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si å miste kontakten med det som er, 
med virkeligheten». Kvalitet er altså 
ikke målbart. Kvalitet må beskrives og 
forklares slik at tingenes egenart og 
betydning blir klargjort og presisert og 
derigjennom konkretisert. 

I brev til sin forlegger Gordon Hølme-
bakk skriver Christian Norberg-Schulz  
i forbindelse med utgivelsen av boken 
Minnesjord: «Du spør hvorfor jeg 
har skrevet disse linjene. Svaret er 
enkelt: For å fortelle om det som er. I 
dag har vi jo glemt at tingene er noe 
og at det er derfor de har et navn. 
Isteden abstraherer vi, og reduserer 
alt til data og ressurs. Resultatet er en 
verden uten kvaliteter, en verden uten 
karakter og mening. Men tingene selv 
er der fremdeles, og venter på å bli 
gjenoppdaget og forstått.» Han kunne 
godt ha tilføyd «husket» også. Så lett 
som vi glemmer.

Christian Norberg-Schulz drøfter 
ikke de to merkelige sammenstillin-

«god kvalitet» ligger «dårlig kvalitet» 
implisitt. Og ingen ønsker å sikre 
dårlig kvalitet, vel? «Kvalitet» har 
med andre ord ikke valens, kvalitet 
som begrep er verken normativ eller 
målbar. Vi må bruke adjektiv til å for-
sterke i en eller annen retning, men 
det er ikke tilstrekkelig for å forstå 
hva kvalitet er.

Christian Norberg-Schulz lærte 
oss at kvalitet egentlig betyr «egen-
skap» eller «beskaffenhet» og stam-
mer fra det latinske qualis, «hvor-
dan» og qualitas, «av hvilket slag», 
«og står således for hva noe er». 
Norberg-Schulz skrev artikkelen Om 
kvalitet for mer enn 20 år siden. Den 
er tatt med i hans testament; artikkel- 
og essaysamlingen Øye og hånd fra 
1997. Han skrev videre: «Tingenes 
kvalitet er dens beskaffenhet eller 
vesen, og når den er av høy kvalitet, 
betyr det at den fullt ut er seg selv. 
Å tape sansen for kvalitet, vil altså 

I dagligtale anvendes ordet kvalitet 
om ting vi mener er førsteklasses 
eller særs bra. Fra en slik vinkel kan 
man forstå konstruksjonen kvalitets-
sikring. Forsikring om at produkter og 
leveranser, beregninger og tegnin-
ger, forskning og undervisning osv. 
er førsteklasses. Men formuleringen 
«god kvalitet» gjør oss usikre på for-
ståelsen av nevnte konstruksjon. For i 

Skisse E.D.
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gene «kvalitetssikring» og «kvalitets-
reform» i sin artikkel Om kvalitet 
som først sto å lese i festskriftet 
(Den innerste Esken) til daværende 
kulturminister Lars Roar Langslets 
50-årsdag. Men det er jo ikke så rart. 
Det er lenge siden Langslet var kul-
turminister og ordene var ikke innført i 
noe vokabular eller for den slags skyld 
ordlister. Universitet og høyskole fikk 
sin «kvalitetsreform» først etter hans 
død i 2000.

«Kvalitetssikring» er et typisk utslag 
av vår abstraherte hverdag. Det blir 
upresist og ufullstendig, særlig når vi 
skjønner at hensikten med begrepet 
ikke er at tingenes egenskaper skal 
kontrolleres i forhold til sin egenart 
(altså kvalitetskontroll), men at de 

skal være best og feilfrie. Da burde 
man sagt det og ikke ødelagt kvali-
tetsbegrepet. Slikt er lingvistisk jåleri. 
Vi vil alle gjerne føle oss trygge på at 
leveranser er i henhold til standarder 
(som må fastholdes og defineres) og 
at tingene er sikret i forhold til disse. 
«Standardsikring»  og «kvalitetskon-
troll» er liksom ikke fint nok. Eneste 
mulige vei utenom ordkonstruksjoner 
er at hver og en av oss gjør sitt arbeid 
med flid, nøyaktighet og egenkontroll 
eller på god gammeldags måte side-
mannskontroll eller sjefskontroll eller 
andre typer kontrollører. Vi har jo alltid 
hatt systemer for slikt på landjorda og 
i himmelen. Hvorfor offshore og data 
skulle tvinge på oss «kvalitetssikring» 
forblir bare et dumt spørsmål. 

