sig selv en ny fortælling. 
For Line Kramhøft handler det ikke om at forskønne beton. Det handler om at gå i dialog med det. Udforske det.

 
Kan man tatovere en bygning?- Hele facader med gigantiske roser, træer, væv eller islamiske mønstre kan man nemt forestille 
sig, når man står i Line Kramhøfts projekt-værksted på betonelementvirksomheden Spæncom i Kolding, hvor de har støbt flere af hendes 
mange prøver og skitser i store elementer. Men man kan også forestille sig elementerne brugt som små kommentarer i byggeriet. Som friser. 
Som kakler på en køkkenvæg. Som tatoveringer. For også det klassiske grå beton får et strejf af poesi, når det møder modstand i form af 
en fløjlsrose. Her er prøver designet til både indendørsmiljøer og udendørsmiljøer, og alle sendes gennem klimacentrifuger for at undersøge 
holdbarheden i forhold til vejr og vind. 

Løvspring i regnvejr.- Vi står foran en stor grå betonvæg. Line Kramhøft sprøjter vand på den, og lyse blade folder sig ud på den mørke 
flade. Langsomt, som vandet glider ned, gror en lille have frem. Men det kunne også have været træer, blomster eller muslinger. Det er blot 
et spørgsmål om prægningsmønsteret. Hun har fundet teknikken. Når væggen tørrer, fremstår den igen som grå beton.  Regnen lysner i 
stedet for at mørkne. I andre overflader har hun præget dybe mønstre, som vandet vil løbe igennem som små bække. I andre igen har hun 
indarbejdet lyset. Det kan være morgenlys eller aftenlys, der vil få fladerne til at fremstå som hvid glat slebet marmor eller som mørk skifer. 
Det er nemlig ikke interessant blot at lette betonen. Det er igen dialogen mellem det lette og det tunge beton, der interesserer Line Kramhøft. 
Der er et strejf af humor i nogle af fladerne, en sær sårbarhed i andre.
Og en insisteren på dialog, for der er noget, der ikke går op, det er for fint eller for råt. Det er betonpoesi.

Forfatter Trisse Gejl

 



Beton elementer i nyt lys.

Når man spørger folk på gaden, hvilke ord, de forbinder med ordet ”Betonbyggeri”, så kommer svaret prompte med ord som ”ghetto”; 
”kedeligt og gråt” og ”trøsteløst”. Hvis man umiddelbart derefter spørger dem om Utzon operaen i Sydney, er det helt andre ord, 
der kommer frem. 
Så er det superlativer som ”enestående”, ”smukt”, ”en arkitektonisk perle” og ”nærmest et kunstværk”.

Forskellen er ikke materialet i sig selv, men de billeder ordet Beton giver på folks nethinder. Igennem mere end hundrede år er beton således 
mest anset som et nødvendigt, men robust materiale i den moderne tidsalder. Selvom Romerne udførte spændende byggerier i beton for 
et par tusinde år siden, er det først i de senere år, at beton er blevet mere værdsat og moderne – man nyder i dag den rå maskuline beton i 
møbler og kunst, f.eks. i badeværelser, køkkener, stuer og i kunstværker. 

Det næste logiske skridt har derfor været at udfordre betonen, hvor den er mest tydelig - på vores bygningers facader og vægge. Projektet 
”Æstetiske betonoverflader” med kunstner og designer Line Kramhøft har netop udfordret betonens grænser - og rykket disse. Projektet har 
vist, at beton kan virke fløjlsblød – nærmest feminin i nogle sammenhænge. Spektret fra rå maskuline overflader til feminin blødhed er ikke 
mange andre byggematerialer forundt. Innovative arkitekter har længe arbejdet på at anvende beton på en mere kreativ måde i byggeriet, 
men der har været mange barrierer.

Den store udfordring er nu at få betonens ekspressive udtryk realiseret i store betonoverflader. At få mulighed for at skabe individuelle og 
designede mønstre og præg på betonelementets industrielle betingelser. Spæncom har valgt at tage udfordringen op og har igennem 
projektets forløb skabt en basis for produktion af de nye muligheder.

