
53

m
ur

+
be

to
ng

 
  

4 
• 

20
16

byggekunst i mur+betong

ARKITEKTUR
over alle grenser

av A ina  Dah le

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

Valencia er mer enn Santiago Calatrava 
(1951–). Mye mer. Vakre gater med myk 
marmor på fortauene, rikt utsmykket bil-
letthall på jernbanestasjonen og verdens 
kanskje  vakreste mathall som seg hør og 
bør for byen som er Spanias spiskam-
mers.

Byggutengrenser inviterte til studietur 
dit, ti år etter Magne Magler Wiggen og 
jeg selv med Ole Krokstrand på en Tour 
de Force oppsøkte byen og alle de ek-
spressive, imponerende detaljerte betong- 
og stålkonstruksjoner som skjøt mot 
himmelen over den tørrlagte elva Turia . 
Som perler på en snor ligger de der, 
Calatravas opera, planetarium (med Felíx 
Candela (1910-1997)), vitensenter, kon-
gressenter, alle bygget mellom 1998 og 
2009. Og for seg selv, noe lenger ut mot 
havet, Candelas L’Oceanogràfic (2003), en 
dobbeltkrum hyperbolsk paraboloide til-

svarende den han lagde til Form og Flora 
i Frognerparken, 1965 (revet 1993).

Calatrava ble profet i eget land. Han er 
født i Valencia og tok arkitektutdannelsen 
i byen med samme navn. Men dro til Zü-
rich og studerte bygningsingeniør på ETH, 
tok doktorgrad og opprettet hovedkvarter 
samme sted, giftet seg svensk og har i 
dag fortsatt hovedkvarter i Zürich. Han 
er den komplette byggmester, mester i 
frihåndstegning og overbevisningens kunst. 
Og folket vil bygge og han får alt til å 
stå. Om trykk eller strekk, symmetrisk 
eller asymmetrisk. Broene er og blir de 
flotteste og nærmest hans øyesten, øy-
elokkets fine bue, asymmetrisk heller en 
dyreskjelettenes overbestemte symmetri.

Byggutengrensers dyktige sekreta-
riat støttet av en del sentrale aktører i 
næringen, fikset et populært opplegg, 
og en lystig gruppe lot seg nok en gang 

begeistre også av den gamle byen, Turia-
parken av Ricardo Bofill (1939–), Seil- og 
vindsenteret for Americas Cup, David 
Chipperfield (1953–) og alt det som ikke 
var planlagt. Men Metroturen til Alameda-
stasjonen midt i Turiaparken var planlagt. 
Både stasjonen og broen som begge 
krysser det tørrlagte elveleiet, den første 
under, den siste svevende over, er av 
beste Calatravamerke. Og er en nærmest 
modernistisk kontrast til Ricardo Bofills 
postmoderne klassisme som preger de 
øvrige 12 deler av parken som er blitt 
en total suksess og har gjort fryktens 
område til et fristed for unge og gamle til 
sport og rekreasjon. Turia gikk over sine 
bredder i 1949 og 1957 da det ble beslut-
tet å stenge elven og grave et kortere og 
mer direkte utløp syd for byen, mens det 
gamle elveleiet ble parken som sveper 
rundt sentrum på nord- og østsiden.

F ra  Va lenc ia  –  San t iago  Ca la t rava  i  samarbe id  med Fé l ix  Cande la  -  fo to :  M i ke  Lowe/Wik imed ia

– en sikker samarbeidspartner siden 1987

“Creativity is intelligence having fun” 

Tundra, prosjekt Vestfossen

Edelweiss, prosjekt Krokstadelva
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Året var 1492. Året da alt skjedde. Silke-
børsen i Valencia var under bygging. 
De dyktige mauriske silkearbeiderne og 
jødene, handelsfolket, ble fordrevet fra 
den Iberiske halvøy ved hjelp av den 
spanske inkvisisjonen ledet av dronning 
Isabella. Med hennes og hennes gemal 
Kong  Ferdinands hjelp ble Columbus' reise 
til India vestover finansiert. Den reisen 
forandret alt. Middelhavshavnene med 
Valencia i spissen måtte se seg slått 
av havnene på utsiden av pytten. Gullet 
fra Amerika ble ført til Sevilla, senere 
til  Cadiz. Valencia forfalt, arbeiderne ble 
fordrevet, silkeproduksjonen og handelen 
desimert på kort tid. 

