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Arkitektfirmaet C.F. Møller har netop vun-
det prisen på den Internationale Arkitekt 
Dag for Herningsholm Erhvervsskole. Bag 
succesen ligger et langt og ambitiøst sam-
arbejde med bl.a. vidensvirksomheden Hi-
Con, hvori højstyrkebetonens muligheder 
udi facader er blevet udforsket og taget til 
helt nye højder.   

Tekst af Anne Katrine Skjoldborg

Enkle, åbne og elegante konstruktioner har altid 
været karakteristika, vi genkender C.F. Møllers 
bygninger på, og de egenskaber stod også som be-
grundelsen for at tildele Herningsholm Erhvervs-
skole prisen på den Internationale Arkitektur Dag, 
som fandt sted den 2. oktober: Herningsholm Er-
hvervsskole præmieres for sit åbne og demokrati-
ske udtryk samt elegante detaljering i facaderne.

For at indfri visionen om elegance og lethed i byg-
geriet, gik tegnestuen bl.a. sammen med videns-
virksomheden Hi-Con for at udforske mulighe-
derne i et forholdsvis nyt materiale: det såkaldte 
CRC i2: Hi-Cons egen generation af højstyrkebe-
ton, som vinder interesse blandt arkitekter i kraft 
af sin usædvanlige slidstyrke, holdbarhed og kom-
pakthed.

BoBlende, elegante facader
Hi-Con leverede til Herningsholm Erhvervsskole i 
alt 370 elementer bestående af altaner, sandwich-
elementer og facadeplader. Men det er især faca-
derne, samarbejdet har centreret sig om, fortæller 
Hi-Cons Project Development Manager, Michael 
Uhrenholt. Han tilføjer, at inspirationen til at gå vi-
dere med et facadeprojekt udspringer af et tidligere 
samarbejde med C.F. Møller om bygningen til Syd-
dansk Universitet: 

– Til SDU fremstillede vi de hullede facadeplader 
kaldet Curtain walls, hvis funktion var, at de skulle 
solafskærme – men som også blev en meget stor 
del af bygningens udtryk. 

Erfaringen fra netop den sag – hvor facaden endte 
med at blive på en gang funktionel og ligne et lille 

festfyrværkeri af champagnebobler – inspirerede 
for alvor til at eksperimentere med nye facadepro-
jekter: 

– I Herningsholms facader har der også været nye 
detaljer og konstruktioner, der skulle skrues sam-
men fra begyndelsen. Men vi kaster os gerne ud i 
noget nyt for at finde spændende løsninger; for at 
finde det helt rigtige udtryk. Og vi går også nogle 
gange helt til grænsen, eller lidt over. 

På vej mod nye højder
Glæden ved at udfordre materialet, gerne så meget 
som overhovedet muligt, deler Hi-Con ifølge Mi-
chael Uhrenholt med C.F. Møller:

– De er kreative og altid parate til at afprøve og 
udfordre nye grænser - og vi sætter enormt stor 
pris på, at de vil gøre det i samarbejde med os. Det 
kommer gennem et langt og godt samarbejde. Vi 
har med Herningsholm lavet endnu et succesfuldt 
facadeprojekt, og i det har vi fået styr på en masse 
detaljer og nye løsninger, så vi er klar til at gå 
skridtet videre næste gang.
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