Hvilke egenskaper som skal refor-
meres ved universiteter og høyskoler 
gadd jeg gjerne vite. Særlig når to 
ordforrædere som «kvalitetsreform» og 
«studiekvalitet» går løs der inne. Men 
de (noen i departementet?) vil jo bare 
det beste. Ja, det er nettopp det som er 
feilen. I ordbruken. 

Jeg tok med Øye og hånd på min 
reise. Man må ikke være enig med 
forfatteren på alle punkter, men det gir 
perspektiv å følge hans tanker, utleg-
ninger og hjertesukk. Du finner mye om 
kvalitet i øye og hånd.

Årets julenummer inneholder ikke 
mye om jul. Men på min loggia i Berlin 
står det et gjenglemt juletre og minner 
meg om at året går altfor fort. I mellom-
tiden: God lesning. MUR fortsetter der 
det slapp sist; med et par prosjekter 
på tegnebord. Men så braker det løs. 
Jeg synes i Danmark å se en fortset-
telse av noe som kan bli riktig bra. Det 
meste er fortsatt på tegnebordet, men 
du verden for en stillferdig jubel over 
arkitekturens under! Igjen er det en 
kunstner som viser vei. Den østerrik-
ske maleren Helmuth Federle som ved 
de små forskyvninger, hans Low key 
kan gi inspirasjon til lesning og virke 
for andre tilstøtende kunstarter, ja hvis 
arkitektur kan sies å være det. Kunst. 
Tilstøtende er det i hvert fall. For plut-
selig sier jeg: Ja, dette er godt, nå sitter 
det. Jeg har funnet noe. Det er kanskje 
ikke mye, men det holder. Christoffer 
Harlang er inne på noe vesentlig i sin 
omtale av de to unge arkitektene Erik 
Brandt Dam og Nicolai Bo Andersen. 
Og om sin arkitektur sier arkitektene 
selv at det handler om «mere sted, 
mindre hus». At de to prosjektene som 
MUR viser, ikke nådde opp i konkur-
ransene, viser at Danmark har god råd 
på arkitekter eller har usedvanlig dår-
lige juryer. Jeg melder meg herved. 

Smaken av arkitektur er ikke lett å 
finne i mye av dagens staffasjemylder. 
Det er bare spørsmål om tid før H&dM 
(nesten H&M) går ad undas i sin iver 
etter å dyrke kollektiv hukommelse. Jeg 
må ikke alltid huske hvordan et skittent 
brokadeundertøy eller oppvaskhåndkle 
ser ut. Jeg vet det og trenger det ikke 
på mine vegger, på mine fasader, i 
mine himlinger. Jeg vil jo ikke ha him-
linger. Himmel over jorda og Deilig er 
den himmel blå rekker for meg. Takk.

MARTa Herford (side 48). Skisse: A.D.
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Museets formål er å vise byen Rønnes 
historie og utvikling. Arkitektene lar 
derfor bygningsvolumene ta aktiv del i 
en byvev hvor tårnet blir en markering 
av stedet synlig fra havet like vel som 
fra de nære omgivelser. 

Man aner en friskhet, en vilje, men 
først og fremst en ro som ville gjort 
menneskene og stedet godt.

Kilde: Arkitektur DK, august 2005  
og www.ebdnba.com.  

Ill.: Arkitektene

Bornholms museum 
Rønne, Danmark
Konkurranse 2003. Ikke premiert, blir aldri bygget!

ARKITEKT: ERIK BRANDT DAM OG NICOLAI BO ANDERSEN
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Besøkssenter Møns Klint, Danmark
Konkurranse 2001. Ikke premiert, blir aldri bygget!

ARKITEKT: ERIK BRANDT DAM OG NICOLAI BO ANDERSEN

1 Billettsalg
2 Butikk
3 Utstilling
4 Skoletjeneste
5 Auditorium
6 Kjøkken
7 Lager
8 Lysgård
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Det eksisterende hus settes i 
bevegelse og forblir samtidig i ro ved 
geometrien som det nye igangsetter. 
Stemningsfull enkelthet hvor arki-
tekturen ikke bare transformerer 
stedet, men blir stedet. Ikke hus, ikke 
utstilling, ikke landskap. Allikevel alt. 
En symbiose. 