Likevel fortsatte forretningsstanden 
i byen å bygge sin silkebørs. Den var 
påbegynt i 1483, sto ferdig i 1528 og ble 
innviet i 1548, tidsnok til å møte svarte-

dauden som endelig tok knekken på en 
levende handel og et arkitektureksempel 
iscenesatt og finansiert av handelsstanden 
og borgerskapet, utenkelig inntil da, for før 
var det kun konger og pavemakten som 
hadde makt og penger til å bygge stort og 
vakkert som her i sengotisk stil.

Selve bygningen lagt i vinkel er tredelt, 
med en maurisk hage med murer på to 
sider, mot byens gater. Den store attrak-
sjonen er Pere Comptes søylehall, i vinkel 
til denne ligger konsulatet med kontorer 
i etasjen over, tårnet tjente som fengsel 
for dem som ikke kunne gjøre opp for seg. 
Haven med fontenen var et beskyttet re-
kreasjonsområde for friminuttene mellom 
forhandlinger og kontraktskriving.

Søylehallen er makeløs, en treskipet 
likehøy og likebred hall med fire par tvis-
tede knippesøyler uten kapitel hvor hvert 

av knippene gikk over i sin tilhørende 
ribbe i kryssbuehvelvet. En sammenveving 
med enorm arkitektonisk kraft og ren-
het, kontinuerlig spill av krefter i ett og 
samme materiale, murt stein, en forløper 
for Calatravas fenomenale betongkon-
struksjoner først i Stadelhofen stasjon 
i Zürich, senere overalt hvor betong ble 
brukt til å ta opp og temme kreftene i 
elegante velstuderte betongdetaljer som 
knytter jord og himmel sammen. 

La Lonja de la Seda rommer forklarin-
gen på hvorfor byens borgere og politike-
re, uaktet ståsted, klarer å få på plass og 
gjennomføre selv de villeste ideer, også 
når ethvert livsgrunnlag synes å mangle.

Kilde: Studietur oktober 2016, 
 byggutengrenser.no 

Foto: Byggutengrenser 

Fo to :  Fe l ive t/w ik i ped ia

La Lonja de la Seda

Silkebørsen i Valencia, 1528

ARKITEKT :  PERE COMPTE (SØYLEHALLEN 1484–1498)
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Sa la  de  Con t ra tac ion  –  
der  kon t ra k te r  b le  u t fo rmet  og  i nngå t t    Fo to :  Byggu teng renser



56

m
ur

+
be

to
ng

 
  

4 
• 

20
16

America's Cup, match-seilingens Formel 1  
ble for første gang siden 1851 arrangert i 
Europa. En sveitsisk milliardær vant den 
forrige regattaen og måtte, da Sveits ikke 
har kontakt med de syv hav der det er 
mulig å seile om kapp (Basel har inter-
nasjonalt farvann på Rhinen, men der 
er det trangt farvann og grunt!), finne et 
passende sted å arrangere kappseilingen i 
2007. Han valgte Valencia av tre grunner: 
De sa ja, der var det billig å bygge og 
vinden var stabil i juni og juli. 

Dermed var utviklingen av havne-
området i gang, industri- og nytte havn  
ble skilt fra den nye  marinaen som fikk 
nytt innløp, og konkurransen  om seila-
sens hoved kvarter ble vunnet av David 
 Chipperfield.

Et elegant hus som med sine horison-
tale vindusbånd og brystninger i forholdet 
2:1, henholdsvis 4 meter og 2 meter, 
 danner grunnlaget for den svevende, 
forspente betongkonstruksjonen som er 
herlig skjult bak de samme vindusbånd og 
hvite brystninger. At det av den grunn er 
vanskelig å fatte målestokken og bygnin-
gens størrelse, gjør ikke noe her. Andre 
ganger kan den samme Chipperfield spille 
både seg selv og andre et puss med sine 
aparte størrelser som ikke alltid passer 
sammen med funksjonen og omgivelsene. 
Men her, nær havets uendelige horisontale 
utstrekning, stemmer det godt.

En superlang rampe (med løse, råtne 
bord av ubestemmelig treslag) bringer pu-
blikum opp fra bryggenivået til hovedpla-
net med utsikt og store sammenhengende 
publikumsarealer. Huset rommer for øvrig 

 

Veles e Vents, 

La Marina real Juan Carlos, 2006

ARKITEKT :  DAV ID  CH IPPERF IELD ,  LONDON
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garderober, toalett, lager for seilteam-
ene, VIP-rom, sekretariats funksjoner og 
pressesenter. 

