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byggekunst	i	mur+betong

Bygg	for	livet
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 over nitti 
arkitektur spalter i Mur/
m+b, Dahle er diplom
arkitekt fra ETHZürich, 
har egen praksis i Oslo, har vært gjeste
professor ved RWTHAachen, reiser mye og 
gjerne, maler akvareller og tenker og snakker 
fritt og høyt; noe blir det aforismer av. 

fornuftig arealbruk, men viktigst var hans 
innsats for de gode umålbare rammene 
for at livet skal finnes sted: opplevelse, 
sunnhet, velvære for hele sanseappara
tet. Vi bygger ikke for å oppfylle lover 
og regler. Vi bygger for å oppnå et godt 
inneklima og et godt lokalklima. Vi skal 
utnytte det faktum at solen går sin gang 
og sprer lys og varme, energi og dets 
følger. Vi skal nyte det i nord som noen 
nyter det i sør. Skulle vi bygge optimalt 
i forhold til lover og regler og politiske 
agendaer bør en bygnings vegg og 
takflater, klimaskallet, være minst mulig i 
forhold til bygningens totalareal. Geome
trien gir oss svaret som eskimoene utnyt
ter i sin iglo. Halvkulen er den optimale 
form, men svarer ikke på oppgaven: å 
dekke behov og oppfylle drømmer.

Ved kvalifisert gjetting er jeg kom
met frem til at arkitektur står for maks 
0,2 % av verdens forbrukte energi og at 
verdens totale energiforbruk i dag kan 

dekkes av de solstråler som skinner 
på 0.1 % av jordens overflate, forutsatt 
at denne befinner seg i ekvatorbeltets 
tørre områder. Jeg tolker prof. John B. 
Rekstads forelesning på AHO dit hen at 
jorden har et enormt potensial til fortsatt 
å fø kommende milliarder forutsatt at vi 
utnytter solenergien der den er å finne 
og med riktig teknologi. Det blir mye å 
forske på fremover.

Når kommer kuldebroene tilbake? Før 
jul hadde jeg gleden av å være opponent 
for en såkalt erhvervsPh D, sponset av 
Københavns murmesterlaug, på Arkitekt
avdelingen ved Det Kongelige Danske 
Kunstakademi i København. Avhandlingen 
til arkitekt Mette Jerl Jensen hadde tit
telen REVITALISERING AF TEGLMUREN. Hun 
går hardt ut mot de politiske beslutnin
ger som har ført til de mange dårlige 
danske teglhus, både teknisk og visuelt, 
i moderne tid. Det verste er at utgiftene 
ved å bo så nært polområdene ikke blir 

Vi bygger for å dekke behov, men også 
for å oppfylle ønsker og drømmer. ”A 
house, you see, meets a need, but a 
home fulfills a disire”, sa Louis Kahn i 
et intervju med Cook og Klotz utgitt året 
før Kahn døde. Louis Kahn var selvsagt 
opptatt av gode målbare byggemetoder, 

Marga re t 	esher i ck 	House , 	Ph i lade lph ia , 	 196 1 . 	A rk i tek t 	 lou i s 	Kahn
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mindre av de tiltak som gjennomføres, 
heller flere. Fordi spart energi ett sted 
blir til forbruk andre steder. Det er som 
om Newton spøker i bakgrunnen. 

 «Måske er de bygningsfysiske konse
kvenser af de ændringer, bygnings
reglementet har medført, i virkeligheten 
langt mer problematiske og omfattende 
end den kuldebro, hulmuren med faste 
bindere lagde for dagen?»  
Mette Jerl Jensen, 2011

Doktoranden forkaster ’skallmuren’, det vi 
på norsk kaller forblending, og ønsker seg 
et murverk hvor det er forbindelse mel
lom den ytre og indre vange, en diafrag
mavegg eller en monolittisk konstruksjon 
stikk i strid med bygningsreglene som 
kun ser på isolasjonsgrad og tetthet som 
gyldige faktorer i et komplekst regnskap. 
Resultatet er åpenbart: Kuldebrofokuse
ring, øket isolering og alt for tette hus gir 

dårlig inneklima. Den lagdelte ytterveg
gen hindrer den naturlige temperatur og 
fuktvandring i den tradisjonelle, monolit
tiske murveggen.

