
54

m
ur

+
be

to
ng

 
  

2 
• 

20
16

byggekunst i mur+betong

TILBAKEHOLDEN ARKITEKTUR
av A ina  Dah le

Fo to :  Os lo  S  U tv i k l i ng  –  Ivan  B rody
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Den kaleido skopiske og  
kommen terende bygge - 
kunstspalten er signert  
Aina Dahle. 
Aina 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 professor  
ved AHO, Arkitektur- og  
designhøgskolen i Oslo og  
gjesteprofessor ved RWTH- 
Aachen. Hun reiser mye og gjerne, maler 
akvareller og tenker og snakker fritt og høyt; 
noe blir det aforismer av.

Fo
to

: B
. D

ah
le

Kan jeg, som liker Barcode og ellers 
ikke akkurat er kjent for å sette mitt lys 
under en skjeppe, mene noe fornuftig om 
dagens tema? Om det å være tilbake-
holden?

Tror det. I hvert fall, ta en titt på 
eksemplene i det etterfølgende og glem 
meg! Jeg liker ikke kaos, men heller ikke 
regler som dyrker det uforutsette som 
fører til kompromissenes tyranni. Om 
man ikke er veldig god, da. Et geni, en 
kunstner. Men de færreste av oss er det. 
 Kunstnere. Arkitekter skal være tilregne-
lige, pålitelige, forutsigbare og forut-
seende. Det uforutsette skjer som vi vet i 
enhver byggesak, og for de fleste av oss 
er kunsten å kjempe prosjektet gjennom 
stormer som, på grunn av feil beslutnin-
ger, uansett opphavsmann, kan føre til 
at det hele går rett vest. Jeg blir av den 
grunn særlig imponert når det repetitive 
blir rikt og mangetydig. Det monotone er 
nemlig ikke kjedelig, det er rolig og or-
dentlig og har fortsatt noen overraskelser 
på lur. Og selv den enkleste kropp tilføres 
noe særlig i lyset og den tredje og fjerde 
dimensjon. Det må ikke være spektaku-
lært og i hvert fall ikke spekulativt.

Men tilbake til Barcode, Oslos nye skyline, 
Operaens foreløpige bakgrunn. Den er 
 absolutt ikke monoton, rekken er rikt 
artikulert allerede i reguleringsplanen og 
glitrer i dag som et fortettet mini New 
York, en moderne bydel klar for det 21. 
århundre. Den har likevel et ordens-
prinsipp som hindrer vilkårlighet. Og snart 
er den ferdig utbygd. Gratulasjoner til 
byplansjef Ellen de Vibe som har stått 
strekka tross motstand fra nikkersadel, 
en 18-årig not-in-my-backyard-jente og 
den lite fornyende foreningen for byens 
fornyelse med sine reaksjonære aritekt-
kumpaner. 

Med ulike høyder og bredder, men med 
like brede mellomrom, de nord-syd-
gående gatene oppkalt etter Hansabyer 
lenger syd. Uansett husenes bredde, det 
er alltid kortsiden som henvender seg 
til hovedgaten, Dronning Eufemias gate. 
Langsidene ligger til stikkgatene inn mot 
Trelastgata som følger jernbanens linjefø-
ring, bare brutt av Stasjonsallmenningen 
og passerelles (gangbroer). 

Byen er offentlighetens domene. I 
Barcode finnes ingen private gårdsrom, 
heller ingen baksider. Alle sider fronter 
offentligheten og gjør alle byrom tilgjen-
gelige. Vi skal være takknemlige for at 
ikke Dronning Eufemias gate og jernbane-
perrongene ble stengt av trøstesløse 
storkvartal med private gårdsrom. Tunge, 
trege hus med stor fasadelengde. Nå har 
vi fått aktive gatefasader flerret opp med 
lys, splintret lys og sikt mot fjorden. 

