
53

m
ur

+
be
to
ng
	
	4
	•
	2
01
3

byggekunst i mur+betong

LABYRINTER OG HYBRID
fra strukturert kaos til komplekst liv

av A ina  Dah le

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 gjestepro
fessor ved RWTHAachen, 
reiser mye og gjerne, maler akvareller og 
tenker og snakker fritt og høyt; noe blir det 
aforismer av.

Labyrinten fasinerer og skremmer. Som form, rom og vesen er labyrinten  
hellig og okkult. Uoversiktlig, uendelig og likevel endelig med en  
begynnelse og en slutt (om du finner den).
Hybriden fascinerer og nærer steder, byer og arkitekturen selv.  
Den har ikke samme opphav, men samme oppgave; å fylle verden med  
multifunksjonelt liv.

Lebbeus Woods døde i fjor høst, 72 år 
gammel. Han malte og tegnet, var aldri 
glad, men var i godt humør da vi hadde 
hverandre til bords i Steven Holls 50års 
dag. Han skrev mye og tvilte på det meste 
og mente at arkitektur er krig og krig er 
arkitektur. Han forble en rabulist og filosof 
uten noen eksamen, men underviste både 
på Cooper Union og den europeiske Gradu
ate School i SaasFee, Sveits. Han bedrev 
eksperimentell arkitektur gjennom tegning 
og tenkning i fri dressur, samt på et ryddig 
forsknings institutt. Han reiste mye og kom 
før Steven Holl til Chengdu i Kina og var 
en av dem som markerte klar støtte under 

forfølgelsen av Ai Weiwei og destruksjonen 
av hans arkitektstudio i Shanghai, et hus 
bygget i tegl og betongelementer som det 
tok to år å bygge og en dag å rive. 

Utbyggingsforslag for San Fransisco, 
 Havana og Sarajevo tiltross, Lebbeus 
Woods fikk få oppdrag. Vennskap med 
 Steven Holl ble innledet i 1977 da de beg
ge flyttet til New York, den ene fra Seattle, 
den andre fra MidtVesten, for å bli urbane 
patrioter på et lite TriBeCaloft, fattige, 
men målbevisste, tegnende arkitekter (som 
de fleste arbeidsløse arkitekter på den tid, 
ikke bare The New York Five), disse to i 
Piranesis ånd. 

Lebbeus Woods ( 1940–2012) skrev mye og 
tv i l te på det meste og mente at ark i tektur 

er kr ig og kr ig er ark i tektur

Labyr inten uten ende .  
Bol igoppgave GK3ARK på AHO  
v/ Kaja El ise Skaskiewicz & Mio Or ibe Ueno Stuberg
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man vil sikkert ønske seg tilstrekkelig 
transparens slik at mennesker kan møtes 
og skjønn musikk oppstå i hjertene. En 
restaurant for eksempel, en liten paviljong 
i det grønne, en oase. 

Når Woods får i oppdrag å lage en 
lyspaviljong, blir svaret å skjære den inn i 
Holls struktur, filtrere labyrinten, infiltrere 
hybriden. Men i motsetning til udyret i 
Knossos mørke dyp og indre, er Woods 
infiltrasjon ’Lyset i byen’. For arkitekten er 
det viktig å sprette opp strukturen, peise 
på med overraskende elementer som 
holder folk i age.

Vår tid synes broket og bråket. Still
heten ber om rom til å eksisterer slik 
at vi kan høre når vi blir avlyttet. Friskt 
mot! Det er mindre spionasje i dag enn på 
Napoleons og Minos sin tid, den er også 
mer transparent som arkitekturen.

Tredve bursdagsfeiringer senere, da 
Steven Holl var ferdig med The Linked 
Hybrid  i Peking og de første skissene 
av The Sliced Porosity Block i Chengdu 
forelå, kom øyeblikket da de skulle 
samarbeide for første gang om et arki
tekturprosjekt som presenteres i denne 
artikkelen. 

Senere ble det et filmprosjekt om dem: 
Lebbeus Woods + Steven Holl, The Prac
tice of Architecture, en dokumentarfilm 
av Michael Blackwood. Domus presenterer 
i nummer 965 et intervju basert på en 
samtale mellom de to under opptak av 
filmen, like før Woods døde 30. oktober 
2012. 