Det man sparer på å isolere og gjøre 
hus tette, forsvinner i den andre enden 
med å ventilere, reparere, og til slutt 
kurere folks sykdommer både psykisk og 
somatisk. 

Det er når veggen får lov å transportere 
varme og fuktighet i et langsomt tempo 
(stor treghet) at det porøse teglmateria
let er andre materialer overlegent. Borte 
er sopp, råte, dårlig luft, allergier og 
hodepine. Takket være kuldebroen. Isolert 
sett har tegl en dårligere lambdaverdi enn 
alle kjente isolasjonsmaterialer. Lett
aggregat betongen har bedre lambdaverdi 
enn tegl da den er mer porøs, men har av 
samme grunn en dårligere varmekapasitet 
enn tegl. Men både tegl, teglblokker (som 
Poroton f.eks) og lettaggregatblokken 
(som f.eks Leca uten isolasjon) forsva

rer sin posisjon i en fornuftig verdikjede 
sammenlignet med andre kjente veggkon
struksjoner.

Vi må se på verdikjeden en gang til. 
Troverdige analyser må ha med alle 
faktorer (elementer) om verdikjedeforstå
elsen skal bli mer enn ord. Og faktorene 
bør få den valens de fortjener. Først da 
blir regnskapet riktig. Direktoratet for 
Byggkvalitet, tidligere Statens bygnings
tekniske etat, har ansvar for byggeregler, 
hvordan man skal bygge. Vil navneendrin
gen gjøre oss og dem bedre? Regelverk 
er ikke nok og vi er alle enig om at det 
viktigste i livet ikke er målbart, likevel 
sansbart og noe vi erfarer daglig. Arkitek
tur er opplevelse. Kan opplevelse måles 
og med hvilken valens? 

Materialenes varmekapasitet, fuktresis
tens og holdbarhet må inn i regnskapet, 
ikke bare produksjon, transport, destruk
sjon, gjenbruk. Vindu og dører og deres 
innsetningsdetaljer er kritisk suksess

510 % av verdens 
bygningsmasse er tegnet av 

arkitekter. Kun en brøkdel 
av dette kan betegnes som 

arkitektur, byggekunst. Det meste 
tilhører det alminnelige byggeri. 
Ut fra kjente energiberegninger 
står altså arkitektur for maks 

0,2 % av all forbrukt energi på 
jorden. I forhold til lovverket: 

Kan det gis dispensasjon 
for byggekunst, hus som 

tilfredsstiller umålbare verdier 
som opplevelse, sansing, 

sunnhet og velvære? 
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faktorer, sikkert også en mengde andre. 
Min intuisjon forteller meg at lovgivingen 
legger ingeniørutdannelsens element
metode til grunn for både beregninger 
og argumentasjon, mens den burde lagt 
arkitektutdannelsens helhetssyn til grunn. 
Livet kan ikke stykkes opp, heller ikke 
energiregnskapet. Det må sees i sammen
heng med livet som finner sted over tid, 
lang tid! Og hva den dagen all isolasjon 
skal saneres som asbesten i dag?

Et skihopp bedømmes på grunnlag av 
lengde og stil. Stilkarakterens valens er 
konstant, men subjektiv, den menneske
lige faktor reduseres ved at høyeste og 
laveste stilkarakter strykes og summen 
føres inn i regnestykket. Lengdepoengene 
er avhengig av bakkestørrelsen, meter
verdien i regnskapet reduseres i takt med 
bakkestørrelsen. Men dette er ikke nok. 
Lengde og stil er ikke bare avhengig av 
hopperens dyktighet, hoppdress, ski og 
prepping, de er avhengig av farten på 
hoppet, vind og oppdrift. Derfor justeres 
tilløpet med tilhørende poengtillegg eller 
fradrag og ditto for vind/oppdrift. Og 
man hopper ikke på slalåmski. En vegg 
som magasinerer varme er mer verdt 
enn en som ikke gjør det. En vegg som 
puster gir god helse og er bedre enn en 

plastinnpakket ditto. I den elementære 
verden er det stor forskjell på trehus og 
murhus og det bør komme murhusene til 
gode. Det er gitt generell dispensasjon for 
yttervegger i tømmer, hvorfor ikke mur?