Foran oss ligger innseilingen og 
Middel havets blå bånd, bak oss ligger på 
rekke og rad de nye turisthotellene med 
badestranden i forkant. Og jernbanen, et 
tidligere kyskhetsbelte som hindret utnyt-
telse av stranden, er lagt i tunnel i hele 
lengden av samme. Så enkelt, så basalt 
når man ikke må sprenge seg vei. Bare 
bygge betongskallet man kjører igjennom 
på skinner.

Kilde: Studietur oktober 2016, 
 byggutengrenser.no 

Foto: Byggutengrenser
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Bensinstasjon el Rebollet

Olivia, 1962

ARKITEKT :  JUAN DE HARA P IÑAR
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Ingenting er så kortlivet som bensin-
stasjoner. Nesten like kortlivet som bilene 
de betjener. 

Her er en som holder stand som 
 betongen selv, samme stoff som den er 
laget av. Fem ulikehøye, soppformede 
paraplyer i betong dekker de to radene 
med pumper, mens tre dobbelt-trekantede 
betongskall i bakkant gir beskyttelse for 
vask, luft og servicekontroll samt kasse/
butikk som har samme vakre betong-
himling som dem utenfor. Det gir en 
rent selvsagt orden i rommet. Det kan 
være så mye rot det bare vil, både på 
gulv og vegger og utstyr og salgsvarer. 
Den opplyste, dobbeltkrumme himmelen 
over rotet holder det hele rent og pent 
på plass. Hvorfor lærer vi ikke av dette? 
Jo fordi du ikke får lov å fotografere der 
inne. Jeg gjorde det. Og resultatet uteble 
ikke. Jeg fikk kjeft og et dårlig bilde. 

Kilde: Studietur oktober 2016, 
 byggutengrenser.no 

Fo to :  Joanban jo/w ik imed ia
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Ferieboligene Xanadú, 1968 og Muralla roja, 1973

Calpe, Costa Blanca

ARKITEKT :  R ICARDO BOF I LL ,  TALLER DE ARCH ITECTURA ,  BARCELONA

Hengende hager, et feriehus formet som 
fjellet Peñon d’Ifach midt imot, mot øst.

Et heller romantisk forsøk på en 
vertikal landsby og en kinesisk borg. 
Atkomsten til hver enhet skjer utenfra , 
ingen hovedinngang og fellestrapp, man 
 simpelthen klatrer seg igjennom smale 
smug oppover  i fjellandsbyen.  
De svepende  takene med utspyere på 
diagonalen gir huset en umis kjennelig 
kinesisk vipp. Fascinerende fremmed fugl. 

Om Xanadú er asiatisk i sitt preg, 
er Muralla roja nordafrikansk. Som en 
marokkansk borg kneiser den på Middel-
havets strand. Planen er satt sammen av 
greske kors med sentrale åpne trappe rom 
som vrir seg i alle retninger. Som Xanadú Xanadú  – sn i t t

Xanadú  – p lan
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sine tolv er 'den røde murens' femti 
leiligheter med sine mange rom ulikt 
orientert og med følgelig ulike lyskvalite-
ter og blikk. Mens Xanadú er romantisk, er 
Muralla roja mer modernistisk i sitt språk, 
men like fullt et postmoderne svar på en 
etter hvert kjent bygningstype i ferielan-
det. Sånn sett er begge utvilsomt viktige 
bidrag til det gode liv på Costa Blanca og 
fjernt fra  Benidorms striglede skyskra-
pere eller Calpes kjedelige, skyggeløse 
rekkehus. 

Mura l la  ro ja .  Typ i sk  p lan

Begge eiendommene er respektabelt 
rehabilitert de senere årene og er blitt 
mektig populære blant arkitekter og 
kunstnere. Begge, men særlig det yngste 
av de to hus, viser hvordan lokalklimaet 
kontrolleres av arkitekturen selv. Husene 
produserer skygge selv og redusert tem-
peratur ved hjelp av crossventilation og 
katabatiske vinder i tillegg til at de fanger 
opp kystvindene med sine vinger. 

