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Den kaleido skopiske og 
kommen terende bygge
kunstspalten er signert 
Aina Dahle, professor 
ved AHO, Arkitektur og 
design høgskolen i Oslo.  
Hun er også kjent som 
 Einar Dahle og har siden 
1987 skrevet mer enn 
hundre arkitektur spalter 
i Mur/m+b, Dahle er 
diplom arkitekt fra 
ETHZürich, har egen 
praksis i Oslo, har vært gjesteprofessor ved 
RWTHAachen, reiser mye og gjerne, maler 
akvareller og tenker og snakker fritt og høyt; 
noe blir det aforismer av.

byggekunst i mur+betong

LE CORBUSIER I INDIA
en diagrammatisk reiseskildring

av A ina  Dah le

Le  Co rbus i e r s  Vi l la  Shodan ( s i de  64 )  b le  be fa re t  med sk i s sebok 
og  39 i  f eber .  Men  i nn  kom jeg  i kke ,  kun  e t  b l i kk .  Sk i s se  ED

India er lukt, lyd, smak og farger. Og dis, 
den som hindret deg i å se Himalaya. 
Fruktige farger på ting du ikke kjøpte, 
mat du ikke spiste, drikke du ikke drakk. 
 Allikevel ble de fleste syke. Jeg fikk 
feber, men holdt på føden. En gruppe på 
tredve danske og norske arkitekter på tur 
og uorden i arkitektur og kultur. En sjar
merende overveldende, slitsom reise med 
hyggelig reisefølge som alle holdt seg 
inne i bussene med langbladede fjærer og 
slitte støtdempere. Bussene var rene og 
pene, uten dekorasjoner og folk på taket, 
men med mikrober i luftkondisjonerings
anlegget. 

Og det ble tutet og bærtet i ett sett. 
Enorm trafikk, motorsyklister uten hjelm, 
eksosryper ditto, tusenvis av motoriserte 
rickshawer med plass til tre passasjerer 
pilende frem og tilbake, fra side til side 
som veps. Alle hadde øyekontakt med alle 
og tutingen var et språk som gjorde ferd
selen merkelig trygg. Vi så ikke én ulykke 
på vår lange ferd. Men vi så mange hellige 
kuer, rare hundesauer, grønne hvetemar
ker og traff mange av de 1,2 milliarder 
hyggelige menneskene i slum og staselige 
etablissementer. Ble hilst velkommen med 
blomsterkrans, trommer og merke på pan
nen. Markers on the road.

Le  Co rbus i e r s  byp lan  fo r  Chand iga rh  –  se  s i de  54 
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Jeg innrømmer at jeg kom hit først og 
fremst for å se arkitektur av Le Corbusier 
og Louis Kahn (se neste nummer). De 
hadde stått på programmet lenge, alt for 
lenge. Og jeg ble ikke skuffet. Jeg var 
mann i et land der du i visum og pass kan 
velge mellom tre kjønn! Men var det nød
vendig å legge bygningene så avsides? Så 

vanskelige å nå. Så vanskelig å komme 
inn i. Uten god hjelp av lokale krefter og 
kolleger, den unge Abhishek Kumar og 
den erfarne Arun Rewal, ville vi og vår 
ivrige reiseleder Lotte Bech for det meste 
stått på avstand og betraktet helligdo
mene. Men vi kom inn, gikk omkring og 
nøt støvet, rotet og de holdbare, bære

kraftige tunge materialene betong og tegl; 
en masse sto de imot forsøk på nedfalls 
og slit.

Det var et slit å komme til India. Via fire 
timers nattlig transitt i Dubai fløy Emira
tes oss over den Persiske gulf, deler av 
Iran, Pakistan og en indisk ørken til Delhi 
med sine snart tolv millioner innbyggere.

Delhi med New Delhi var åpen, grønn 
med gode og dårlige veier og gater, skit
ten, men altså grønn. I måneskinn spa
serer vi på paradegaten Rajpath mellom 
Herbert Bakers (18621946) symmetrisk 
anordnede departementsbygninger mot Sir 
Edwin Lutyens (18691944) presidentpa
lass – Rashtrapati Ghavan. Ufreden mel
lom de to arkitektene – om  paradegatens 
stigning og bygningers forskyvninger er 
historie, men sann. Baker, som også er 
kjent for å ha ødelagt Sir John Soanes 
(17531837) Bank of England, klarte altså 
å ødelegge Lutyens byplan og hovedverk i 
Delhi. Og slik faller de gamle klassisister 
for eget grep. En fløyelsmyk natt senker 
seg over byen, og slitne arkitekter nyter 
de store grep i et åpent slettelandskap. 
Slike grep skulle vi se flere av:

Chandigarh var er liten landsby 200 
km nordvest for Delhi og ble etter 1947 
utpekt til hovedstad for indiske Punjab. 