Kilde: Arkitektur DK, august 2005 og 
www.ebdnba.com. Ill.: Arkitektene
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Det kooperative boligselskapet HSB 
(Nordvestre Skåne) har ved flere 
anledninger vist mot og fremsynthet i 
sitt byggeri. De bestiller da heller ikke 
sine hus og boliger fra entreprenør, 
men direkte fra arkitekt, og sammen 
med disse defineres hva man ønsker å 
få pris på. 

Kvalitet er et sett av egenskaper. 
I noen tilfeller kan kvalitet prises på 
samme måte som standard kan. 
Mens standard entydig og presist kan 
beskrives, kvantifiseres og defineres, 
kan kvalitet ofte bare formuleres som 
et ønske. Og det beste med kvalitet 
– arkitektoniske egenskaper, romlige 
egenskaper, stimulerende egenskaper, 
utsikt, lys osv – er at disse egenska-
pene ofte er gratis å produsere, men 
meget innbringende ved salg. 

Jeg opplever det slik at enkelte 
aktører i markedet er klar over dette 
og følgelig hever seg over eiendoms-
megleres ensidige betoning av hva de 
mener at markedet vil ha. Markedet vet 
faktisk ikke hva det vil ha før det har et 
reelt valg. Dette reelle valget er det opp 
til aktører som OBOS, Selvaag, HSB 

Boliger i Helsingborg
Byggestart 2005

ARKITEKT: WILHELMSON ARKITEKTER  
(Anders Wilhelmson, Fredric Benesch, Oscar Hafvenstein)
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osv å presentere. HSB har vist det 
flere ganger og MUR viste i nr 3-2001 
HSBs vakre og nå så berømte Dianas 
have i Viken (nord for Helsingborg) 
tegnet av Vandkunsten, København.

Både i Sverige og Danmark fokuse-
res nå på billige boliger. Det synes 
som om resultatene der blir bedre en 
de spede norske forsøk. Skal man 
lykkes, må antall operasjoner reduse-
res. Skreddersøm må unngås for en-
hver pris. Mest mulig må produseres 
i kontrollerte omgivelser, gjerne på 
fabrikk. Er dette mulig for betong- og 
teglindustrien og «byggutengrenser»?  
Det gjenstår å se. Betongindustrien 
er en industri, som navnet. Bygge-
industrien er et påtatt navn. Mur-
industri finnes ikke som ord, bare 
teglindustri, altså produktbasert 
industri. Men det er klart at både mur 
og betong kan konkurrere med stål 
og tre når det gjelder å sette sammen 
hus på den måten som beskrives i 
HSBs og Wilhelmsons prosjekt.

Husene er sterkt typisert og foren-
klet. Hus og situasjonsplan er bygget 

opp av kvadrater på 8 x 8 meter. 
Hver eiendom består av fire slike 
kvadrater. Huset beslaglegger 64 m2, 
i to etasjer blir det 125 m2 bolig-
flate. De resterende tre kvadratene 
utgjør 192 m2, som er eiendommens 
uterom og biloppstillingsflate og som 
innhegnes av nabohus og planke-
gjerder. Et underliggende raster på 
2 m tillater tomtene å vike til begge 
sider for å gi plass til stier, atkomst, 
plasser og felles lek. Ser man bort 
fra nevnte tilleggsareal blir beregnet 
norsk u-grad 0,6, eller om man vil: 
BYA ca 40%. Ved begge utregninger 
snakker vi om en meget tettpakket 
plan, men med mange romlige kva-
liteter, ikke minst i uterommene som 
fordrer streng justis med åpninger 
og skjerming for å sikre privatlivet for 
uønsket innsyn.

Boligtypen krever at beboerne 
aksepterer åpen planløsning og 
trapp. Gjør man det, får man et areal-
effektivt, direkte og opplevelsesrikt 
hjem som lett kan innredes for ulike 
behov og livssituasjoner. Og for en ri-
melig penge. En høy grad av allmenn 

generalisering og tilstrekkelig fleksi-
bilitet for å kunne plassere vegger og 
vinduer, gjør typen og størrelsen pas-
sende til alle. I hvert fall de fleste?

Ytterveggene er bærende og kles 
utvendig med sinuskorrugerte alumi-
numsplater i ulike, avstemte farve-
toner. Gulv og tak spenner fra vegg til 
vegg uten krav om annen understøt-
telse. Jeg ser ingen – verken teknisk, 
estetisk, økologisk eller økonomisk 
– grunn til at ikke murprodukter av 
noen slag med fordel kunne inngå i 
et slikt prosjekt. Nå synes arkitektens 
valg å være styrt av ønsket om letthet 
og luftighet, så valget er lett å forstå. 