Badebassenget som opprinnelig var 
privat for beboerne og ligger nede på 

den offentlige stranden, er i dag stengt, 
men skal pusses opp og gjøres offent-
lig tilgjengelig. Det vil gjøre mye for det 
sosiale  liv på en ellers vennlig kyst, om 
enn stupende bratt på dette punktet i 
Calpe.

Kilde: Ricardo Bofill og Taller de 
Architectura og studietur oktober 2016, 

 byggutengrenser.no 
Foto: Byggutengrenser

Mura l la  ro ja .  P lan  1 .  e tas je ,  he le  an legge t
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Bait Ur Rouf Moské

Dhaka, Bangladesh, 2012

ARKITEKT :  MAR INA TABASSUM ,  DHAKA

Moskéens  høye sokke l  besky t te r  mot  f lomvann ,  og  de  b rede  
t rappe t r i nnene i nnby r  t i l  a t  fo l k  kan  s lå  seg  ned  fo r  å  p ra te  og  ta  en  pause  f ra  de t  t rav le  ga te l ive t

P lan  1 .  e tas je
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Teglbygningen mottok Aga Khan-prisen 
for 2016. Arkitekten hedres for sin bruk 
av naturlig lys. Interessant, for moskeen 
virker meget lukket, med tette vegger 
som her og der løses opp ved hjelp av 
'flettet' tegl. 

Moskéen i denne tette, travle million-
byen er, i tillegg til å være et hellig 
sted, også et tilfluktssted, et fristed og 

rekreasjonssted for kropp og sjel som 
søker stillheten.

Arkitektens bestemor testamenterte 
tomten og ga støtet til byggingen av en 
moské, først et provisorium. Etter hvert 
tok barnebarnet grep, ble både penge-
innsamler, byggherre, byggmester og arki-
tekt, en krevende kombinasjon som hun til 
fulle har lykkes med. På et hevet platå av 
tegl er det sirkulære kultrommet innskre-
vet i et kvadrat med en tretten graders 
vridning for å få retningen til Mekka på 
plass. Fire bærepunkter blir samtidig 
lysfangere og gir rommet retning.

Det er alltid vakkert å oppleve hus 
som er bygget av ett og samme materiale 
og hvor dette materialets egenfarge og 
egenstofflighet gir huset preg, kvalitet 
og arkitektonisk uttrykk. «Håndverket er 
metoden», for å sitere Are Vesterlid. Det 
lar seg lett bygge, alle fag som deltar i 
prosessen lar seg styre, og endringer kan 
lett improviseres fordi takten er kjent og 
rytmen forståelig og lett å følge.

Marina Tabassum ble kjent gjennom  
'Women  in Architecture' og har en 
 spennende produksjon som lar seg vise 
og inspirerer til dåd.

Kilde: Aga Khan, www.akdn.org
Foto: Khan Trust for Culture/Rajesh Vora

De t  kvad ra t i ske  ta ke t  i  de t  s to re  bønnerommet  bæres  av  å t te  søy le r  langs  s i den t .  Dags lyse t  s l i ppes  i nn  g jennom t i l f e ld i g  p lasser te 
r unde  åpn i nger  i  ta ke t  samt  ned  g jennom de f i re  lyss ja k tene  som dannes  ved  a t  ta ke t  e r  i nnsk reve t  i  en  s i r ku lær  vegg

S i t uas j on
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Issam Fares Institute

Beirut, Libanon, 2014

ARKITEKT :  ZAHA HAD ID  ARCH ITECTS

9 overdekke t  u te rom
10 hoved inngang  aud i t o r i um
1 1  lobby
12  åpen t  ned
13  s to r t  aud i t o r i um
14  p ro jek to r
15  ven t i la s j on

P lan  3 .  e tas je
1  kon to r  d i rek tø r
2  kon to r  ass i s ten t
3  kon to r  FoU
4 fe l les rom FoU
5 u t s ty r s rom
6 lobby

Zaha Hadid døde tidligere i år, 65 år 
gammel. Hun overrasket verden med sitt 
vinnerprosjekt i konkurransen Hong Kong 
Peak i 1983. Mange mente at hennes 
skråplan, skjeve rom og skrådde vegger 
var umulige å bygge. Men alt som kan 
tegnes, kan bygges. Og heldigvis, også for 
Zaha Hadid gjelder loven om tyngdekraf-
ten. Slik balanseres hennes bygninger og 
delelementer både visuelt og funksjonelt.

