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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  
ETH-Zürich, har egen praksis  
i Oslo, har vært gjestepro- 
fessor ved RWTH-Aachen,  
reiser mye og gjerne, maler akvareller og  
tenker og snakker fritt og høyt; noe blir det  
aforismer av.

Fo
to

: B
. D
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I Norge har vi vann nok til å forsyne 
hele verden. En verden som tørster, hvor 
kvinner og barn går milevis for en dråpe. 
En verden hvor hver dråpe må tas vare 
på, men også en verden hvor vannet er 
en trussel når det kommer ukontrollert i 
uhorvelige mengder. Hvor det å få vannet 
unna i ’storm water drainage’ er viktigere 
enn å samle det opp.

Norge har vannet, vi har flasker, vi har 
tanker, vi har rør, men ingen planer for 
logistikk, transport og distribusjon. Som 
pengene, de er her, men kommer ikke 
frem til dem som trenger det.

Havet er stort, havet er vått. Havet er 
vår redning. Der finnes mat, der finnes 
energi. Ikke bare fisk.

Livet er dagene som kommer og går. 
Det har vi lært av en velformulerende 
svenske. Å prosjektere er å rette egne og 
andres feil. Stadig korrigering. Det er det 
arkitekter og konsulenter tar seg betalt 
for. Ta seg betalt for å lage og rette feil. 
Underlig verden, men sant. 

På yr.no ser jeg at i kommende uke, 
33, har Ho Chi Minh City regn hver eneste 
dag. Så har de vel en arkitektur som tar 
vare på menneskene. 

Brev fra en hyttevegg: Det ble vann i mengder i år også, og vind .
Langt fra hylende master , v ind og bølger , sei l og merker jeg roen på land. Vann.
Vann er vått som havet som ikke kan dr ikkes, uten trans formerende krefter ,  sol og vind .

byggekunst i mur+betong

STEDER JEG ALDRI HAR VÆRT
– og likevel: Arkitektoniske intervensjoner, vind og vann

av A ina  Dah le
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Sammen med Shunri Nishizawa og 
Daisuke Sanuki, og ofte i samarbeid med 
entreprenørfirmaet Wind and Water House 
JCS, har et ungt, vietnamesisk arkitekt-
kontor plassert seg på verdenskartet med 
noen interessante prosjekter hvor grønn 
arkitektur blir mer enn politisk pjatt. 

Vi har hørt det før: først menneske, så 
kristen (NFS Grundtvig), først arkitektur, 
så alt det andre som må være på plass 
for å være arkitektur. Et menneske er et 
menneske, arkitektur er arkitektur og kan 
ikke være noe annet. Meningsbærer ja vel, 
praktisk ja vel, konstruktiv ja vel, moralsk 
ja vel, bærekraftig ja vel.

Binh Duong er en forstad tredve minut-
ters kjøring utenfor HCM City. En ny skole 
for 800 elever er bygget på en 5,3 mål 
stor (liten) tomt omgitt av femetasjes 
høye trær, en regnskog. 

Fuktig varmt, tropisk klima året rundt. 
Regntid fra mai til november (sjekket  på 
yr.no: kommende uke 33 skyet og regn 
hver eneste dag og underkant av 30 
grader, sannsynlig relativ fuktighet godt 
oppunder 90%. Det betyr Cross Ventila-
tion. Smale hus orientert og utstyrt slik 
at vinden fanges og dras igjennom hus og 
rom. Vertikale lameller, louvres, blir svar 
og uttrykk. Og åpne, utvendige korridorer 
slik at alle kan gå tørrskodd til hverandre. 

Binh Duong School

Ho Chi Minh City, Vietnam, 2011

ARKITEKT :  VO TRONG NGH IA ARCH ITECTS ,  HCM C ITY
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1  hoved inngang
2 va k t
3  lærerga ras je
4  t i l  ta k
5  ha l l
6  kon to r
7  møte rom
8 leserom e lever
9  k lasserom
10 kjøkken
1 1  kan t i ne
12  te r rasse
13  svømming
14  tekn .
1 5  admin i s t ras j on
16  rek to r
17  a k t iv i te t s rom
18 fag fo ren i ng
19  s ty re fo rmann
20 a l l rom
21  sedumta k
22 gå rdsp lass
23 sko legå rd
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Fotavtrykket tar store deler av tomten, 
som gjenvinnes ved at taket blir uteopp-
holdsrom når det passer med været. Det 
ser nifst ut, men jeg antar at den lokale 
bygningsloven ivaretar beskyttelse mot 
fall fra store høyder. I hvert fall er de 
vertikaliserte fasadene både organisert og 
utført med sikkerhet for øye. Og elegant. 