Ja ipu r ,  t he  p i nk  c i t y ,  by r  på  e le fan te r  og  Amber  Fo r t

Jan ta r  Man ta r  i  De lh i
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En masterplan for byen utarbeidet av 
den polske arkitekten Mathew (Maciej) 
Nowicki (19101950) forelå allerede da Le 
Corbusier ble engasjert til å bistå med 
gjennomføringen av en plan som han 
stedig omarbeidet i overenstemmelse med 
sin ide og teori om den moderne byplan. 
Det var fantastisk å komme til en by med 
et romslig byplangrep som fortsatt kan 
fortettes uten at trafikken bryter sammen. 
Mye bevegelse, lite kø. Mange mennes
ker, ikke fullt. Byplanen har kapasitet 
til mange flere. Nå har byen 1 million 
innbyggere. Delhi var grønn, Chandigarh 
grønnere. Kapitol ble Le Corbusiers baby, 
mens hans fetter Pierre Jeanneret som 
lenge bodd i byen sto for mye av byens 
øvrige institusjoner, skoler og sykehus 
samt boliger, også sammen med Maxwell 
Fry (18991987) og hans kone Jane Drew 
(19111996).

Agra. Du kommer ikke til Agra sånn helt 
uten videre. En ny ekspressvei i betong 
bidrar med sitt, men hva hjelper det når 
bussen bryter sammen. Så fikk vi ikke se 
Taj Mahal (kronepalass) i måneskinn. Men 
kanskje det var like greit å se mausoleet 
fra 1648 i mykt morgenlys i disen over 
elven Jamuna (Yamna). Vi kom tidsnok 
frem til aftensmaten, men halvannen time 
gjennom en trang og skitten by med mye 

elendighet, tar på. Luksushotellet vårt lå 
som grell kontrast i en paradisisk hage.

Jaipur, the pink city, byr på elefanter 
og Amber Fort som overrasker med vakre 
rom og plasser og oppdemmede elver og 
kunstige øyer som fristeder og sommer
hus for dem med makt den gang. Både i 
Delhi og Jaipur finnes Jantar Mantar, en 
samling av arkitekturelle astronomiske 
instrumenter som forteller om året og 
tider, stedet og verden. Begge bygget av 
Maharaja Jai Sing II rundt 1730. Å fly med 
Indigo er å fly med blåkledde flyvertinner 
med samme korte frisyre og smil. De fløy 
oss til Ahmedabad.

Ahmedabad huser Louis Kahns IIM, In
dian Institute of Management, Le Corbusi
ers to villaer og bomullsspinnerieiernes 
hus ved elven Sabarmathi. Men det ble 
mer: Balkrishna Vithaldas Doshi (1927) 
arkitektskole og egen praksis for dem 
som ikke var syke og HCPDPM Hasmukh 
and Bimal Patels nye utvidelse av IIM. Og 
mye mer, f eks Professor Yatin Pandyas 
Footprints E.A.R.T.H. og deres arbeid med 
å spre forståelse for arkitekturens vesen 
og muligheter, også blant de fattige i 
slummen. Og reisen nordover til sol
templet ved den nordlige vendesirkel og 
stepwell, trinnbrønner som bringer tørste 
sjeler (pilegrimer) ned til det kalde og 

rene grunnvannet, ofte fem etasjer ned fra 
terrenget. De som ikke fløy hjem, dro med 
buss mot havet over Kathiawarhalvøya. 
Det tok to dager, gjennom Gir Forest 
National Park på leit etter den asiatiske 
løven, uten hell.