Vel er det fint med storgårdskvartalene 
i København. For dem det gjelder. Eller 
Berlins Hackesche Höfe. Sistnevnte er 
gjort tilgjengelig da kvartalet det ligger til 
på dette punktet i Mitte er overstort, og 
en shortcut til Sophienstrasse kan være 
på sin plass. Men normalt tapper slike 
halvprivate, halvoffentlige strøk byens 
offentlige områder og byrom for liv og 
krefter. Enda mer de fem bakgårdene på 
rekke og rad i Kreuzberg. Her bodde men-
nesker i ensidig belyste leiligheter uten 
skråblikk til annet enn en ny branngavl. 
Avstanden mellom radene var 5,5 meter, 
lengden av en brannmanns stige som 
kunne bæres på tvers og snus horisontalt. 
Og gårdsrommene ble mer og mer private 
jo dypere inn i kvartalet du kom.

Så kan man mene at husene i Barcode 
uttrykker seg ulikt og vilkårlig? Tja! 
Ikke mer enn villaene i Homansbyen, og 
fellesnevneren der er arkitektens navn 
og havegjerdene. I Bjørvika er det de 

rektangulære fotavtrykkene og fortauene  
som omkranser hver tomt og at de er 
bygget på samme tid og gir et mylder 
i sin orden og låner skyline og base til 
hverandre. Til sammen en moderne by, 
ordnet, og som vil vokse seg rikere med 
tiden med økte tilbud på gateplan. Som 
ganske sikkert kommer. Og kanskje et 
sted å feste blikket i enden av gaten?  
Gi det fem-seks år når alt er ferdig.  
Dette blir bra. For byen er solidaritetens 
arena, solid og holdbar og åpen.

Betrakt denne innledning som et inn-
stikk i avisen.

Temaet er tilbakeholdenhet, og da har 
Max Dudler og noen andre sveitsere et 
og annet å lære oss. Og Johan Celsing 
i Malmö. Og Schmidt Hammer Lassen 
 Architects. De bringer alle en vertikal-
orden inn i byens horisontale tyranni. 
Også WDMR i Morcote. God lesning!
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len blir spiss i møtet med himmelen, går 
Dudler fra konseptet og knekker inn de 
to øverste overdekningene og lar glasset 
følge etter. Betongpilarene er det eneste 
som er murt, forblendet med rød tegl. 
Samme tegl er brukt i de prefabrikkerte 
overdekningene. Til sammen en fortolk-
ning av den nordtyske teglgotikken uten 
så mye som å lefle med spissbuer og 
filigraner. Gotikken kjennetegnes mer av 
rammer enn buer og disse rammene kan 
være rette. Det er dessuten mer rasjonelt 
og rimeligere og vannet er lettere å kon-
trollere på sin vei nedover. Slik kan det 
åpne landskap gi rom for nye byer med 
vakre fasader som ramme for offentlig 
rom og liv.

For når du kommer sørfra på en av by-
ens hoved-innfartsårer, Moislinger Allee, 
kjører du gjennom et like heterogent og 
lite vakkert mellomland som de fleste 
byer vi kjenner. Selvsagt er årsaken de 
store distribusjonsanleggene og produk-
sjonssteder som ikke kan ligge annet 
sted enn utenfor de tette borgbyene som 

Kontorhus 

Lübeck, Tyskland

2015

ARKITEKT :  MAX DUDLER ,  BERL IN

Bibl iotektet på Humboldt-univers i tetet i  Ber l in .  Ark i tekt Max DudlerDiözesan-bibl ioteket i  Münster .  Ark i tekt Max Dudler

En sveitsers svar på nordtysk teglgotikk.

Max Dudler (1949–) er europeer og vil kun 
bygge i Europa. Han er født i Sveits i Thal, 
har kontor i Zürich, Frankfurt am Main og 
Berlin samt professorat på kunstakade-
miet i Düsseldorf og han er opptatt av å 
bygge byer med høy tetthet og definerte 
byromsvegger for på den måten lage 
gode gater og plasser. Han er kjent for 
sine stramme bibliotek for det katolske 
bispesete i Münster (Westfalen), 2005, 
og i Berlin for Humboldt-Universitetet 
( Brødrene Grimm bibliotek) i sentrum, 
2009.