Prosjektet skal realiseres nord for 
Helsingborg. Området Maria-Sofia 
utgjør ett av flere boligområder som 
skal knytte seg til en fremtidig pendel-
toglinje. Og vi, vi føler oss hensatt til 
1960-årene da det var like mye snakk 
om det industrialiserte boligbyggeri, 
t-baner og bedre boliger billigere. Men 
verden går fremover, gjør den ikke?

   
Kilde: Arkitektur S, juni 2005

Illustrasjon: Arkitekten
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MARTa Herford
Museum, Tyskland, 2005

ARKITEKT: FRANK O. GEHRY
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«Fremdeles på tegnbordet i 2005.  
Men kommer opp i tegl, gjen-
nomskåret og tekket med løvtynne 
metallplater. Herford er en by med 
65.000 innbyggere og er kjent for sin 
møbelindustri. MARTa står da også 
for ”Mobiliar–ART–Ambiente” altså 
møbel–kunst–hygge på norsk. 

Gehry går nok en gang skulpturelt 
til verks og får teglveggene til å se ut 
som flagrende gevanter og flygende 
tepper. Naboskapet er store patriser-
hus med hovedfasaden mot gaten, 
en typisk forstadssituasjon som, om 
den er lang nok og repetetiv nok, 
tåler bruddet med to eller tre tomter 
okkupert av en fremmed fugl. Byen 
og borgerne viser tydelig mot og hå-
per vel at noen vil gå av toget mellom 
Hannover og Düsseldorf for å se på 
møbler, kunst eller hygge seg med 
Gehry.» Skrev jeg og forlot Berlin på 
vei vestover mot Aachen.
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På høyde med Herford tok jeg av 
fra Autobahn de få kilometrene for å 
sjekke hvordan det gikk med prosjektet. 

Med unntak av den første setningen, 
var det jeg skrev i Berlin riktig. Men 
jeg fikk meg to solide overraskelser: 
Patriserhusene var på vikende front, 
mer semi-industrihus. Og Gehry var 
ferdig (i juni i år). MARTa sto der som 
en blank nypusset modell1:1 med sin 
kontinuerlig svepende tegldrakt med 
krave, hatt og slør av rustfritt stål. 

Og så var Gehrys bidrag et tilbygg til 
og ombygging av et industrihus. Man 
passerer igjennom og forbi tilbygget og 
ankommer foajeen i den gamle delen 
mot elven. Herfra smetter man forbi 
bokhandelen, ut av gamlehuset og inn 
i en feiende flott restaurant hvis uterom 
krager ut over elven. 

Gamlehusets innervegger er delvis 
kledd med furufiner, en varm kontrast 

til røffe, hvitmalte betongkonstruksjo-
ner. Volumet på venstre side av inn-
gangen er et større konferanse-/kon-
sertlokale. Selve utstillingsrommene 
er samlet på høyre side. Et rektangel 
holder fast de fem omkransende rom-
mene. Rektangelet er også Gehrys! 
Veggene og takene er støpt betong. 
Derfor kan «hatt over hatt»-systemet 
forstås. Betongen tar de lastene som 
opptrer, om punkt- eller flatelaster.

Utvendig er betongen isolert og 
kledd med normale teglsten som 
følger volumenes hovedgrunnlinje: 
Nedre del er alltid horisontal mot bak-
ken. Hattene følger betongtakets linje. 
Hjørnene gjæres. Da alle hjørner er 
skjeve (utover), er dilatasjonsfugene 
uten unntak ikke parallelle med stuss-
fugene, men skåret presist der de er 
bestemt. Igjen et utrolig eksempel på 
at det som kan tegnes, kan bygges,

Innerveggene er gipsplater på 
stenderverk av stål. Ventilasjonskana-
ler går i mellomrommet stenderverk 
– betong.

Glemte jeg å si at fortauet og plas-
sen var teglsatt? Og man lurte på om 
det var mulig å løse prosjektet an-
nerledes. Ja, selvsagt. Også om man 
hadde ønsket Bilbao-effekten. Men 
få – om noen – er i stand til å gi selv 
de mest alminnelige rom og alminne-
lige materialer festlig innpakking. Man 
blir en glad giver. Og man blir en glad 
betrakter av andres glede. Tenk det.