Betongkonstruksjonen bygget på stedet 
og de sikkert ettermonterte betong-
lamellene har hver sin repetitive takt som 
sammen med den s-formede, meander-
liknende planen gir tilstrekkelig mat for 
øyet og definerer to selvstendige uterom, 
det innerste privat, med basseng for 
elevene omkranset av undervisningsrom, 
det ytterste offentlig, med samlings- og 
velkomstplass omkranset av administra-
sjon og lærerrom.

Og vannet? Det samles opp og gjen-
brukes på tak og kultivert terreng. 
Selvsagt.

Kilde: www.votrongnghia.com  
dezeen, ArchDaily
Foto: Hiroyuki Oki 
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Samme arkitekt som foregående. 
Crossventilation igjen, men mer kompakt 
i uttrykket (vertikalt betong-sjakkbrett) 
selv om huset er smalt og sørger for 
gjennom luftingen og akselerering av 
samme. 

Noen har fortalt meg at Vietnam seiler 
opp som arkitekturlandet i Sørøst-Asia og 
at jeg kanskje må omdefinere mitt revir. 
Mye grønt, mye varme, mye vann høres 
godt ut, og når den modernistiske arven 
fra vesten tolkes slik (Vo Trong Nghia er 
utdannet på Tokyo universitet), knyttes 
det til det stedsegne, det lokale og gir 
sammenheng samtidig som arkitekturens 
universelle kvaliteter sørger for forstå-
else. Vi trenger alle kunnskap, vi trenger 
alle vann, vi trenger alle mat, men alle 
spiser ikke av den grunn kjøtt.

Kilde: www.votrongnghia.com

FPT Technical University

Ha Noi, Vietnam (under planlegging/bygging)

ARKITEKT :  VO TRONG NGH IA ,  HCM C ITY 
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Cardedeu – kapell ved Lago de Coatepeque, El Salvador, 2013 

EMC ARQU ITECTURA ,  SAN SALVADOR

Kapellet er del av et hotellanlegg som 
er spesielt tilrettelagt for utendørs-
aktiviteter, med tilhørende restaurant og 
andre støttefunksjoner . Anlegget ligger 
vest for hovedstaden og vest i landet 
omgitt av vulkaner og med utsikt over 
innsjøen Coatepeque – sannsynligvis en 
kratersjø slik det ser ut på kart og bilder. 

Pussig, men slik jeg leser det, er 
adkomsten til hotellet temmelig uinteres-
sant, mens nedstigningen til kraterkanten 
som stuper ned mot sjøen, er utfordren-
de til spennende. 

Og målet for vandringen: Kapellet 
 ligger øverst i den bratte gresskråningen, 
– en trapesformet, asymmetrisk beton-

geske, åpen i begge ender som et skrått 
avkuttet rør, men fordi det er et rett 
parallell epiped blir snittflaten avlesbar 
som en firkant. I front blir betongveggene 
godt og ulikelangt belyst innover mot 
der menigheten sitter på enkle trebenker 
med innsjø og himmel foran seg uten å 
bli blendet. Korset av rått stål har i til-



legg til å være det symbolet det er, også 
en konstruktiv oppgave. Alter og lesepult 
er støpt.

Kilde: www.emcarquitectura.com
www.cardedeuelsalvador.com

Foto: Tom Arban, www.tomarban.com 

S i t uas jon
1  kape l l
2  a k t iv i te te r
3  lobby
4 res tau ran t
5  ho te l l

Sn i t t  g jennom kape l le t .  En  enke l ,  p lass tøp t  boks  i  be tong 
unders tø t te t  og  avs t ive t  av  ko rse t  i  s t å l .  
Al te re t  ’ f l y te r ’  i  en  g runn  vanndam
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Arkitekturens nestor fra Tessin, Sveits, 
var i mange år professor på EPFLausanne. 
Nå, som 83-årig professor på Sassari, 
Sardinia, samler han et internasjonalt 
team omkring seg og vinner arkitekt-
konkurransen om å forme Bahnhofplatz 
Brig med nytt tak og organisering av tre 
spor og oppstilling for postbusser, sykler 
og dens slags.