Politikere er lette å lure. Lobbyvinnerne 
i Norge synes å være ventilasjonsindus
trien og isolasjonsprodusentene. Ventila
sjon må vi ha, men mest mulig naturlig 
med luftbehandling som følger termiske 
lover. Men hvor blir det av isolasjons
revolusjonen? Bilprodusentene har klart 
å lage drivstoffgjerrige motorer med 
minimale utslipp og hybride løsninger 
og som går på nye energikilder som 
hydrogen. Isolasjonsprodukter utviklet av 
romfartsindustrien har en lambdaverdi 
som overgår det meste, også prismessig. 
Når får byggeindustrien glede av disse 
forskningsresultatene. Når isolasjons
produsentene har tømt sine lagre? Det 
burde være et politisk spørsmål, ikke et 
økonomisk.

Det er mye å glede seg over. Trikken 
i Oslo går, buss og bane, ja selv toget 
går, og det er billig å fly og billigere skal 
det bli, i hvert fall til noen destinasjoner. 
Avgiftsregler gjør bedre biler billigere. Og 
solen går sin gang. Hvorfor blir det da 
stadig dyrere å bygge hus i dette landet? 

Og hvorfor blir de stadig dårligere? Har 
regelverket skylden eller byggeindustrien 
selv, den som lot seg forlede av olje
industriens flyt kvalitetssikringspro
grammer? Er det fordi byggeindustriens 
aktører er udugelige og griske og setter av 
minimalt til forskning og utvikling? Eller 
er ingeniørene og arkitektene mediokre, at 
de intet lenger vet, kan eller vil? Eller er 
det de medieeksponerte eiendomsmeglere 
og prosjektmakere som har skylden? Eller 
har entreprenørene skylden? De sliter med 
importert arbeidskraft og en administrasjon 
som eser, skjemaveldet har tatt over. Skje
maer fremfor kunnskap, kontroll fremfor 
håndverk. Det må jo gå galt. Dette er ikke 
entreprenørenes feil. Det er myndighete
nes feil og politikerne. De er årsaken til 
papirveldet. De gav oss avviksmeldingen 
som forskyver innsatsen fra det å bygge 
riktig til det å rapportere og dokumentere 
det som gikk galt! 

Alt som kan gå galt, går galt. Vi trenger 
ikke å fylle ut skjemaer for å vite det. 
Entreprenørene har dårlig inntjening og 
mange unødvendige ledd i organisasjonen. 
Før holdt det med en arkitekt som tegnet 
og ledet byggearbeidet og en håndverker 
som bygget. Nå bygger de som intet vet 
og intet kan. Vi må få bort det udugelige 

Ber l i n 	Ph i la rmon ie , 	 a rk i tek t 	Hans 	Scha roun . 	 fo to : 	©	Arch iv 	Ber l i ne r 	Ph i la rmon ike r
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mellomsjiktet i byggeindustrien. De som 
opptar plass og koster penger. Regelver
ket må bli enklere. Den som gir tillatelse 
(kommunene) må også ta ansvar. Da trer 
fellesskapet inn på vegne av den enkelte, 
og det var slik ideen om kommunal 
forvaltning og representasjon startet. Alle 
betaler til fellesskapet og får de tjenes
tene de har behov for tilbake. Selvsagt 
skal den som bygger betale for disse 
kommunale tjenestene, men han skal bare 
ta ansvar for skjødesløshet og bevisst 
ugagn. Slik blir risken mindre. Alle skal 
lære seg til å ta risk, ikke når det gjelder 
sikkerhet, men man må tørre å ta risken 
på å dumme seg ut.