Kilde: Terre Cuite et Construction no 
112, Juni 2005, Belgia

 Frank Gehry MARTa Herford, 
Birkhäuser, 2005

Foto: Klemens Ortmeyer, Christian 
Richters, Aina Dahle
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Casa da Música di Porto 
Portugal

ARKITEKT: OMA/REM KOOLHAAS, ELLEN VAN LOON, 
2001–2005
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En kraftig og kraftfull solitær tar kom-
mando over et noe glissent Porto by-
skap med en rundkjøring og metrosta-
sjon (Soto de Moura) som nærmeste 
nabo. Geometrien er spektakulær, i 
det ytre så vel som i birommene og 
foajeen. I de laterale sonene er den 
ytre form og husets geometri lesbar. 
I foajeen påtakelig. Etter hvert blir vel 
hele Europa røykfritt, og da må et 
konserthus ha et kontrollerbart uterom 
hvor publikum kan spankulere i det 
fri. Nationaltheateret har sin balkong 
(egentlig veranda), operaen får vel sin.

I Porto må trapper og heiser til for 
å få deg opp på taket. Det vil si det 
nedfelte gårdsrom kledd med sjakk-
mønstrede fliser på gulv og vegger. 
Da den stramme salen er omgitt av 
all slags rare og «tilfeldig» formede 
rom, blir publikums klatring i solitæ-
rens indre en spennende arkitektonisk 
vandring. 

Et sterkt konsept med en indre og 
ytre vilje gir ofte brukbare «tilfeldig-
heter», ja jeg vil driste meg til å si 
«kvaliteter» fordi rommenes egen-
skaper er anvendbare både fysisk 
og mentalt. Men det er ikke kvalitets-
sikring som er skyld i disse rommenes 
kvaliteter. 

AHO hadde studietur og workshop 
i Porto/Coimbra våren 2003 mens 
konserthsuet var under bygging. 
Dessverre fikk vi ikke komme inn på 
byggeplassen, men solitærens ytre 
var fritt skue-vilt som et fremmed-
legeme som nettopp hadde landet. 
På Koolhaasisk måte er dette huset 
faktisk en enebolig – Y2K-huset – fem 
ganger forstørret. Hva er det vi holder 
på med? 

Kilde: Domus 881, Mai 2005
Foto: Nicolas Firket
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Huset er konsipert til å være et sted 
for hjemmeundervisning om dagen og 
et prvat hus om kvelden (og natten!). 

Av bildet forstår man at huset har 
fått navnet Pixel av teglstenenes for-
skyvning og skyggevirkningene som 
oppstår derved. Husets geometri er en 
følge av resultatet av en laser-kuttet 
plexiglassmodell hvor arrangementet 
med teglstene ble testet ut. 

Det store vinduet mot syd brin-
ger lys inn i husets trapperom, som 
derved fordeler lys og bevegelse. De 
øvrige rommene har heller små glug-
ger til lysåpninger. Hovedkonstruksjon 
betong utvendig isolert og kledd med 
x antall pixel-stein. 

Domus presenterer arkitekturen 
som tegneserie-modernisme. Dette 
huset ser mer vanlig ut enn bygnin-
gene i temaparken som presenteres i 
samme tidsskrift. På mange måter har 
vi sett tilsvarende geometri i Steven 
Holls senere arbeider, men i motset-
ning til hans ofte upresise bretting og 
bøying av metallplater, følger forskyv-
ningen teglsteinenes innebygde logikk 
og presisjon.

Kilde: Domus 884, september 2005
Foto: Arkitektene

Pixel Hus 
Heyri, Korea, 2004

ARKITEKTER:  
MASS STUDIES: Minsuk Cho (leder) 
SLADE ARCHITECTURE: James Slade (leder) 
GA A. ARCHITECTS: Moongyu Choi (leder)
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Minner. Tomasi de Lampedusas 
eneste og likevel imponerende his-
toriske roman Leoparden (1958) ble 
filmatisert av Visconti ca 1960. Det er 
stemningen fra denne litt langsomme, 
men betagende filmen som har 
inspirert arkitekten til dette interiøret. 
En felles eller bedre kollektiv hukom-
melse ville H&dM sagt, bringer drøm-
mer inn i et brokadelignende interiør 
med keramiske fliser. Tradisjonen ført 
videre ved moderne nyfortolkning av 
det som var som nå er. 