Hva gjør en rasjonalistisk byhusarkitekt 
med hang til sveitsisk minimalisme og 
detaljer i det åpne landskap utenfor tette 
Lübeck? Jo, han tetter til der han kan og 
kommer til. Med en generell bygnings-
truktur som ordner planen og volumetrien 
innenfor det lokale regelverk og siden han 
er i hansebyen Lübeck bygger han med 
tegl, ikke de hanseatiske bryggegavlene, 
men en abstraksjon av disse. For der gav-
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Kilde: Fra en studietur i februar 2016
Bauwelt, arkitekten

Foto: AD

Lübeck er. Men dette mellomlandet eller 
omlandet er også fylt opp av kjent typo-
logi: eneboliger, rekkehus, blokker, Sied-
lungen av ymse kvalitet. Det er faktisk 
ikke alt det går an å lage by av, heller 
ikke for Max Dudler. Men han prøver, ingen 
tvil om det. Også marsipanen, da. Allerede 
i middelalderen var den god.

Det var én ting til de hadde i mid-
delalderens gotikk, blyglassvinduer og 
smårutede vinduer med synlige karmer 
og rammer. Her støter glass og tegl 
visuelt sammen uten noen omramming, 
direkte, med unntak av de to øverste 
etasjene hvor en vertikal midtkarm tar 
opp fasadeknekken. 
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Europeisk hansamuseum

Lübeck, Tyskland 2015

ARKITEKT :  ANDREAS HELLER ,  HAMBURG

He i sen  t i l  ta ke t  e r  e t  l ø f tebo rd ,  egen t l i g 
en  he i ss to l  med vann te t t  teg lhe t te .  I 
l ukke t ,  ned fe l t  s t i l l i ng  gå r  den  i  e t t  med 
teg le t  i  ta k f la ten ,  kun  rekkverke t  e r  syn l i g
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Nordves t- fasaden  mot  ga ten

E t  gav lhus  med per fo re r t  f ron t  ta r  opp  nabobebygge lsen  og  s i dega tens  må les tokk .  
Teg lveggen  re i se r  seg  i  en  kon t i nuer l i g  bevege lse  f ra  de t  s te i nsa t t  fo r tau ,  i ngen  syn l i g  sokke l ,  i n te t  syn l i g  bes lag . 
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tegn på noe man først ikke helt skjønner 
hva er.

Tykke teglbrystninger har selvsagt ikke 
beslag. Vanntetting skjer i sjikt på sjikt 
nedenfor og inni. Intet er synlig som ikke 
skal bli forstått. Paradoksalt nok, men 
herlig massivt og i pakt med intensjon og 
konsept.

Der terrenget, eller borgmurene om du 
vil, opphører, ligger et skøyeraktig gavlhus 
med perforert front og tar opp nabobebyg-
gelsen og sidegatens målestokk. Teglveg-
gen reiser seg i en kontinuerlig bevegelse 
fra det steinsatte fortauet, ingen synlig 
sokkel, intet synlig beslag. Hva  lever blik-
kenslagerne av i Lübeck? Å skrive bøker 
som Thomas Mann, tenker jeg.

Kilde: Studietur februar 2016
Foto: Holger Ellgaard (n.v. side 60) og AD

utgraving støtte man på mengder av funn 
som forlenget bygge tiden med to år.

En sammenhengende teglbastion 
kompletterer landskapet og en tidligere 
bymur. Funksjonene er nærmest gravd inn 
i bakken og lyset hentet fra store vinduer 
i front og på nordsiden. Det er murt med 
gjenbrukstegl som kjennetegnes ved sin 
myke jordfarge. Den nordtyske teglgotik-
ken er fremfor alt rød, også i Lübeck, men 
her hvor huset er blitt terreng mer enn 
bygning, er det en logisk sammenheng 
mellom koloritt, bruk og stofflighet.

Taket er en del av vandringen fra 
borgen. Her kommer man også opp med 
en heis, mer et løftebord, men egentlig 
en heisstol med vanntett teglhette som, 
når heisstolen befinner seg nede, går i 
ett med teglet i takflaten. Rekkverket som 
omkranser arrangementet er eneste synlig 

Lübeck var den viktigste hansabyen og har 
nå fått sitt og Europas største museum og 
dokumentarsted for en epoke hvor Novgo-
rod, Bergen, Münster, Köln og London, blant 
mange flere, var viktige byer i en meget 
sterk handelskonføderasjon. Med unntak av 
München ligger alle store tyske byer ved 
vannveier som den dag i dag transporterer 
store mengder gods og passasjerer. Da 
Berlin ble hovedstad ’Nach der Wende’ 
på begynnelsen av 1990-tallet ble alle 
byggematerialer ført til byen på elver og 
kanaler. Intet på landveiene.