Takket være Golfstrømmen har vi det 
rimelig bra i Norge, og det er nærmere 
100 000 år til neste store istid. Men til 
tross for det: her er kaldt og gustent og 
vi har alltid måttet produsere og (for)
bruke energi for å holde varmen. Og 
vi høstet det vi sådde og la det i våre 
forrådsrom, i bur, på låven, i kjeller og 
boder og bruker av dette forråd gjennom 
vinteren, mens vi tenker hvor godt det 
hadde vært i et varmere land med de 
stadig modne pawpawfrukter. Uten Golf
strømmen ville vi bodd i iglo eller ikke 
bodd i vårt vakre land overhodet. 

Og siden myndighetene ikke nekter oss 
og bo så kaldt og langt mot nord (Sentral
Europa medregnet), må vi få lov å feire 
livet fremfor et idiotisk regelverk.  
La oss leve, gi livet kvaliteter, 
 arki tek toniske og menneskelige kvaliteter 
slik Hans Scharoun har gitt oss  eksempler 
på i mange av sine fantastiske hus og 
bygninger, særlig pikeskolen i Lünen og 
barneskolen i Marl. Begge ble bygget 
for ca 50 år siden. De er eksempler på 
organisk arkitektur, ikke bare i distribu
sjon og organisasjon av form, funksjon og 
teknikk, men utforming av gode rom med 
menneskelig målestokk som understøt
ter barn og ungdoms oppvekstkår i trygge 
omgivelser. Begge skolene har et stort 
klimaskall i forhold til gulvareal og burde 
i energiøkonomiseringens navn ikke vært 
tillatt verken den gang eller nå. De er dyre 
å bygge, dyre å fyre, dyre å vedlikeholde. 
Men de er gode å være i, gode å oppleve, 
gjør menneskene glade og produserer 
trygge samfunnsborgere. Hva er prisen 
på et menneske? Hva har ikke samfunnet 
spart på disse skolene? Politikk er arki
tektur, politikk er  fordeling av økonomiske 
midler. Arkitektur er politikk. Snart er 
oppgjørets time kommet. Regnskapet vil se 
annerledes ut enn tallmagikerne vil like. 

 «Som et hvert byggverk skal en skole 
formidle forestillingen om en måte å 
leve på – slik demokrati som uni
verselt prinsipp virkeliggjør en måte 
å leve på. De to størrelsene kan ikke 
vise hverandre ryggen.» 

Hans Scharoun, 1964

Skal vi fortsette å bo her eller skal vi 
gjøre som trekkfuglene: flytte sørover? 
Legge landet i opplag om vinteren og ta 
det frem når det våres? Nei, vi blir som 
Ivar Aasen. Og aksepterer at det er ulike 
måter å bruke energi på; på opplevelse, 
på produksjon, på arbeid, på rekreasjon, 
på sport, musikk, teater, film og opera, 
ballett, religions og livssynsutøvelse, 
kommunikasjon og transport. Noen flyr 
til Syden stadig vekk. Noen blir heller 
hjemme foran det store, deilige panora
mavindu mot snøtunge graner i nord. Men 
det er ikke lov, og skal jeg gjøre det, må 
jeg bryte lover og regler. Ja, kanskje det 
er det jeg kommer til å gjøre, for som 
Katharine Hepburn sa: 

 «If you obey all the rules,  
you miss all the fun»

Jeg velger å ha det gøy. God lesning!

Sko le 	 i 	 lünen , 	 bygge t 	på 	60- ta l le t . 	 P lan 	 1 . 	 e tas je . 	A rk i tek t 	Hans 	Scha roun . 	Sko len 	ha r 	e t 	 s to r t 	 k l imaska l l 	 i 	 fo rho ld 	 t i l 	 gu lva rea l 	og 	bu rde 	 i 	 ener-
g i økonomiser i ngens 	nav n 	 i kke 	vær t 	 t i l la t t 	 ve rken 	den 	gang 	e l le r 	nå . 	Den 	va r 	dy r 	å 	bygge , 	 dy r 	å 	 f y re , 	 dy r 	å 	ved l i keho lde . 	Men 	den 	e r 	god 	å 	være	
i , 	 god 	å 	opp leve , 	 g jø r 	menneskene 	g lade 	og 	p rodusere r 	 t r ygge 	samfunnsbo rgere
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Bodega	Antion