Diu er også kalt ’Lille Goa’, mest fordi 
det også her ble anlagt en liten portu
gisisk koloni på 1500tallet. Et fort, en 
gammel kirke med kloster, fortsatt i drift, 
og et hvitt sykehus i kolonistil, vitner om 
et annerledes liv som tok slutt i 1961. 
Stedet har potensial til å bli både ødelagt 
eller turistifisert av samme årsak. Det er 
kanskje best at det forblir som det er, en 
stille, glemt bakevje? Men det går daglige 
propellfly til Gandhis fødeby, Porbandor 
lenger nord, og til Bombay som Mum
bai uttales i disse dyslektiske tider. Og 
nedenfor noen utvalgte godbiter fra et 
land som rommer så mye mer. Men ikke 
det avkjølende

Isbjerget i Aarhus
Isbjerget i Aarhus. Her møter vi andre 
krefter og holdninger til den pene, det 
rene, det fine og forfinede. Råskapen 
forsvant med sjøfareren. Men de kom da 
til Indien de og.

Ark i tek t sko len  i  Chand iga rh ,  Le  Co rbus i e r
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Chandigarh, India: 
Byplanen og kapitol

1949–1957

ARKITEKT :  LE  CORBUS IER

Omgitt av piggtråd og voktet med skarpt. 
Et ikke offentlig tilgjengelig område for 
det offentliges tilrettelegger, et enormt 
arkitektonisk grep forkludret av begrunnet 
frykt og fiendskap. Her skulle menneskene 
forenes og begeistres, oppdras og dømmes. 
I stedet har en hodeløs verden kappet ho
det av det som var ment å være sikhenes 
hovedstad. Nå må de dele hovedstaden 
med nabostaten Harayana og begges behov 
for demokrati og rettferdighet. 

Le Corbusier overtok et allerede igang
satt arbeid ledet av kloke innfødte som 
visste hva som skulle til for å bygge en 
by først og fremst for de først 150 000 
innbyggernes sammen med høyt utdan
nede ministre og statstjenestemenn som 
likte og kjente den engelske sivilisasjonen 
fra skole og utdannelse i Ox ford som også 
gav navnet til programmet som delte 
boligbyggingen i 13 kategorier; fra boliger 
for peoner til boliger for ministre.

Chandigarh er en horisontal by som 
skulle kunne vokse til 500 000. I dag 
bor altså det dobbelte antallet i byen og 
det tallet kan kanskje tredobles før alt 
er sprengt, konseptet ødelagt og man må 
bygge i høyden. Eksempler man så overalt 
ellers, med lite bærekraftig mekanisk, 
elektrisk luftkondisjonering og transport.  

Le  Co rbus i e r s  byp lan  bes tå r  av  en  rekke  l i ke  s to re  byde le r  på  800 x  1200 mete r .  
I  lengdere tn i ngen  e r  de t  g jennomgående g røn t soner  med f r ia rea l  og  på  tve rs  av  d i s se 
g jennomgående fo r re tn i ngss t røk

1  Kap i t o l
2  Hande lssen t r um
3 Mo t tage lsessen te r ,  ho te l le r ,  res tau ran te r 
4  Vi tenskapsmusee t ,  s tad i on

5 Un ive rs i te te t
6  Ma rkede t
7  G røn tområde ,  sko le r ,  spo r t  m .v .
8  Hand lega te r

Monumen te t  Den  åpne  hånd ,  Le  Co rbus i e r .  Sk i s se :  ED
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I denne byen skulle det soves i det 
grønne eller på taket. Sengen på 3 til 5 
kg bærer du med deg. 

Le Corbusier ble, understøttet av Nehru, 
ansatt som regjeringens rådgivende 
arkitekt og arkitekt for utformingen av 
bygningene på kapitol. Målet for Nehru var 
å bygge noe som kunne måle seg med 
Lahores prestisje og herlighet som det 
nye India måtte avgi til Pakistan. 

Myndighetene gjorde hva de kunne for 
å unngå bråk mellom arkitektene og 
definerte klare grensesnitt, lenge før ordet 
var oppfunnet. Maxwell Fry og Jane Drew 
dro hjem etter tre år da deres kontrakt 
var oppfylt, mens altså fetteren til Le 
Corbusier, Pierre Jeanneret, ble igjen og 
fortsatte arbeidet som byarkitekt.