Mulighederne kræver dog mod og nytænkning fra både betonelementproducentens og fra arkitektens side. Starten er gået, og vi glæder os 
til, at folk på gaden vil få de rigtige og positive billeder på nethinden, når vi fremover siger Beton.

Carsten C. Møller, Spæncom A/S 



















Æstetiske betonoverflader

Beton har oplevet en stor renaissance i de sidste 5-10 år. Intet materiale byder på så mange varianter af form og strukturer. 
Med beton forbindes fremragende ingeniørpræstationer og enestående arkitektureksempler med skulpturel plastisk formgivning samt 
enkelthed og rene linier. I dag ligger betonens store udviklingspotentiale i overfladen og i byggematerialets udtryk. Beton har avanceret 
fra at være et råt materiale til at blive et high-end-finish produkt. Nye metoder og større indflydelse i støbeprocessen giver os mange 
designmæssige værktøjer i forhold til at opnå det ønskede resultat. Et tæt samarbejde mellem arkitekten, kunstneren og betonproducenten 
kan sikre et højt æstetisk niveau men samtidigt garantere en særlig kvalitet i udførelsen.Begrænsningerne i at arbejde med betonoverfladen 
ligger ikke i selve byggematerialet men i første omgang i vores eget hoved. Schmidt Hammer Lassen ser helt klart et spændende arbejdsfelt 
indenfor ”æstetiske betonoverflader” for fremtidige projekter, hvor vi vil bidrage til at flytte grænserne. 

Torsten Sack-Nielsen, Schmidt Hammer Lassen architects



”Betonelement, betonelement, betonelement, betonelement, betonelement, betonelement...” 

Betonelementet er et mantra i moderne dansk byggeri. Det er synonymt med industrialiseringen af byggeriet og anvendes i langt de fleste 
nybyggerier. Alligevel ser vi dem oftest kun som facader på uartikulerede bygninger som lagerhaller og motorvejsdomiciler. 

Siden tresserne har betonelementet været reduceret til et anonymt byggemateriale på linje med isoleringsbatts og gipsplader, skjult bag 
skalmure, lette facader eller puds. Vi forbinder beton med kønsløst montagebyggeri og betragter et rent betonelementbyggeri som næsten 
menneskefjendsk.

Beton er måske det mest udskældte materiale i byggeriet, men det besidder et enormt arkitektonisk og sanseligt potentiale. Det er råt og 
tungt, men kan samtidig formes fuldstændig plastisk. Overfladen kan være stram, glat og kølig - eller bølgende, ru og nubret som huden på 
en gammel elefant. Det kan holde i flere hundrede år, og iscenesat rigtigt, kan det patinere smukt. Som de sandblæste bunkers i klitterne 
eller det mosovergroede insitustøbte havebord i mormor og morfars have. 

Hos CEBRA prøver vi at udfordre de rationelle og billige byggesystemer. Vi arbejder med betonelementets designmæssige og fortællende 
potentiale, ved at tilføje lag af sanselighed, poesi eller humor. Virkemidlerne er i øjeblikket begrænsede; vi kan sammensætte elementer med 
forskellige farvenuancer, kombinere glatte og ru overflader - og arbejde med elementernes form, så de danner skæve eller sammensatte 
mønstre som i et tredimensionelt tetrisspil. 
 
Hvis betonelementet skal rehabiliteres som et synligt element i byggeriet, er det nødvendigt at både designere og producenter genoptager 
den nysgerrige og legende tilgang til materialet. Line Kramhøft og Spæncoms eksperimenter er nødvendige og lovende - og kan være med 
til at forsyne betonelementerne med en ny palet af muligheder.

Mikkel Hallundbæk Schlesinger
Arkitekt maa.