villabuena	en	elciego,	Spania

2008

ARKITEKT :  JESúS MAR INO PASCUAL
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I  en  v i f te fo rm med konsen t r i ske  s lag  l i gger  to lv  g jes te le i l i ghe te r  med u t s i k t  t i l  v i nmarkene
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P lan 	 1 . 	 e tas je .	 	
ti l 	 høy re , 	 i 	 en 	v i f te fo rm	med	
konsen t r i ske 	s lag 	 l i gger 	 t o lv	
g jes te le i l i ghe te r 	med	u t s i k t 	 t i l	
v i nmarkene , 	v i de re 	admin i s t ras j on	
og 	pub l i c 	 re la t i on- funks j oner . 	ti l	
vens t re 	 i nnover 	 i 	 ba kken 	 l i gger 	de	
s to re 	 lagerha l lene .	

f ra 	v i np roduks j onens 	h je r te . 	vi nen 	 fø l ge r 	 t yngdek ra f ten 	 f ra 	den 	ene	
s tå l tanken 	 t i l 	 den 	nes te 	u ten 	behov	 fo r 	pump ing
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Det italienske arkitekturmagasinet AREA 
nr 117 presenterer 64 nye vingårder i alle 
verdensdeler unntatt Asia. Av disse blir 15 
trukket frem i en inngående presentasjon. 
De fleste med materialer som hyppigst 
finner anvendelse når vinen skal sikres 
jevn temperatur og når løsningen som 
oftest er å grave deler av bygningsmas
sen ned i bakken.

Arkitekt Pascual velger overbestemte 
geometriske former, ikke for å feire det 
geometriske alene, men for å utnytte den 
irregulære tomten og ta opp høydefor
skjellen på ti meter.

Vi ser konsentriske bueslag og en sær
lig sirkulær overstor tønne. Dette er vin
produksjonens hjerte på 30 diametre over 
flere etasjer hvor vinen følger tyngdekraf
ten fra den ene sylindriske ståltanken til 
den neste uten behov for pumping som 

stresser vinen. I en vifteform med kon
sentriske slag ligger tolv gjesteleiligheter 
med utsikt til vinmarkene, videre admi
nistrasjon og public relationfunksjoner. 
Innover i bakken ligger de store lager
hallene. Betongrammer med ulike spenn 
og geometri danner myke, nesten sakrale 
rom belyst med wallwasher og frittstå
ende lykter. Slik finner lyset og skyggen 
sin vei for å beskrive konstruksjonenes 
hvelving og retning.

I utgangspunktet et forvirrende og 
sammensatt anlegg finner i sitt indre en 
avklaret orden som betar. Men dit inn 
kommer vi vel aldri?

Kilde: Area 117, 2011 
www.jmarinopascual.com

Foto: ©Adriana Landaluce

Be tong rammer 	med	u l i ke 	spenn 	og 	geomet r i 	 danner 	myke , 	 nes ten 	sa k ra le 	 rom	be lys t 	med	wa l lwasher 	og 	 f r i t t s t ående 	 lyk te r
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Bodega	Qumrán

Peñafiel,	valladolid,	Spania

2009

KONKR ITBLU ARqU ITECTURA ,  
SANDRA HERNÁNDEZ & ÁLVARO SOL ÍS

Et Zaha Hadidinspirert anlegg som tar 
utgangspunkt I landskapets topografi og 
selv blir et topologisk punkt i landska
pet der høydeforskjellen utnyttes til å 
la druene finne veien via tyngdekraften 
på enkleste måten som i gamle dager: 
 Druene inn oppe, ut nede.

Vingårdens produksjonsanlegg har 
kontor i den ene enden oppe i lyset, lager 
under bakken i motsatt ende. Konstruk
sjonsmodulen og spennet går på tvers av 
lengderetningen i en diagonal bevegelse 
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fa sade 	mot 	 syd 	med	pa rker i ng
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og gir anlegget i denne retning en sym
patisk dynamikk som stemmer overens 
med funksjonen. Selve spennet i kompo
sisjonen derimot skjer i lengderetningen 
som frigjør seg fra konstruksjonen, men 
understreker det funksjonelle skillet hvor 
tyngdepunktet ligger i hallen hvor den 
nye vin blir til og tappes.