Byplanen kjennestegnes av de åtte 
systemer som fordeles gjentatte ganger 
som grøntstrukturene med friområder 
og lek (7) og de tverrgående handle
gater (8), mens Kapitol (1), bysenteret 
i ’kvartal 17’ (2), mottakelsesbygninger 
Diwan (3), sportssenter (4), universitet (5) 
og markedet (6) er lagt med avstand til 
hverandre for slik å spenne opp lerretet 
for en større by med mange bydeler, hver 
800 x 1200 meter i første utviklingstrinn. 
Byplanskissen viser ytterligere tre rekker 

utenfor tangenten markedet ligger på. 
Fortsatt ligger kapitol i enden av byen, 
mellom seg og Himalaya i nordøst, en 
kunstig sjø omgitt av sterke lukter av 
parfyme og karma og karri. Spaserende, 
roende, lykkelige, flirtende, isspisende 
folk i en ren avkrok av Chandigarh. Kan
skje armkrok. Kapitol er hodet, bysentret 
hjertet; armer og ben er kunnskap og 
virke, handel og service mens blodårer og 
galle i de syv veisystemer sikrer ferdsel 
og fremgang. Og overalt grønne plener for 
ballspill med svalende trær og vannfall 
og speil. 

Vi blir minnet om årsaken til byens 
opprettelse av Arun Rewal. Hans fami
lie kom også fra Lahore og Punjab hvor 
hinduer og muslimer braket sammen og 
6 millioner ble drept på mindre enn tre 
måneder høsten 1947, i Indias endelige 
frihetskamp fra britene hvor nye grense
linjer ble trukket. Pakistan for muslimer, 
India for hinduer i teorien.

Det er rot på kapitol, søppel på gatene, 
søppel rundt de mektige monumentale 
palassene som utgjør de utøvende (se
kretariatet), de lovgivende (parlamentet), 
de dømmende (rettsbygningen) i nevnte 
rekkefølge fra venstre (vest) mot høyre 
(øst). Og den åpne hånden mellom de to 

siste, til side for presidentpalasset som 
ikke ble bygget.

Det var vanskelig å komme hit. Van
skelig å komme inn. Og så er man her 
endelig: Det bretter seg ut for deg i sin 
sanne velde:

Utpakning på det hellige sted. Uten 
emballasje, men med meget bagasje. 
Fri omgang med støp og forskaling. Og 
arbeidsskjøter, hva er nå det godt for? 
Stor tanke, stort grep. Smålighet, hvem er 
du? Betonghusene på kapitol eier alt, har 
alt: kraft, verdighet, holdbarhet. Og jeg 
oppsummerer:

Sterkt, rått, overlegent. Overvinner rotet, 
søppelet og råtne tanker.

Åpen hånd, åpent sinn,
Føtter å gå de store avstander erstattes 

av nummererte hvite biler, mange. Som 
ung student foreslo jeg å bytte hånd med 
fot og forbinde bygningene med arkader. 
Det siste er lurt og noe gjort. Det første 
er tull og utelukker håndens betydning 
for ånden. Alt er ikke bare fotball. Det er 
dertil totalt hensiktsløst for en by som 
ønsket seg en åpen hånd som sitt sym
bol. Og fikk det.

Kilde: Den store Indiareisen 2013
Foto: ED

Kap i t o l : 
1  Pa r lamen tsbygn ingen
2 Sek re ta r ia te t
3  Guver nø rpa lasse t

4  Re t t sbygn ingen
5 Mø tes ted
6 Basseng  fo ran  guver nø rpa lasse t
7  Monumen te t  Den  åpne  hånd
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254 meter lang, 42 meter høy. Vertikal
kommunikasjon skjer til fots ved hjelp 
en utenpåliggende, innendørs rampe som 
går nesten helt opp til taket. Det tar tid, 
men du tenker best når du går diagonalt 
så fort du klarer opp, så langsomt du vil 
ned. På taket får du et herlig blikk over 
hele kapitol og landskapet som omgir deg 
og taklandskapet med overdekkede ute
rom og parasoll over en utsiktsplattform. 
Og du kan ta nok en lang rampe bak 

veggen som skjuler Himalaya, men som 
åpner mot sikhenes annet land,  Lahore. 
Rampen leder deg til kantinen med turba
nerte og uturbanerte menn. 

Bygningen har innvendige korridorer og 
uteoppholdsrom som avdelte balkonger 
(loggialignende) utenfor hvert kontor 
og møterom, dobbelthøyt eller ikke, for 
røykepauser, mellomlagring av kassabelt 
IKTutstyr eller annet rusk. Ventilasjonen 
baserer seg på gjennomlufting ved hjelp 

av vertikale spalter sinnrikt anordnet i 
korridorene uten brannspjeld! Gjennomluft 
betyr trekk, god trekk. I fasadene sitter 
tilsvarende 43 cm brede og etasjehøye 
vertikale og regulerbare spalter med 
myggnetting av kobbertråd.