Det må kunne sies at Lebbeus Wood 
er den av de to som har en labyrintisk 
tilnærming til liv og arbeid, mens Steven 
Holl er forsvarsadvokat for hybriden, en 

bygningsstruktur, en kraftig plugg hvor 
hele bylivet utfolder seg: arbeidsplasser , 
boplasser, rom for rekreasjon, sport, 
underholdning og kultur og ikke å 
forglemme kjøpesenteret, den bygnings
messige og økonomiske basis for de 
øvrige funksjonene. Den del av hybriden 
som knytter det hele sammen og er 
forutsetningen for eksistensen av bylivet, 
handel, men ikke produksjon. Å arbeide 
for å leve, ikke omvendt. Det som skjer 
i verden rundt oss, er en bekreftelse 
på at den moderne by er tettvokst med 
høyreiste, kortreiste bydeler (minimal 
forflytting av mennesker over store 
avstander) bestående av hybrider som er 
lenket sammen over og under, men også 
på bakkeplan. 

I Kina er man kanskje ikke opptatt av 
hvor kirkehuset skal finne sin plass, men 

F ra  pa lasse t  på  Knossos

De t  he l l i ge  f je l le t  Juch tas  e r  i f ø l ge  legenden  Zevs  g rav ,  og  hans  sovende k ropp  kan  sees  i  f je l le t s  p ro f i l
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Dobbeltøksen var et viktig religiøst sym
bol i den minoiske kultur og et sannsyn
lig etymologisk opphav til ordet labyrint 
(på gresk kalles dobbeltøksen labrys). 

Ifølge greske sagn bygget Daida
los dobbelt økspalasset på Knossos til 
Kong Minos. Uhyret Minotauros levde i 
Knossoslabyrinten og ble etter sag
net drept av Thesevs som etter det ble 
hersker i Athen . Daidalos og Ikaros ble 
også fanget i den samme labyrinten, 
men Daidalos lagde vinger til seg selv og 
sønnen. I lykkerus over friheten ble Ikaros 
overmodig og fløy for nær solen slik at 
honninglimet smeltet og Ikaros styrtet i 
havet. Daidalos kom seg til Sicilia og se
nere Sardinia og fortsatte sitt virke som 
byggmester og billedhugger. Han hadde 
med seg prototypen på sag og øks, hans 
oppfinnelser.

Palasset på Knossos

Kreta, Hellas, 2200–1750 f.Kr.

ARKITEKT :  DA IDALOS ,  ATHEN

Ke i se r i nnens  mega ron
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Plantegningen av labyrinten var like 
komplisert som megaronens ditto var 
enkel.

Knossos var den minoiske sivilisasjons 
hovedstad og viktigste arkeologiske sted 
på Kreta; nest etter akropolis i Athen, 
viktigst i hele det greske rike. Knossos  
rommer forestillingen om den første gres
ke og europeiske kultur overhodet. Det var 
her det begynte. Avstanden til Levanten, 
Anatolia, Egypt og Arabia var relativ kort, 
og alt kom sjøveien:  mennesker, varer, 
påvirkning.

Utgravingene startet tidlig på 1900tal
let. Utgravingsområdet, stedet man 
allerede kjente som prehistorisk, ble kjøpt 
av arkeologen, den senere Sir Arthur 
Evans, som også bekostet utgravingen og 
rekonstruksjonen (det meste med betong, 
bemalt og imitert). Han hadde hånd om 
alt, også mytene og historien, ja han 
oppfant begrepet minoisk og kunne herje 
fritt med påstander om dette og hint om 
Kaphalashøyden som et sammenhengende 
bosted for mennesker og halvguder siden 
7000 år før Kristus. Det hellige fjellet 
Juchtas er etter legenden Zevs grav og 
hans sovende kropp sammenfaller med 
fjellets profil sett mot sør.

Pa lasse t  i nneho ld t  i kke  m ind re  enn  1500 rom fo rde l t  over  t re  og  noen  s teder  f i re  e tas je r 
med komplekse ,  nærmes t  i n t r i ka te  p laner  som fø r te  t i l  beg repe t  ’ laby r i n ten  på  Knossos ’ 
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Den minoiske freden varte i 2000 år, 
en blomstrende kultur med mennesker 
som bodde tett rundt sine herskere over 
havet, beskyttet mot dette med bostedet 
godt unna stranden. Det var flere mino
iske palasser på Kreta: Phaistos, Malia og 
Zakros, men Knossos, som lå fem kilo
meter innenfor dagens Herakleion, var det 
viktigste. Her levde kongen som samtidig 
var yppersteprest i den religiøse utøvelse.

Grunnrisset av Knossos er tilnærmet 
kvadratisk. Palasset inneholdt ikke mindre 
enn 1500 rom fordelt over tre og noen 
steder fire etasjer med komplekse, ja 
nærmest intrikate planer som førte til 
begrepet ’labyrinten på Knossos’. 