For hva var det nevøen Tancredi sa 
til onkelen (nettopp Leoparden) da 
kampene om Italias samling sveipte 
over Sicilia og fastlandet og Garibaldi 
tvang det nye igjennom. Tancredi sa 
til sin onkel: «Skal alt forbli som det 
er, må alt forandres». Et paradoks? 
Ja vel, men like fullt nettopp det vi 
arkitekter driver med. Vi ønsker også 

Ombygging av en vinbar  
i Catania, Sicilia, 2005

ARKITEKT: MARIA GIUSEPPINA GRASSO CANNIZZO, VITTORIA, SICILIA

at stemninger fra den 
gang også skal finne ut-
trykk i dag. Men for at det 
skal skje, må alt som hadde 
med det gamle å gjøre tas bort 
og erstattes av noe nytt som 
kan minne deg om det gamle. For 
bilene var ikke de samme den gang 
som da, ja biler fantes kanskje ikke…..

For meg er dette en lærepenge.  
Vi må være åpne for lengsler og 
drømmer om det som var. Også det 
man ikke har opplevd, bare oppfattet 
som noe spesielt. Men vi skal likevel 
ikke gi opp vår drøm om å oversette 
byggherrens ønsker til et moderne 
svar (jeg sier ikke uttrykk!!). Det 
handler om å transformere materialer 
til saken selv, en form for alkymi. For-
førende og nærmest umulig. Av og til 
kommer man likevel på sporet av noe 
og sier seg lykkelig.

Plan 1. etasje

Snitt B-B

Kilde: Domus, speciale Progetto e 
materia, bilag sept. 2005.
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Kapell i La Calera, Colombia

ARKITEKT: DANIEL BONILLA, BOGOTA

Romersk 
basilika-plan

Lukket kapell, 
innendørs 

messe

Åpent kapell, 
innendørs 

messe

Åpent kapell, 
utendørs 

messe
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Kapellet er organisert i et langstrakt 
rektangel orientert fra syd til nord hvor 
alteret befinner seg. Selve kirkerom-
met er et parallellepiped med sideveg-
ger som kan skyves bakover slik at 
hele navnet åpner seg til begge sider. 
I denne posisjon trekkes benkeradene 
bakover og ut i patioen – gårdsrom-
met med inngangen, og kirkerommet 
fordobles. Denne fleksibiliteten er reell 
og nødvendig når store folkemasser 
samles til spesielle høytider. Da flyttes 
også alteret ut i navet som er blitt et 
transept da hovedskipet plutselig går 
fra den høyereliggende bakken i vest 
mot utsikten mot øst. Hovedtyngden 
av menigheten sitter da ute på bakken 
med ansiktet vendt mot det laverelig-
gende kapellet.

De faste veggene er både ute og 
inne murt med en type skifer i fallende 
lengde. Trespilene som dekker stål- 
og glasskonstruksjonen i vegger og 
tak(!) har noe av den samme karakter 
av å være vilkårlig satt sammen i 
«fallende lengder». Uansett tolkning, 
arkitektens behandling av rom og lys 
ved hjelp av enkle, stramme former, 
presise overlegninger og med mate-
rialer som formidler varme og mykhet, 
bringer et humant og kultivert aspekt 
inn i en katolsk verden av dogmer 
og krav. Arkitekten har vist tidligere 
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arbeider på et høyt nivå og beviser 
med dette transformale byggverk en 
klasse som gjorde at han vant ar+d 
prisen for 2005 sammen med PLOTs 
ungdomsklubb i Amager, København. 
Ar+d prisen som er stiftet av d-line i 
samarbeid med Architectural Review 
er myntet på unge, lovende arkitekter 
under 45. Det er interessant at de 
billige hus for ofte fattige mennesker 
(unge mennesker er i hvertfall ofte 
ubemidlede) fremhever seg i en slik 
konkurranse. Ar påpeker da også en 

trend som startet med at barnehjem-
met i Chhebetar, Nepal av de norske 
arkitektene Hans Olav Hesselberg og 
Sixten Rahlff med Eli Synnevåg vant 
ar+d prisen i 1999. Det er jo flatteren-
de, selv om Per Christian Brynhildsen 
og Jan Olav Jensen ville likt å høre at 
det jo egentlig startet med dem. For 
slik var det: Leprahospitalet i Lasur, 
1982.
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