Kilde: Area 117 og www.konkritblu.com
Foto: ©Joseé Hevia
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a 	 gangve i
b 	 adkomstve i
c 	 pa rker i ng
d 	 u tendø rs 	a rbe i d
e 	 kon to r
f 	 p la t t fo rm
g	 lager
h 	 so r te r i ng

Adkomst 	 f ra 	no rd
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Bolig-	og

forretningshus

Basel,	Sveits

2010/2011

BUCHNER BRüNDLER ARCH ITEKTEN
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Ytterveggene i dette flotte huset i Basel 
er bygget i det man på tysk kaller 
Dämm beton. Oversatt til norsk blir det litt 
upresist isobetong eller tettebetong; en 
slags porebetong med løs Leca. Oppblåste 
brente leirkuler brukt som aggregat og 
med sement som bindemiddel. Vegg
tykkelsen i dette prosjektet er 40 cm 
kompakt og monolittisk utstøpt og armert. 
Uverdien er 0,27 som var innenfor de 
grensene som gjaldt da huset ble bygge
meldt.

Uansett: den monolittiske veggen har 
en mengde fordeler som understøttes av 
en rekke fagfolk på den nordlige halvkule. 
Og myndigheters knefall for tall magikere 
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er sterkt kritisert i de områder hvor verdifull 
bygningsarv ødelegges både fysisk og estetisk 
av stadig skjerpede isolasjonskrav.

I dette kombinerte bolig og forretnings
hus er vindusfelt og loggiaer formelig gravd 
ut i den kompakte veggen. Slik oppstår en 
logisk sammenheng mellom den valgte 
bygge måte og det arkitektoniske uttrykk. Og 
man frydes over at noen fortsatt velger å la 
betong konstruksjoner bære betongdekker. Her 
aner man en enkel organisert fremdrift hvor 
utsparinger er medtatt i prosjekteringen som 
en selvfølgelighet.

Kilde: www.bbarc.ch 
Detai

Foto: © Ruedi Waltityp i sk 	e tas jep lan

Sn i t t 	 y t te rvegg .	 	
y t te rveggene 	e r 	 i 	40 	cm	Dämm	be ton ,	 	
en 	s lags 	po rebe tong 	med	leca ku le r	
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mene ble til hjemlige områder (Geheimer 
Bezirk) med tilstøtende grupperom, egen 
garderobe og wc og rett utenfor eget 
uterom for undervisning og lek, organisert 
som boliger. ’Boliganlegget’ ble oppdelt i 
tre eller fire armer som knyttet seg enten 
til en langsgående ryggrad (100 meter 
lang som i Lünen) eller til et uregelmes
sig sentralt areal (pauseareal) med aula 
(Marl) med korte korridorer som stråler til 
de ulike ’boligområdene’. 

Lünen og Marl ligger nord i  Ruhrgebiet, 
på grensen til Münsterland. Begge skolene 
var truet av forfall da formålet var utda
tert. Lünen ble som den yngste bygning i 

Scharounschule	Marl

Nordrhein-Westfalen,

tyskland

1964

ARKITEKT :  HANS SCHAROUN

Det begynte med ’Darmstadtsamtalene’ i 
1951 der temaet var ’Menneske og rom’.  
Ti arkitekter fikk ulike oppdrag. Hans 
Scharoun (1893–1972) skulle tegne en 
barneskole som riktignok ikke ble bygget, 
men som ble lagt merke til og med ideer 
som senere ble til virkelighet i byene 
Lünen og Marl i NordrheinWestfalen 
henholdsvis 1958–61 og 1962–64.

Hans Scharoun ville kaserneskolene til 
livs, med sine midtkorridor og klasserom 
etter klasserom. I stedet ble klassetrin
nene delt opp. Om det var en høyere 
pikeskole i Lünen eller en folkeskole i 
Darmstadt og ditto i Marl. Klasserom

Tyskland fredet for 15 år siden og vil være 
ferdig rehabilitert i løpet av 2012. Marls po
litikere i byen med endret demografi ønsket 
å rive skolen i 2006. Det ble forhindret, og 
nå er skolen en musikkskole som også vil 
stå ferdig rehabilitert i 2012.