Det delvis utgravde og rekonstruerte 
palasset er det yngste på Knossos; en 
labyrint fundamentert på tidligere byg
ningsrester og bygget med kalkstein satt i 
en mørtel av leire, de øverste veggpartier 
var i tegl, enten utmurt mellom rammer 
av tre (fleksibel jordskjelv forsterkning) 
eller som ren mur. Veggene var pus
set og stedvis dekorert med fresker. Det 
var skifergulv inne og ute, også i trapper 
og på den store plassen, torget på 25 x 
50 meter. Alabast og polert marmor ble 
brukt der luksus var etter spurt. Som i 

den langt senere greske arkitekturen var 
takbjelker og søyler av treverk. Uaktet 
opphav, den minoiske eller kretiske søylen 
er spesiell: undersetsige sedertrestammer 
ble satt på hodet slik at den tykke delen 
møtte abakus og bjelkeverket. Dette ble 
utformet som et enkelt kapitel, en forløper 
til det doriske ditto. Praktisk var både 
søylens og kapitelets form en garantist for 
å lede bort eventuelt vann.

Å komme til Knossos i dag er mer en 
påminnelse enn en opplevelse. Til det er 
rekonstruksjonen for søtladen. Man kan 
likevel ikke annet enn imponeres over 
hva som ble bygget for mer enn 4000 år 
siden. Organisering og planløsning er nøye 
avstemt etter funksjonelle som psykolo
giske behov og er en demonstrasjon av 
bygningsfysikalsk forståelse. Lysføringen 
er eminent og klimatiske betingelser tem
met på en måte som overgår våre dagers 
fordummende forskrifter.  

Adkomst og mottakelse er nøye isce
nesatt og orkestrert. Utsikt mot Zevs’ hel
ligdom og havet er logisk posisjonert og 
porsjonert. Men først og fremst er palasset 
en påminnelse om en orden og et ordnet 
indre liv som er påvirket av byggverket – 
eller motsatt?

Portaler og gallerier, trappeanlegg og 
forestillingen om avtrappede tak over 
de samme trapper. Rom som henter lys 
ovenfra, fra dobbelthøye rom. Målestokken 
oppfattes menneskelig og finstemt. Grun
nen er åpenbar: rommenes konstruksjons
bredde er bestemt av tømmerstokkenes 
lengde, sjelden over fem meter; rom var 
stadig et multiple av dette mål, dette 
tall. Festsaler, kulthaller, hellige rom og 
kongens og dronningens megaron ble 
forsynt med bærende søyler og pilarer i 
midten. Noen ganger i enkle rekker, andre 
ganger i doble. Det samme skjema ble 
benyttet for den frittstående megaron, en 
enetasjes boligtype med åpen front og 
bærende sidevegger, forløperen for alle 
greske templer og norske hus fra ildhuset, 
årehuset til moderne hus hvor det er 
sammenheng mellom romlig organisering 
og konstruktiv orden. Følgelig en samlet 
arkitektonisk idé. 
 

Kilde: Studietur høsten 2013
Jorgos Tzorakis (2008): Knossos Esperos 

Verlag, Athen
Arne Gunnarsjaa (1999, rev 2007): Arki

tekturleksikon, Abstrakt forlag
Store norske leksikon
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The Sliced Porosity Block

Chengdu, Kina 2012

ARKITEKT :  STEVEN HOLL ,  NEW YORK
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Chengdu er hovedstaden i Sichuan og et 
av de viktige økonomiske sentrene i vest
Kina – som tydeligvis tåler byggeprosjek
ter som dette på 310 000 m2.

En markant form. Et tydelig tegn. En 
oppgradering av et slitent kvarter. En helt 
ny målestokk som innbyr til en moderne, 
urban livsform. Kanskje ikke det Kina øn
sket, men sannsynligvis det kineserne må 
akseptere for å ta del i en ny velstand 
med plass til alle. Men et totalitært sty
resett vil ikke samtidig kunne være åpent 
og demokratisk, så det blir noen mil å gå 
for de høye herrer på toppen, både i den 
porøse bydelen og i maktens korridorer i 
Peking. Lovende da at de tillater en ame
rikaner i Kina å innføre en arkitektur som 
like gjerne kunne vært sett i den vestlige 
verden. The Sliced Porosity Block er Holls 
oppfølger til Pekingkvartalet The Linked 
Hybrid hvor det meste foregår i høyden, i 
broene mellom høyblokkene.
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Det markerte fasaderasteret i hvit, 
armert betong er forsterket mot jordskjelv 
med diagonale strebere. De  diagonale 
snitt flatene i de oppskårete leivene kon
trasterer den rene strukturen med mørk 
farge i både ’glass og ramme’. De diago
nale snittene bidrar til å bringe sollys inn 
på det elleve mål store indre byrommet, 
selve plassen hvor livet i bydelen utfolder 
seg med 468 geotermiske brønner, store 
vannbasseng som samler opp regnvann 
og som, takket være gjennvinningsanleg
get, har redusert forbruket av rent vann 
med 43%.   