CEBRA 





Mønster er stillet til rådighed fra Fiona Tapeter



























”Beton, frem i lyset”

Sandwichelementer i beton er et materiale, der især forbindes med industribyggeri og generelt med byggeri i den billigere ende. Det 
skyldes ikke mindst, at beton oftest vælges af økonomiske og tekniske grunde: produktionsprocessen er optimeret, montagen hurtig og 
overfladen robust og vedligeholdelsesfri. Det er altså som regel ikke for materialekarakteren i sig selv, at man anvender beton i byggeriet. 
Når ambitionerne og økonomien er til det, vil man typisk i stedet anvende andre materialer end beton: tegl, metal, glas, træ eller natursten. 
Og således overser man, at beton er et levende, naturligt smukt patinerende og taktilt materiale. Det rådes der bod på med Line Kramhøfts 
og Spæncoms projekt, hvor betons særlige egenskaber dyrkes og udnyttes mere målrettet. Projektet peger på, at kombinationen af 
industrialiseret masseproduktion og betonens fine overfladekarakter, kan gøre det attraktivt at anvende beton, hvor man ellers ville have valgt 
et mere kostbart materiale. På længere sigt vil projektet også kunne bidrage til at højne kvaliteten af det industrielle byggeri.

Ruben/Rasmus 3xN



Beton: Smukt versus grimt

Pantheon i Rom anses for et af verdens smukkeste bygningsværker. Dens kuppel af perfekte dimensioner står stadigvæk trods sin alder 
på to tusinde år. I Sydney stræber operahusets sejlformer mod himlen. Vil mennesker om to tusinde år på samme måde kunne beundre de 
smukke himmelstræbende former? Fremtidens mennesker vil sandsynligvis få mulighed for at kunne beundre både Pantheons kuppel og 
Operahuset i Sydneys vingesejl, fordi bygningsværkernes struktur er støbte skaller af beton.

Betons uforgængelighed associeres ellers ikke gerne til skønhed eller til beundringsværdige bygninger. I stedet knyttes ordet ”beton” oftere 
til begreber som ”beton kommunisme”, ”betonben”, ”betonbunker”, ”betonlebber”. En lang, tung, arv af negative betydninger kommer 
slæbende efter ordet og stiller sig i vejen for, at vi ser materialet beton. 

Vi tildeler betydning og værdi til genstande og materialer, vi synes er ”smukke”. Men hvad det er, der er smukt, skifter betydning hurtigere 
end vi er klar over. Forrige generations gode smag bliver snart dømt ude, den bliver ”grim”. F.eks. får 1960’ernes forkærlighed for lange 
vinduesløse mure af beton med mønstre af forskallingsbrædder det til at gyse i de fleste i dag. ”Værdifuld”, ”attraktiv”, ”efterspurgt”, er positive 
ord som knyttes til andre efterladenskaber fra 1950’erne og 60’erne: danske design møbler. Og alligevel er det ikke mere end ca. tyve år 
siden, at de samme møbler blev kasseret og smidt ud i affaldscontainerne, fordi de var ”grimme”. Plastikmøbler fra halvfjerdserne var så 
de næste til at blive dømt grimme. Nu er plastik-skalstole af Panton og Eames designikoner i ethvert boligblad med check på tidens puls. 

Da betonbyggeri i rå forskallinger med lave lofter og små dagslysåbninger var højeste mode i 1960’erne og 1970’erne, blev de gamle 
nyromantiske murstensejendomme med højt til loftet og stukdekorationer dømt grimme, i stedet blev bræddelofter smækket forsænket 
op i en ”hyggelig” højde. Da betonbyggeriet blev dømt ude, flokkedes nye unge til de lyse gamle store lejligheder, rev de lave lofter ned og 
restaurerede stukken.

Gamle fabriksbygninger i beton er rigtig grimme. Undtagen når de så pludselig ikke er det længere, når nye generationer ser skønheden i 
proportionerne og materialerne og skaber dem om til de mest attraktive boliger og arbejdspladser, som det er sket på f.eks. Islands Brygge 
i København.
Beton er, hvad vi gør det til. Eller rettere sagt: hvad de kunstneriske, skabende arkitekter og designere får os til at se. En ung designer har 
skabt den nærmeste fremtids eftertragtede sofabord af en rå betonplade med svungne blankpolerede aluminium rokokkoben. Nytænkende 
arkitekter skaber dyre designkøkkener med køkkenbordsplade og støbt vask i poleret beton. De mest toneangivende badeværelsesdesignere 
viser badeværelser med store flydekar og vægge i støbt, poleret beton. Beton får tildelt nye æstetiske egenskaber og betydninger og så ser 
vi, at beton selvfølgelig er smukt. Betons vedvarende udholdenhed og uforgængelighed kan være positivt eller negativt; smukt eller grimt – alt 
efter hvordan vi definerer det, eller lader det blive defineret for os.   
                    Maria-ThereseHoppe,Trendsand Changes