Også i Tyskland ønsker man å etter
isolere sine bygninger, private som of
fentlige. Høyisolerte vinduer og lufttette 
overganger er en selvfølge. Også etter
isolering, nyisolering og tekking av tak. 
Vegger, derimot, er ikke fullt så opplagt. 
Hva med vakre mønstermurte yttervegger 
og innervegger? Eller eksponert tegl i det 
hele tatt?

Utvend ig 	møtes 	man	av 	en 	g råa k t i g 	 teg ls te i n 	me l lom	syn l i g 	be tong 	og 	 f lo t t 	 p ropo rs j oner te 	v i nduer



61

m
ur

+
be

to
ng

	
1	

•	
20

12

I Marl beholdes veggene og all kraft 
settes inn i optimal isolasjon av tak og 
tetting av vinduer og andre overganger. 
Utvendig møtes man av en gråaktig tegl
stein mellom synlig betong og flott pro
porsjonerte vinduer. Innvendig eksploderer 
rommet i kaskader av lys i ulike føringer 
(overlys, rytterlys, vertikale vinduer, 
patioer) og en materialpalett med tegl i 
fargene gult, rødt, blått, beige, lys grått 
og mørk grått. I tillegg til dette et rosa 
terrazzogulv, synlige ståldragere i taket 
som bæres av stålsøyler som skinner i en 
rødlig kobberfarge. Aksentuerte skråttstil
te betongskiver med sirkulære hull settes 

opp mot knipper av dansende betongpi
larer, enkelte glasset inn i bur som for å 
hindre kuldebroer? Uansett: virkemidlene 
er legio og fantastiske, og pauserommet 
betagende. Og slik skal det fortsatt være. 
Teglveggene i Marl skal forbli; lyset og 
romvirkningene også. Heksagonale klasse
rom kobles mot femkantede grupperom, 
aulaen er en irregulær i Marl, en skjev 
femkant i Lünen.

Hans Scharoun bygger vegger og tak 
rundt livets teater, han er den arkitekt 
som kommer nærmest illusjonsteoriene 
(idola tribus, specus, fori, theatri) til den 
engelske filosofen Francis Bacon (1561–

1626) som også hadde klare oppfatninger 
om hvordan beskrive form og naturens 
organisering i Novum organum.

Om Hans Scharoun hadde lest sin 
Bacon, vites ikke, men det er jo lov å 
spekulere og filosofere omkring det 
temaet og.

Kilder: Bürkle (1986): Hans Scharoun und 
die Moderne, Campus

Syring, Kirschenmann (2004): Scharoun 
Outsider of Modernism, Taschen, 

Pfankuch red. (1969): Hans Scharoun , 
Utstillingskatalog, Akadamie der Künste 

Foto: Stadtarchiv Marl og AD

Aksen tuer te 	 sk rå t t s t i l te 	be tongsk ive r 	med	s i r ku lære 	hu l l 	 e r 	 sa t t 	 opp 	mot 	kn i pper 	av 	dansende	
be tongp i la re r , 	 enke l te 	g lasse t 	 i nn 	 i 	 e t 	bu r 	 som	 fo r 	å 	h i nd re 	ku ldeb roer?	
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Årsta	kirke

Årsta,	Sverige

2008

JOHAN CELS ING ARKITEKTKONTOR

fasade 	no rd

fasade 	øs t

Sn i t t

fasade 	øs t
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Kirkebenkene er løse og gir mulighet til 
ulik møblering. De sakrosankte elemen
tene er fastmontert til gulvet og skal 
hindre vilkårlig bruk av et vigslet rom. I 
den lutherske tradisjon står forkynnelsen 
av ordet sentralt, og de tyske preken
kirkene hadde prekestolen i sentrum, ja, 
den kunne av og til skygge for alteret. 
Prekestolen her er en lesepult som kan 
flyttes. Johan Celsing skal ha hatt den 
stående ortodokse menighet i tankene 
da han formet rommet. Vertikaliseringen 
poengteres av lyset. Dette kirkerom
met forklarer forskjellen på opp og ned, 
samtidig som Sergison Bates’ begrep om 
brickness har erstattet begrepene vekt og 
tilstede værelse (Gewicht und Präsenz) og 
gitt det et skandinavisk uttrykk.