Fasadene består av ti tusen 7 x 27 cm 
og 366 cm høye betongskiver, vinduskar
mer for et 254 m langt vindusfelt oppdelt 
og proporsjonert etter modulorsystemet 
avbrutt av de nevnte ventilasjonsspaltene. 

Sekretariatet

Chandigarh, India

1951–1957

ARKITEKT :  LE  CORBUS IER
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Råskapen fikk en alvorlig knekk. I 8. 
etasje gjennomføres i øyeblikket en grusom 
renovering hvor betongsøylene mantles 
med marmor, gulvene flislegges og himlin
gene forsynes med napalm bombe lignende 
lydabsobenter. Som om dette var Hyatt Re
gency eller Hilton. Stopp galskapen. Sterk 
sminke gjør seg ikke for gamle damer.

Kilde: Den store Indiareisen 2013
Foto: ED og duncid, Wikipedia

Bygn ingen ha r  u teoppho lds rom som avde l te  ba lkonger  u ten fo r  hver t  kon to r  
og  møterom ,  fo r  røykepauser ,  me l lomlag r i ng  av  kassabe l t  IKTu ts ty r  e l le r  anne t  rusk
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Parlamentsbygningen

Chandigarh, India

1953–1963

ARKITEKT :  LE  CORBUS IER

P lan  1 .  e tas je
1  fo r saml i ngssa len
2 besøkende
3 p resse
4 kon to r
5  t i l  r ådskammere t
6  rampe f ra  kje l le r
7  ves t i by le
8  vand reha l l
9  basseng
10  hoved inngang
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Som følge av en pågående sesjon ble vi 
stoppet utenfor porter og piggtråd. Så 
jeg kan ikke referere virkningen og dele 
kunnskapen om det enorme rommet jeg 
hadde gledet meg til å oppleve. Rommet 
som er dannet og definert av kontorfløyer 
på tre sider og inngangen med kolos
salbaldakinen fra sørøst, ’forstyrret’ av 
søyler og pilarer i ulike systemer og det 
magiske volum, et hyperbolsk skall med 
støpte vegger i tykkelse 15 cm. Omgitt 
av vannspeil jeg ikke kunne se, arkader 
jeg ikke kunne vandre, innganger jeg ikke 
kunne finne ut av, annet enn at alle bi
lene fôr inn fra sørvest opp en skråning 
mellom skur og støv og mennesker.

’Kjøletårnet’ som stiger høyt opp over 
tak og gesimser har en skrå avskjæring 
av aluminium med en horisontaltstilt 
’skylight’ som regulerer lys og ventila
sjon i ekte James Bondstil, hightech i 
kontrast til den råe betongen som kanskje 
er mindre rå her i dette folkepalasset for 
politikere. Og lowtech.

 
Kilde: Den store Indiareisen 2013

Foto: ED

1  fo r saml i ngssa len
2 besøkende
3 p resse
4 kon to r
5  t i l  r ådskammere t
6  toa le t te r
7  ga rderobe

sn i t t  3

sn i t t  4
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Rettsbygningen

Chandigarh, India, 1951–56

ARKITEKT :  LE  CORBUS IER

I boken ’Transparenz’, om Colin Rowes 
(19201999) analyser av Le Corbusiers 
verk, påpeker min professor fra Zürich, 
Berhard Hoesli (19251984), dennes 
påstand om at Le Corbusier aldri hadde 
kunnet tegne denne bygningen uten å 
ha tegnet det beskjedne, men meget 
intelligente sommerhuset i Mathes 1935. 
Hyttefronten mot havet og høyesteretts
bygningens front mot plassen og parla
mentet er proporsjonert på samme måte 
og butterflytakene (usynlig, men lesbar i 
Chandigarh, begge deler i Mathes) tjener 
som parasoll og paraply. Kommunika
sjonen i Mathes skjer utenfra, slik også i 
Chandigarh: Kontorene nås fra utvendige, 
overdekkede gallerier (svalganger), de ni 
rettssalene nås fra den store plassen hvor 
etter hvert overhenget under monsunreg
net ble for lite for mengden av ventende 
mennesker og måtte utvides med et 
stålstillas som baldakin. Vertikalkom
munikasjonen skjer i Mathes langs carport 
og uteoppholdrom over. I Chandigarh skjer 
denne kommunikasjonen bak de høye 
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’elefantføttene’ som bærer kolossal
parasollen, i overgangen mellom front
bygningen og den lavere sidebakfløyen.