Lübeck ligger ved elven Trave 20 
kilometer sør for Travemünde ved elvens 
utløp på Østersjøkysten.

Og museet ligger rett opp for kaia i 
gamlebyen opp mot borgen. En tidligere 
betongbunker og et sjømannshjem ble re-
vet og utgjør tomten. Den ble dyr, for ved 
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På Kokkums gamle verft, mellom Central-
station og Øresund, blir det bygget en helt 
ny bydel for å knytte byens gamle sen-
trum nærmere vestre havn og vice versa.

Arkitekt- og prosjektkonkurranse gjen-
nomført i 2008 ble vunnet av Skanska 
med arkitektkontoret Schmidt Hammer 
Lassen Architects, København. En ryddig 

Malmö live: «kulturby i byen»

med for å tegne ut et romprogram på til 
sammen 90 000 m2: 
• 8 000 m2 kongress 
• 21 000 m2 hotell 
• 17 000 m2 konserthus
• 10 000 m2 parkering & kjeller
• 15 000 m2 bolig
• 12 000 m2 kontor

miks hvor kanskje det vakreste huset er 
det lave saltakshuset til Svenska Kyrkan 
vis-à-vis hotellinngangen. Ytterligere 
to danske kontorer, Dorte Mandrup og 
Tegnestuen Vandkunsten, ble engasjert 
for å tegne kontor og bolighus i bydelen. 
Senere er Johan Celsing, Stockholm og 
Arkitektkontoret Kanozi, Gøteborg kommet 

Ved kana len  l i gger  på  rad  og  rekke  bo i ge r  ( nærmes t ) ,  konser t hus , 
kong ressen te r   og  ho te l l  –  s i s t nev n te  rager  høy t  over  de  and re
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Malmö live 1, 2, 3:

KKH – kongressenter, konserthus, hotell

2015

ARKITEKT :  SCHM IDT HAMMER LASSEN ARCH ITECTS ,  KØBENHAVN

Byggherre for det murstensrøde konsert-
huset er Malmö by, mens entreprenøren 
for samtlige bygninger, Skanska, er 
byggherre for det hvite hotellet og det 
gule kongressenteret. De takkete, glaserte 
keramiske fasadeplatene er brent i Tysk-
land i de tre malmöske farger. 

Arkitektene har temmet lysten til å la 
det indre livet i bygningene bryte ut i det 
offentlige rom med ekspressive ekses-
ser. Tilbakeholdenheten i det ytre blir 
belønnet med en herlig kontrast i det 
indre landskap som er det nærmeste en 
dansker kommer fjell og daler, juv og 
stup. Hvite himlinger, lyse tregulv, mørke 
prefabrikkerte betongplater med horison-
talt, fortløpende relieff som minner om 
skifer tar deg inn et annerledes landskap. 
Som kontrast vertikale messingstaver 
skåret inn i berget. Men alt dette bare i 

Ma lmö l ive 
1  kong ressen te r  
 Schmid t  Hammer  Lassen  Arch i tec t s
2  konser t hus  
 Schmid t  Hammer  Lassen  Arch i tec t s
3  ho te l l 
 Schmid t  Hammer  Lassen  Arch i tec t s
4  bo l i g  – Sop ranen  
 Vandkuns ten ,  Kanoz i
5  kon to r  
 Do r te  Mand rup
6 bo l i g  –  Teno ren  
 Johan  Ce ls i ng  Ark i tek tkon to r

mellomrommene, de offentlige, innvendige 
rom som knytter funksjonene sammen. 
Dører i samme trefarge som gulvet og 
med sidespeil i messing kompletterer og 
kultiverer den abstraherte naturen.

Konsertsalen med 1600 plasser er 
 lysende, varm, trekledd. Arkitekten opply-
ser at de justerbare veggelementene (et-
terklangstid 2,1–1,5) følger et mønster i et 
av Mondrians malerier; det abstraherte tre, 
tenker jeg. En riktig proporsjonert rektan-
gulær kasse har verdens beste akustikk 
og sammenlignes med Wiens Musikverein. 
Intet mindre. Oppmålingstegninger av 
denne finnes til allmenn opplysning!