’Linie’ – Bahnhofplatz Brig 
Wallis, Sveits, konkurranseprosjekt 2015

ARKITEKT :  LU IG I  SNOZZ I  +  TEAM ,  LOCARNO CH/SASSAR I  I

Snozzi har et skrapt blikk og konse-
kvent tenkning. En av hans aforismer 
lyder: «Mangfoldighet er monotoniens 
preludium, vil du unngå den skal du 
gjenta ditt element». Glimrende, og bedre: 
«Hvert bebygde inngrep betinger en øde-
leggelse, ødelegg med forstand!».

Av 47 team som søkte om prekvalifise-
ring ble ti plukket ut til å konkurrere. Jeg 

har ikke sett mer enn de tre premierte 
utkastene, men der de to neste på listen 
forsøkte seg på å tolke stedet og tilføre 
noe med oppsluttende karakter, gjør Team 
Snozzi nesten det motsatte. De definerer 
klare kanter og radikaliserer stedet og tar 
linjen, 210 meter, helt ut med tvilling tak, 
begge 12 meter brede og med en åpen 
spalte imellom som gir lys, ’oppsikt’ 
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(egentlig: Gebirgspanorama, ordet for 
utsikt i alpedalene) og luft. 

Ti søyler er plassert på linje med 
akseavstand 21, 5 meter. Søylefoten har 
elliptisk tverrsnitt, mens søylehodet har 
sirkulær ditto. Over løper en forspent, 
torsjonsstiv, gjennomløpende drager som 
krager ut i begge endene. Konsollen, 
eller hoveddrageren er skjult i takflaten. 
Jordskjelvsikring blir lengderetningen tatt 
vare på av rammevirkningen av stripe-

fundamentene, søylene selv og dragerne, 
men i tverretningen skjer dette gjennom 
innspenning av søylene i fundamentet. 
Slik kommer man unna med et bære-
system med et minimum av vertikale 
lastbærere og derav letthet og luftighet. 
Dragertverrsnittet (taket) er utstøpt med 
lettaggregatbetong (leca). Den synlig 
betong er lys.

Til orientering: Matterhorn-Gotthard-
Bahn frikobler seg fra det øvrige jern-

banenettet i Brig og inntar posisjon som 
en bybane, sporvei, senere forstadsbane, 
brattbane der den svinger seg enten til 
Zermatt og enda høyere, eller østover 
til Gotthard og St. Moritz. Jeg mistet en 
gang toget her og måtte bo på hotellet 
til venstre. Håper det blir strammet opp i 
samme nu.

Kilde: TEC21, nr. 26-27 26. Juni 2015
Ill.: : Arkitekten/konkurranseprosjektet 
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Casa no Tempo,  
Montemor-o-Novo,  

Alentejo, Portugal, 2014

ARKITEKT :  MANUEL A IRES MATEUS  
I  SAMARBE ID  MED E IERNE ,  

ANDRE IA OG JOÃO RODR IGUES
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Arkitektkontoret med brødrene Aires 
Mateus søker stadig videre mot en forenk-
lingens arkitektur. Ikke mote. Ikke det 
minimalistiske. Likevel det enkle, vegger 
og konstruksjoner som definerer formen, 
materialer som fastholder uttrykket uaktet 
stofflighet, glass, porselen like mye som 
tegl, puss, tre uansett graden av bearbei-
ding.

I dette huset aner man det tidløse, et 
liv på en europeisk ranch, på bondelandet 
i vakre Alentejo, et storslått landskap 
med sletter overstrødd med oliventrær og 
korktrær. 

Et feriehjem, et tidløst hjem gjennom 
flere generasjoner, skal føres vider inn i 
en ukjent fremtid sammen med en kjent 
fortid, hvor tidens patina ligger i dimen-
sjonene, hvilken høyde, bredde, lengde. 
Ikkedet krakelerte patinatunge rusket, 
men stedet, himmelen, trærne. Alt ved 
det samme. Og stemningen. Godt hjulpet 
av hester og basseng som ser ut som 
naturlige vannpytter. Stille, mykt, venn-
lig. Selv gulvet med små soltørkede (?) 
marktegl (lokalproduksjon) over varmerør 
ser mykt ut og gir rommene målestokk 
og føttene hvile. 