Elefantføttene er romlige, myke og 
noen herlige fargeklatter (grønn, gul 
(opprinnelig hvit som flagget), rød kantet 
av sort og blå mot rettssalen) som setter 
hele den grå betongbygningen i beve
gelse og aksentuerer arkitekturens plass 
i dette ufattelig sterke oppslag som bare 
begeistrer. Bygningen demonstrerer på 
mest eklatant vis ideen om det doble tak, 
’cross ventilation’.

Rettsalene har veggtepper, fargerike 
gobeliner tegnet av Le Corbusier, på 
fondveggen, til sammen 650 m2. Åtte à 
64 m2, én à 144 m2. Den store rettssalen 
ligger til venstre, de åtte mindre salene 
ligger til høyre med kontorer over, alt 
lesbart i fasadens spill, i brissolseilenes 
grill. 

Kilde: Den store Indiareisen 2013
Foto og skisse: ED



62

m
ur

+
be
to
ng
	
	2
	•
	2
01
3

snittet og den vertikale kommunikasjon, 
visuelt og kroppslig. Ramper og åpne 
trapper er lette å traversere, og de to 
heisene som betjener anlegget forble 
ubenyttet under besøket. 

Den romslige forsamlingssalen har stor 
høyde og tar ned lys og bringer brukt 
luft opp og ut under basseng og vann
fall. Salens krumme vegger er bygget i 
tegl og kledd med mørkebrun kryssfiner. 
Toalettene finnes i dørløse konkylier uten 
himling i et dobbelthøyt rom. Le Corbusier 
har sett de hellige kuer og benyttet seg 
av overflødighetens horn til glede for de 
mange spinnerier i staten Gurjat som har 
5% av Indias befolkning, men produserer 
17% av totalen, avholdende som de er og 
med sans for det store grep. 

Gavlene har utmurt fuget tegl utvendig. 
Innvendig er de kledd med skiferlignende 
DelhiMorakstein som et veggteppe 
som fortsettelse av veggtilveggteppe 
med samme stein, alt lagt i et løpende 
(stående på vegg) modulorforband. Også 
gulvene i salen og øvrige utstillingsrom 
og kontorer er forsynt med denne steinen 
som eier samme fargeklang som kryss
finéren, men ganske ulik betongen, teglen 
og Le Corbusiers primærfarger, jordbundet 
som de er.

 
Kilde: Den store Indiareisen 2013

Foto: ED

Bomullspinneriforbundets hus

Ahmedabad, India, 1955

ARKITEKT :  LE  CORBUS IER

P lan  n ivå  3
1  rampe
2 ha l l
3  i n fo rmas jon
4 fo rmann
5 v i se fo rmann
6 sek re ta r ia t
7  besøkende
8 underkomi té
9  adm .komi té
10  kon to r
1 1  t oa le t te r

Råskapen fortsetter. Det store grepet 
med rampen bringer publikum opp til 
et resepsjonsområde mot utsikten til 
elven Sabarmathi i øst. Huset er orientert 
parallelt med elvens nordtilsørløp og 
utnytter den fremherskende vindretningen, 
samtidig som de enorme solskjermene 

i betong beskytter etter hensikten og 
aksellererer vinden.

Oppholdsrom på bakkeplan og takplan 
er deilige steder for arrangementer som 
finner sted etter solnedgang. Bassenget 
på taket hadde ikke vann da vi var der. 
Husets hemmelighet ligger også her i 

Gavlene har utmurt tegl utvendig
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Fo rsaml i ngssa lens  teg lvegger  e r  k ledd  med k ryss f i ne r

F ra  ves t :  Rampen b r i nger  pub l i kum opp t i l  reseps jonsområde t
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Fasade mot  no rdøs t

Villa Shodan

Ahmedabad, India, 1955

ARKITEKT :  LE  CORBUS IER

Se t t  f ra  ves t
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Le Corbusier tegnet to villaer i Ahmeda
bad. Dessverre fikk jeg ikke se Sharabbais 
hus øst for elven. Huset med catalanske 
hvelv à la Maison Jaoul i Paris ble tegnet 
og bygget for en velstående kvinne, Villa 
Shodan for en avantgardistisk ungkar som 
vel egentlig ikke hadde råd til huset. 