Når beton forvandles i regnen



Når beton forvandles i regnen





Store muligheder i det visuelle og æstetiske

I Tækker Group er vi i forvejen opmærksomme på betonens kvaliteter i mange sammenhænge. F.eks. er det planen at udsmykke et af vores 
boligprojekter, HAVERNE i Jelling, med prægning af betonstierne.  Men det er klart, at vi med Line Kramhøfts projekt nu har fået øjnene ekstra 
op for mulighederne i betonen. 
I alt for mange tilfælde er betonen i mange bygningsmæssige sammenhænge blevet brugt alt for fantasiløst og forudsigeligt. Men for at beton 
i højere grad kan bruges æstetisk, handler det også om, at forarbejdningsomkostningerne ikke stiger markant. For en bygherre er prisen på 
byggematerialer jo naturligvis ret afgørende. Det virker lovende for betonens fremtid, at prisen ikke stiger væsentligt, da støbningen af beton 
med mønstre eller struktur fortsat angiveligt kan foretages i en arbejdsgang. Og vi vil også fremover være opmærksomme på betonens 
potentialer. Eksempelvis planlægger vi at bygge en helt ny og miljømæssig bæredygtig forstad til Århus helt fra bunden. Den kommer til 
at ligge ved Elev nordvest for Århus og får plads til over 11.000 indbyggere. Her kunne man f.eks. forestille sig at bruge beton æstetisk til 
byrumsmøbler - hvor de nye overflader, som vi nu har set, kunne være interessante at kigge på. 
Tækker Group er en virksomhed, der i den grad er optaget af det visuelle og æstetiske. Det præger vores virksomhed både internt og eksternt. 
Ønsket om at dyrke det smukke og unikke påvirker simpelthen vores forretningsmæssige valg i forhold til arkitektur på nye ejendomme, 
køb af gamle ejendomme og også vores sponsorvirksomhed, hvor vi især støtter innovative kunstinitiativer. Så de nye unikke udtryk, som 
kan skabes i beton, er spændende og fyldt med potentiale. Man kunne jo håbe, at beton med æstetisk overflade kunne skabe en helt ny 
tidsalder for brug af beton. 

Læs mere om Tækker Group på www.tækker.dk



Med kunstnere og producenter mod nye tider
Kunstnere har historisk set ofte haft pionerrollen i mange nye retninger for arkitektur, design og tilmed samfundsorden. De kan arbejde mere 
frigjort end faggrupper som ingeniører, entreprenører og producenter og kan således have en stor betydning for udviklingen af traditioner og 
produkter i eksempelvis byggeindustrien. Beton er netop et materiale, der tåler og fortjener langt større udfordringer, end vi normalt byder 
det – både hvad angår formbarhed, overfladeudtryk og funktion. Dette skyldes blandt andet, at beton som byggemateriale, i sin samtid, er 
begrænset af konventioner og traditioner samt generelle holdninger om, hvad der er god eller dårlig praksis.
For at få forløst betons uudnyttede potentialer har Aalborg Portland gennem mange år blandt andet afviklet en lang række varianter af beton 
work shops og idéudviklingsseminarer i samarbejde med kunstnere, arkitekter og designere. Resultaterne af disse aktiviteter har altid været 
et fantastisk blik ind i fremtidens potentialer for materialet beton. 
Efterfølgende har vi dog ofte savnet at se mulighederne udnyttet i konkrete byggerier og helt nye produkter.  Derfor er det med stor glæde, 
at vi har fulgt og motiveret dette tværfaglige projekt, hvor en tekstildesigner og en stor betonelementproducent har gennemgået et fælles 
produktudviklingsforløb. Ser man på resultaterne af forløbet, er vi ikke i tvivl om, at man i fremtiden kommer til at se øget samarbejde på tværs 
af lignende faggrupper, og at man derigennem vil komme til at opleve beton i overraskende og nye anvendelser.
Man kan jo næsten ikke vente på at se de første bygninger med nye kreative og individuelle udtryk i beton…

Hans Bruun Nissen, Arkitekt
Aalborg Portland A/S 
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