«Så lagom», sa Peter Celsing når han 
bedømte resultatet av sin søken.  
Sønnens kirke er lagom og vel så det! 
Et skjellsettende arkitekturverk som må 
sees og oppleves.

Kilde: Arkitekten, www.celsing.se 
Foto: ©Ioana Marinescu

En kirke er et åndelig hjem for guds
dyrkelse. I Årsta kirke har drømmer og 
åndelig begjær fått et fysisk og romlig 
svar som betar, også den som ikke har 
vært der. Kirkehuset er et forsamlingsrom 
for kirkelige handlinger og dekker nettopp 
slike behov. 

Kan Kahns ord om ’need’ og ’desire’ ha 
mening, må det være om denne kirken 
tegnet av Peter Celsings sønn, Johan.

I Stockholms forstad Årsta var menig
hetshuset, et slags samfunnshus fra 1968, 
et midlertidig sted for kirkelige handlin
ger. Men huset oppfylte verken drømmer 
eller behov, og støpulen som ble bygget 
samtidig, har ventet på sin kirke i 40 år. 

Nå er behovet og drømmene oppfylt 
av et tomt, asketisk rom, 13 x 13 meter i 
kvadrat og med innvendig høyde 10 meter, 
som fylles av lys gjennom overstore, 
høytsittende vinduer, to på øst og vest
veggene, ett mot nord og sør. Gjennom et 
lavtsittende vindu på nordveggen knyttes 
visuell kontakt med Årsta torg, tegnet av 
Erik og Tore Ahlsén på 1940tallet. Og 
det er en sammenheng mellom kirkens 
utstråling og det kollektive minnet om 
etterkrigstidens sparsommelighet og 
den stofflige arkitektur Peter Celsing og 
Sigurd Lewerentz sto for. 

Bærende tegl. Løpeforband av vekselvis 
løper og kopp, inne som ute. 

En diafragmakonstruksjon med én
stens, mørkerød yttervange holdt på 
plass av en betongsokkel mot fjellet og 
en betonggesims mot himmelen. Gesim
sen henger visuelt sammen med den 
konstruktive randdrageren som hviler på 
diafragmaveggens indre vange, da kulde
brobryteren jo er skjult for øyet. Diafrag
maveggens indre vange er satt sammen 
av et øvre parti med énstens tykkelse, et 
mellomparti med halvannen sten og det 
nedre parti i tostens tykkelse. Sistnevnte 

parti avsluttes mot teglgulvet med en 
kontinuerlig løpende benk i samme hvite, 
glaserte tegl. Det glaserte veggpartiet 
inneholder løpere med hull for akustisk 
demping. Teglveggen over er hvitslemmet.

Kirkerommets geometriske og sym
metriske oppbygging brytes bevisst i 
takkonstruksjonen som består av høye 
betongdragere, på tvers, irregulært fordelt 
fra nordveggen til sørveggen.

Både lys og lyd forsvinner opp i dette 
takverk hvor betongdekket er perforert 
med lydabsorbent over.

Grunnrisset viser en overlegen disposi
sjon av kjente funksjoner som underordner 
seg kirkerommets orientering og balanse. 
Våpenhuset har sakristi til venstre og 
barnekapell til høyre. Dette har dør både 
til våpenhuset og kirkerommet. Det har 
ikke sakristiet! En forhall knytter kirke
rommet til det eksisterende profane hus. 
Mellom forhallen og stillhetens kapell 
plasseres funksjoner uten navn: teknikk? 
Stillhetens kapell har kun overlys, i 
motsetning til de øvrige flankerende rom, 
som alle har innvendige vegger i samme 
mørkerøde tegl som utvendig.

i 	 de t 	g laser te	
veggpa r t i e t 	 e r 	de t	

l øpere 	med	hu l l 	 fo r	
a kus t i sk 	demp ing .	

Be tongdekke t 	 i 	 ta ke t	
e r 	pe r fo re r t 	med	

lyd	abso rben t 	over