En betongkloss fem etasjer høy, ditto 
bred og lang er uthulet for maksimalt 
antall beskyttede uterom innenfor kubens 

ytterliv: balkonger, veranda, loggia, 
altaner høyt og lavt, dekker er fjernet og 
gjennomhullet og opp gjennom etasjene 
en herlig tverrstilt rampe som delvis 
stikker ut i haven mot sørøst. Jeg hadde 
39 i feber og hadde droppet dagens 
program. Sammen med kona vandret jeg 
inn i lavere middelklasseområde med 
hjelpsomme mennesker som visste om 
huset flere kvartal unna, ved siden av et 
sykehus, bak et hotell, foran en ny svær 
boligblokk.

Porten til den store eiendommen 
er åpen, ingen vaktmenn å se, så vi 
stormer inn til den tomatrøde hoved
døren under en gedigen betongbaldakin 
og ringer på. Over oss reiser en nesten 
lukket, rå betongvegg seg i full høyde, 
deler mot toppen subtrahert, til venstre 
ser vi penalet med rampen stikke frem 
bak hjørnet. En tjener i hvitt lukker opp 
og avviser oss høflig for fullt åpen dør, 
slik at vi ser begynnelsen av rampen rett 

P lan  1 .  e tas je
1  i nngang
2 ha l l
3  ga rderobe
4 wc
5 rampe
6 kje l le r t rapp
7 s tue
8 sp i ses tue
9 veranda
10  kon to r
1 1  kjøkken
12  sp i skammer
13  ansa t te
14  wc
15  ga ras je

frem, de store oppholdsrommene og noen 
mørke kroker med mindre vesentlige rom. 
Vi fikk lov til å passere tjenerboligen og 
kjøkkenet og gå ut i haven mot sørvest 
og ta så mange bilder vi ønsket. Da sier 
kameraet stopp.

Skissebok og mobiltelefon må gjøre 
nytten. Noen fillete, sterkt blekede gardi
ner i svakt gjenkjennelige farger hindrer 
innsyn, men fasadens grep og utstråling 
stoppes ikke av smålige hensyn og slitne 
forhold. 

Huset formelig stråler, og Le Corbusiers 
ord blir levende: Dette er kunst, bygnings
kunst. Et rått, moderne palass. Smålighet, 
hvem er du? 

Hvem som bor der nå vet jeg ikke, de 
er sannsynligvis ikke fattige, men ikke 
bemidlede nok til å holde et slikt hus. 

Du verden for en opplevelse. 

Kilde: Den store Indiareisen 2013
Foto: ED



Pres i se  be tonge lemen te r  med hv i t semen t  og  knus t  marmor
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Isbjerget

Aarhus, Danmark

2013

ARKITEKT :  CEBRA ,  JDS ARCH ITECTS ,  SeARCH OG LOU IS  PA ILLARD
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Det begynte med Hanseatene og fort
satte i moderne tider med Van Eegeraat 
i København. Havnelager, pakkhus, 
skur og boder er borte. Oppbevaring av 
varer er erstattet med ditto av mennes
ker. De må også oppbevares. Og bevares 
vel. Pakkes i hus som kunne ligget hvor 
som helst, eller pakket i solitære hus 
med eget tak, spisstakket som Bryggen i 
Bergen eller byer i Belgia. 

Her er bryggehuset stilt opp hulter til 
bulter og på rekke og rad. Og folk lar seg 
begeistre. Ikke rart, for husene er festlige, P lan  1 .  e tas je
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annerledes, og så er de bygget i presi
se betongelementer med mye hvitsement 
og knust marmor. Bare knust marmor. 
Og knuste drømmer om det lille hus. For 
her er dimensjonene store for hus og tak 
over dem. 

Og egentlig er det merkelig med spisse 
gavler her i Danmark, hvor det meste var 
takket som landsbykirkenes trappegavler 
og tårn. For hanseatene seilte dem, de 
druknede, forbi. Av ren frykt.

Kilde: En vinterreise 2013
Foto: Mikkel Frost,  

utlånt av  PensionDanmark P lan  7.  e tas je