Kilde: ArchDaily og Dezeen 
www.airesmateus.com
Foto: Nelson Garrido,  
www.ngphoto.com.pt
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Et ektepar kjøper en lenge søkt tomt  
på Costa Brava, bare for å finne ut at  
med de vindene som fyker rundt hus-
hjørnene i 180 km/t (mistral og tramon-
tane), er utelivet med utsikt over Middel-
havet kun svakt forbundet med nytelse og 
avslapping. 

Arkitekten vet råd. Med unntak av et 
lite svømmebasseng på utsiden av huset, 
er alle aktivitetene henvist til baksiden 
og innsiden av huset. Hvert rom får sin 
spesifikke orientering og tilhørende utsikt, 
så det vidstrakte havet og den høye him-
melen gir tilbake de farger og mønstre 
som sol og vind gir. 

Solsikkehuset – 
feriebolig i  
El Port de la Selva, 
Spania, 2014

ARKITEKT :  EDUARDO CADAVAL  
&  CLARA SOLA-MORALES ,  
BARCELONA OG MEX ICO
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P lan  1 .  e tas je

P lan  2 .  e tas je
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De hvite betongvolumene er stablet 
oppå hverandre og viser i sitt møte med 
flaten utenfor (terreng eller tak) at det 
ikke lagt til rette for noe sømløs overgang 
mellom ute og inne, i hvert fall ikke i 
gange. Med blikk og drømmer går alt an 
og slett ikke av veien her ute ved Middel-
havets blå rand med sikt til vindistriktene 
i Frankrike og selve El Port de la Selva.

Kilde: Arch Daily juni 2015
Foto: Sandra Pereznieto,  

www.pereznieto.com
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I udkanten af ’De Gamles By’ på Nørrebro  
i København er en børneinstitution 
skudt op ad jorden. Fem bygninger med 
runde hjørner er pakket ind i vertikalt 
monterede stænger af tegl, der både 
fungerer  som facadebeklædning, værn om 
 tagterrasser, sikring af vinduer og stakit 
om have, opbevarings rum og legeplads. 
Med grønne taghaver og et respektfuldt 
bevaret  akacietræ i midten er det blevet 

Børnehaven Forfatterhuset

København, 2014

ARKITEKT :  COBE

Gjest 
i  byggekuns tspa l ten : 
Susanne U l r i k
a rk i tek t ,  j ou r na l i s t , 
t i d l .  reda k tø r  av 
 t i dssk r i f te t  Teg l ,   
nu  av  teg l-er fa . dk

Facade mod S jæl landsgade . 

til en lille børnelandsby til de 160 børn i 
 alderen 0 til 6 år. 

Teglelementerne kaldes for ’baguettes’. 
60% er røde som almindelige tegl, 20% 
er lysere og 20% er mørkere. De danner 
et afvekslende spil i facaden, og tilføjer 
bygningerne en venlig lethed. 

I 2012 vandt projektet førstepræmie i 
en arkitektkonkurrence og stod færdigt til 
indflytning i sommeren 2014. 

Fo to :  Adam Mørk
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Tegnestuen COBE har i samarbejde 
med landskabsarkitekterne PK3 og D.A.I. 
arkitekter ingeniører stået for projektet. 
Københavns Ejendomme er bygherre.

’De Gamles By’ blev grundlagt i 1919 
i ældre hospitalsbygninger med store 
grønne områder imellem og rummer 
plejehjem og ældreboliger. 

Foto: Adam Mørk og Rasmus Hjortshøj 
(utlånt av arkitekten) og  

Susanne Ulrik 

En l i l le  bø r ne landsby  med taghaver  og  e t  respek t f u ld t  beva re t   a kac i e t ræ i  m id ten .  
Nye  røde  teg le lemen te r  b land t  æld re  røde  teg l facader

Fo to :  Adam Mørk
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P lan  2 .  e tas je

P lan  1 .  e tas je

En  l i l le  bø r ne landsby  med taghaver  og  e t  respek t f u ld t  beva re t   a kac i e t ræ i  m id ten .  
Nye  røde  teg le lemen te r  b land t  æld re  røde  teg l facader

De ta l je
Fo
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