’Lyspaviljongen’ til Lebbeus Woods og 
Christoph A. Kumpusch består av staver  
som sender ut fargesprakende lys avhen
gig av tid på døgnet, tid på året – og ved 
festlige anledninger. Et sikkert ’evig
varende’ fyrverkeri, et lys i byen.  
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De t  marker te  fasaderas te re t  i  hv i t ,  a rmer t  be tong  e r  fo r s te rke t  mo t  j o rdskje lv  med d iagona le  s t rebere .  De   d iagona le  sn i t t  f la tene  i  de 
oppskå re te  le ivene  kon t ras te re r  den  rene  s t r uk tu ren  med mørk  fa rge  i  både  ’ g lass  og  rammer ’ . 

’ Lyspav i l j ongen ’  t i l 
Lebbeus  Woods  og 

Ch r i s t oph  A .  Kumpusch 
bes tå r  av  s taver   som 

sender  u t  fa rgesp ra kende 
lys  av heng ig  av  t i d  på 

døgne t ,  t i d  på  å re t  –  og 
ved  f es t l i ge  an ledn i nger

 Kilde: Domus 965, 2013,  
www.stevenholl.com

Foto: Iwan Baan, Shu He og arkitekten
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Rossend Montané skole

Sant Pere Molanta, Olèrdola, Spania, 2011

ARKITEKT :  GGG – GUSTAU G IL I  GALFETTI
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En stram skole i betongstein og fargede, 
polymerbehandlede betongelementer 
har et enkelt og oversiktlig, Lformet 
planoppslag. 

Oppdelingen i ulike blokker danner små 
og store innvendige og utvendige ute
oppholdsrom, sammenbundet av klasse
rom og sirkulasjonsarealer. Den store 
skolegården dannes av de to fløyene og 
landskapsrommet selv. 
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P lan  1 .  e tas je
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Skolen strekker seg fra landsbyen 
San Pere Molanta (sør for Barcelona) og 
ut mot vinmarkene i Penedés. Betong
elementenes farge er et gjensvar på de 
fargetoner og stofflighet som finnes i 
tilstøtende omgivelser. 

Betongsteinens (hullblokktype) naturlige 
grå farge danner en nøytral bakgrunn og 
viser sin ikke bærende funksjon gjennom 
stable forbandet. Steinen er sannsynligvis 
hydrofobert, kanskje også polymert, slik 
at tagging er like vanskelig på dem som 
på betongelementene. 

Gitterfasadene er utført i samme type 
betonghullblokk, snudd 90 grader. Skolen 
i Penedés ser fortsatt ut som en skole, 
ikke et multinasjonal forretningsbygg som 
altfor mange norske skoler.

 
Kilde: ArchiDaily

Arkitekten
Foto: Jose Hevia, 
www.josehevia.es
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gang slikt ble bygget. Og en stor by barne
hage med både innvendige og utvendige 
kvaliteter, lys, luft, inspirerende utsikt og 
spennende omgivelser. Byliv.

La det være sagt med én gang: Genèves 
kalvinisme har blitt hardt prøvet. Interna
sjonaliseringen gjennom Folke forbundets 
tilstedeværelse før krigen, FNs mange 
underbruk og Røde Kors etter krigen, har 
ført til store, spredte utbygginger rundt 
byen og utarmet bykjernen. Selv den 
kalvinistiske Le Corbusier foreslo motor
vei rett gjennom byen, noe som førte til 
at tomter som den i Rue du Cendrier ble 
liggende brakk, bundet opp i en utdatert 
reguleringsplan. 

Men en vakker dag i 2006 vinner Ser
gison Bates arkitektkonkurranse i sam
arbeid med bysbarnet Jaccaud (arbeidet 
med Herzog & de Meurons Laban Centre 
i London og ’Fugleredet’ til OL i Peking). 
Arkitektenes erfaringer fra bybygging og 
engelsk tilkneppet holdning gjennomsyrer 
oppslag og fasadeoppbygging. Men man ser 
tydelige paralleller i Zürich helt tilbake 
til den gryende modernismen som så 
absolutt var både rasjonell og funksjonell 
og med tydelige tegn som vertikaliserte 
rammer og vinduer i fasader og arkadelig
nende møte med fortauet.  