Kilde: Studietur februar 2016,
Boken Malmölive

Foto: Carl Jonsson og AD 
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Konser thus ,  kong ressen te r ,  ho te l l :
p lan  2 .  e tas je
1  kon fe ransesa l
2  b lack  box
3 konser t sa l
4  foa j é
5  res tau ran t
6  kon to r /persona l

Mu rs tens rød t  konser t hus ,  gu l t  kong ressen te r  og  hv i t t  ho te l l 
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På en meget liten og trang tomt har ar-
kitektene fått plass til 86 leiligheter med 
gode lysforhold, en skulpturell kropp og 
tiltalende varierte fasader. Ikke masete, 
ikke kjedelige, med lyse pussede fasader. 

Malmö live 4: 

boliger – Sopranen, 2015

TEGNESTUEN VANDKUNSTEN (konsep t  og  byggemeld i ng ) ,  KØBENHAVN og KANOZ I  ( u t f ø re lse ) ,  GØTEBORG

Hvorfor Skanska ikke benyttet Vand-
kunsten til å fullføre prosjektet vites 
ikke. Men alle som vet litt om bokvalitet 
og arkitekturell ditto, vet at danskene 
kan kunsten. Jeg håper at Vandkunsten i 

Huse t  re i se r  seg  i  henho ldsv i s  f em ,  å t te  og  f j o r ten  e tas je r .  Vinke l fo rmen skje rmer  de t  i nd re  gå rds rommet  mot  ga tes tøy ,  mens  de 
va r i e rende høydene sø rger  fo r  a t  f les t  mu l i g  le i l i ghe te r  ha r  u t s i k t  t i l  kana len  og  B ib l i o tekspa rken  i  syd .  F ra  de  øvers te  e tas jene  kan 

man se  he l t  t i l  Ø resund .  Bo r t se t t  f ra  de  a l le r  m ins te  e r  le i l i ghe tene  dype ,  men g jennomlys te . 
Y t te rveggene ha r  ba kvegg i  be tong ,  i so las jon  og  y t te rvange i  leca  med g la t t  lys  puss .  Huse t  ha r  pass iv huss tanda rd .

Bispevika i Oslo får lov å være med helt 
frem til innflytting.

Kilde: Studietur februar 2016
Foto: Mads Frederik/Vandkunsten
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Malmö live 5: 

kontorer

2015

ARKITEKT :  DORTE MANDRUP ,  KØBENHAVN

Dorte Mandrup er opptatt av lyset og 
viser her opp med et kontorhus med 
en indre gård for å sikre gjennomlyste 
arbeidsforhold. 

Fasader i patchwork fremstår 
som  huset selv horisontalt og gir en 

 sjarmerende kontrast til de slanke, høye 
nabohusene.

Kilde: Studietur februar 2016
Foto: Skanska
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Malmö live 6: 

boliger – Tenoren

2016

JOHAN CELS ING ARKITEKTKONTOR
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S i t uas j on
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Tegltårnet utstråler ro og bidrar til å gi 
stedet variasjon uten det spektakulære. 
Orden gjennom gjentakelse, variasjon 
gjennom lik materialbruk og like åpninger 
uansett fasadens himmelretning.

Kilde: Studietur februar 2016
Foto: Ioana Marinescu/arkitekten

Et 14 etasjes punkthus med symmetrisk 
plan og lave skuldre, vakkert dimensjoner 
med murt teglforblending i rød blank tegl, 
ikke glasert som KKH. 

Tårnskaftet har fire leiligheter omkring 
en heiskjerne med trapper. Leilighetene 
har tilnærmet kvadratisk plan med over-
dekket uterom, loggia, i hvert hjørne. Fra 

skuldrene og ned, i tårnets base, finnes 
på hvert plan fire større leiligheter med 
rektangulær plan og loggia i hver ende 
(kortside). 

I toppen finnes to fellesrom, den ene 
med sauna. På bakkeplan ytterligere 
fellesrom innenfor en liten hageflekk og 
butikker.