Beviset kom med brannstasjonen på 
Vitra-museet, Weil am Rhein, 1993. Ut-
kragingene var pirrende, de fleste ville si, 
urealistiske, bøyelige som den rette, tynne 
betongskiven uten støtte. Men spennvid-
den og utkragingen selv hindret nedbøy-
ningen av hovedspennet over de mange 
skyvedørene som likevel gikk tregt, for 
tregt for utålmodige brannmenn og raske 
utrykningskjøretøyer som vil ut av det 
dobbelthøye rommet med vegger som 
skrådde utover.

Sn i t t  1–1
1  lese rom
2 p ra k t i kan t
3  ta k te r rasse
4 ' smar t  zone '
5  møte rom
6 overse t te lse
7  FoU
8 l i te  aud i t o r i um

7 t rapper
8  he i s
9  e l
10  toa le t te r
1 1  rampe hoved inng .
1 2  åpen t  ned
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I Libanon er fotavtrykket også lite, 
 relativt sett mye mindre enn på brann-
stasjonen. Programmet er en tenketank 
til AUB American University Beirut. 
Byggherren  ønsket at utsikten til Middel-
havet skulle respekteres og forsterkes.  
Fra det knappe fotavtrykket skrår betong-
veggene utover og ender med en 21 meter 
stor utkraging som inneholder lesesalen. 
Bygningens totale areal utgjør 3000 m2, 
et relativt lite hus med kraftfull virkning. 
Med sine mange diagonale trekk aner man 
en familielikhet med Phaeno Vitenskaps-
senter i Wolfsburg uten biler under buken. 
Bruken av råbetong er en videreføring av 
en kjent konstruksjonsmetode i Libanon.

Kilde: Aga Khan, www.akdn.org 
Foto: Aga Khan Trust for Culture/ 

Cemal Emden



66

m
ur

+
be

to
ng

 
  

4 
• 

20
16

MM hus

Mallorca, 2016

ARKITEKT :  OHLAB – OL IVER HERNA IZ  ARQ ,  PALMA
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Fire volumer orientert slik at hvert volum 
får best mulig utsikt og utnytter sol-/
skyggeforholdene på tomten maksimalt. 

Huset er bygget etter den lokale 
passivhus standard og består av en stue/
spisestuedel, en kjøkkendel, hoved-
soverom med privat bad og to gjesterom 
med felles bad. 

Stuedelen har dobbelthøyt rom i det 
kraftig reiste pulttaket. Under taket et 
arbeidsrom med utgang til en delvis 
overdekket utsiktsaltan. Vinduer mot syd 
sitter dypt i veggen for minst mulig sol-
innfall om sommeren og mest mulig om 
vinteren. Volumene med pulttak samler 
forbruksvann for have og vask, det flate 
taket samler drikkevann. 

De enkle boksene har samme be-
handling ute som inne, hvitmalt mur, og 
kontrasteres av tremøbler samt dør- og 
vinduskarmer ditto. En blikkfanger er selv 
blitt blikkfang. Fortjent, selv med fliser på 
gulv i beige i første etasje med islett av 
grønt, grønne fliser i 2. etasje med islett 
av beige. Med tiden som byggherre?

Kilde: Arkitekten – www.ohlab.net
P lan  1 .  e tas je

P lan  2 .  e tas je : 
a rbe i ds rom og a l tan
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Tilbygg i tegl under fire betongbuer

Alicante, 2015

ARKITEKT :  STUD IO  MESURA ,  BARCELONA
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Eksisterende hus inneholder tre gjesterom 
og et stort spisekjøkken og er i denne 
sammenhengen uinteressant. Det er den 
nye bygningskroppen, den som er bygget 
til, som er attraksjonen. Denne er koblet 
på det eksisterende med en smal glass-
gang og ligger lett skrådd for å rette opp 
noe vi bare kan ane. 

Det nye består av et enkelt oppslag 
med ledende teglvegger, oppå dem fire 
betongbuer som krager så langt ut som 
de må for å gi beboerne den beskyttelsen 
mot solen de har krav på. Og den kraftige 
teglveggen tar opp støy fra eiendommens 
tennisbane, men mer, den tar opp og 
lagrer solens oppvarming om dagen og 
avgir den om natten slik ideen er i varme 
områder. Og varmt er det i denne delen 
av Spania som vender mot Nord-Afrika.

Kilde: MESURA – www.mesura.eu
Foto: Teddy Iborra Wicksteed 

P lan  1 .  e tas je
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