Boliger og barnehage , Genève, Sveits 2011

ARKITEKT :  SERG ISON BATES ,  LONDON ,  MED JEANPAUL JACCAUD ,  GENEVE

Som Zürich er zwinglikansk, er Genève 
kalvinistisk. Begge reformatorene Zwingli 
og Calvin hadde nøysomhet og tilbake
holdenhet som postulat. Det ytre skulle 
være beskjedent, ikke prangende. De ville 
de katolske faktene og glorete fasader til 
livs. Beskjeden i det ytre, rik i det indre. 
Rik, ikke ved å vise gull, men fylt av 
den varme gullet gir; gullets trygge og 

iboende verdi og egenskap. Ingen kan da 
heller se gullet i Zürichs Bahnhofstrasse, 
verken nede på gaten eller inne i husene.

Interessant da at dette ’kalvinistiske’ 
byhuset er tegnet av engelskmenn på en 
av de sentrale tomtene ut mot Rhone og 
Genfersjøen, et dyrt område. Men huset 
selv er rimelig. Og rommer leiligheter vi 
i Norge ville kalt sosial boligbygging den 
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Etasjehøye betongelementer er flettet 
sammen og fugene plassert i innvendige 
hjørner og overganger som fremhever 
flaten, tektonikken, mer enn metodikken.

Elementbyggeri er likevel et gode for 
byen og bylivet. Kort byggetid med korte 
trafikkstopp ved inntransport er viktige 
momenter. I tillegg har leilighetene gode 
romlige kvaliteter, godt belyst og roms

lige (treroms 78 m2), ulikt det meste 
man ser i verden for øvrig. Dessuten er 
leilighetene billige både å produsere og å 
kjøpe. Og det hører til sjeldenhetene både 
her og der. Og kan man, så lager arkitek
ter gjennomgående leiligheter. Og umulig
gjøres dette av byens tetthet, med hus på 
alle kanter, sørger de for at leilighetene i 
hvert fall får lys fra to sider. I Norge ser 

vi mer og mer at selv på flatmark lages 
det kummerlige leiligheter uten gjennom
lys, når alt ligger til rette for nettopp å 
bygge slike. Hvor dum går det an å bli? 
Entreprenører er elendige boligutviklere 
som kun bygger for egen lommebok.   

Kilde: www.sergisonbates.co.uk
Foto: Arkitekten
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Boliger i Finsbury Park

London, Storbritannia 2008

ARKITEKT :  SERG ISON BATES ,  LONDON

I London bygger arkitektene SergisonBates 
med tegl og betong. Det er om denne be
byggelsen arkitektene brukte betegnelsen 
’brickness’, og er det noe husene er fulle 
av, er det teglhet! Tegl til å ta og føle på 
og til å bo i. 

London er en dyr by å bo i og selv når 
arkitektene vet å lage gode leilighets
planer (også når de er knadd helt ned 
til minimum). Kombinert med rasjonelt 
produksjonssystem og kjente detaljer, er 
leilighetene i Finsbury Park både mindre 
og dyrere enn tilsvarende leiligheter i Rue 
du Cendrier i Genève. En treroms på 54,5 
m2 i London koster omtrent det samme 
som en tilsvarende treroms på 78 m2 i 
Sveits.

77 leiligheter er fordelt på tre bygnings
volum, to på fem etasjer, én på tre, men 
alle med ett trapperom med fire leiligheter 
pr etasje, ingen av disse er gjennomgå

ende, men godt belyst fra to sider og med 
skjermede uteoppholdsrom som loggiaer.

Jeg stusser litt over byggemetoden. Tegl 
er kun brukt som utmurt hvor ytre vange 
skjuler de bærende betongskivene i fasa
den. Indre vange er pusset poroton (el til
sv) innvendig, tegl utvendig på loggia. Man 
forstår at heis/trappekjernen, ja sågar 
leilighetskilleveggene støpes, men disse 
er i partier murt. Hvor mye enklere ville 
det ikke vært med diafragmakonstruksjon 
i yttervegg, tegl i nevnte skillevegger og 
betong kun rundt trappen og heisen, og i 
dekke og i tektonikkens navn: i fasaden for 
artikuleringens skyld, etasjehøye teglskiver 
mellom horisontale bånd gir bygningen et 
høyreist, engelsk preg, både folkelig og 
aristokratisk på en gang.

Kilde: Arkitekten
Ill.: www.sergisonbates.co.uk

’ B r i ckness ’



69

m
ur

+
be
to
ng
	
	4
	•
	2
01
3

P lan  toppe tas je


