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Byggekunst i mur+betong

”DU skal òG Bli GlaD i jORD, PER”
av aina Dahle

Det samme bør vi òg, for det kan bli kunst – og byggekunst – av sånt.

Scenen er et det lille gårdsbruket 
Bufast i Telemark. I dalbunnen ren-
ner en liten elv, her vaskes tøy, her 
bades og her syndes. Veien oppe i 
lia bandt gårdene sammen og dalen 
med verden utenfor. Den veien var for 
handelskarer og byfolk på reise, ikke 
for ham, den bufaste. Mellom veien og 
elven lå gården omgitt av små jordlap-

Per Bufast
Per hadde gått ut til enden av jordet, 
til nybrottet der far grov i den svarte 
jorda. Per var seks år gammel og 
skremt over at alt han kunne forbinde 
med faren var jord; han lukta jord, 
hans busserull og bukse var fulle av 
jord som han dro med seg inn i huset. 
Faren snakket lite, for det meste grov 
han i jorda. Det er her i nybrottet at 
Per spør ham om han er tullen? 
«– Kvaslag? Mælet hans far var som 
jordblanda. – Gjer jorda deg tullen? 
Per dreiv på… Far for ut med armen. 
Utruleg lang arm… Hele grepet hans 
far, og andletet hans fortalde at no 
kom noko viktig. Far var sint, og 
sleppte ikkje: – Du skal òg bli glad i 
jord, Per. Det er det einaste – 
Per skalv. Han skjøna ikkje kva far 
sa, men orda sokk i han. Han skulle 
minnast dei, og mælet som sa dei. 
Eit mæle fullt av grut og rust for di det 
vart så lite brukt.»

Historien om Per Bufast – Det store 
spelet – er historien om den unge 
gutten som blir glad i jord, som blir 

per. Gulen dro plogen og faren til Per 
grov i jorden til «han ble tullen».

Forfatteren som gir liv til stedet og 
skikkelsene er Tarjei Vesaas. Hans 
realistiske steds- og bonderoman er 
gått inn som den første i norske folk-
elitteratur om barnesinnet og puber-
tetens vare vilkår. I en av de mange 
utgavene har Harald Kihle laget noen 
vakre akkompagnerende vignetter. 

Vi kan dikte videre: Låven av tøm-
mer sto delvis på stabber, kanskje 
delvis på en møkkakjeller av tegl, kan-
skje ikke. Stallen lå i låven, fjøset over 
møkkakjelleren? Også den av tegl? Vi 
vet ikke sikkert. Men våningshuset var 
som våningshus flest i to etasjer og 
bygget i tømmer og etter hvert panelt. 
Det skulle gå mange år før gårdbru-
kere turde å bygge uthus og vånings-
hus i tegl. Men i 60-årene skjedde det 
på Trones gård i Verdal. Arkitektene 
var Kjell Lund & Nils Slaatto. Et dristig 
valg, for tegl var forbundet med byers 
murtvang og gårders fjøs og møkka-
kjellere. Tegl, tvang, tid.

Faksimile fra boken Det store spelet av  
Tarjej Vesaas. Omslagsill.: Harald Kihle, 1951

Trones gård, 1968, Lund & Slaatto Arkitekter. Foto: Finn Hakonsen
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Den kaleido skopiske 
og kommen terende 
byggekunstspalten 
er signert Aina Dahle, 
professor ved AHO, 
Arkitektur- og design-
høgskolen i Oslo.  
Hun er også kjent som 
 Einar Dahle og har i en 
20-års periode skrevet 
80 arkitekturspalter i 
MUR, er diplomarkitekt 
fra ETH-Zürich, har egen praksis i Oslo, har 
vært gjesteprofessor ved RWTH-Aachen, 
reiser mye og gjerne, maler akvareller og 
tenker og snakker fritt og høyt; noe blir det 
aforismer av. 

boende på gården bufast som faren 
hadde proklamert den dagen i nybrot-
tet: «Du skal vera på Bufast all din 
dag.» Før det kom så langt hadde 
Per opplevd kjærlighetssorger, sett 
broren, Gulen og faren dø. Sett den 
store sammenhengen – «det store 
spelet»– og kjærlighet til jorda.

Lite visste Per at jord kunne brukes 
til annet. At det kunne bli bygnings-
material, at jorden var stampbar; 
som leire formbar, plastisk og kunne 
brennes med chamotte, sagflis og 
andre ulike tilsetninger til kunstgjen-
stander og murstein til husbygging. 
Han dyrket jorda og lot det komme ut 
av den det naturen tillot. Naturen går 
sin gang, det gror og det gror til, det 
gror igjen.

Det er mennesket som kultiverer 
og hindrer gjengroing; som utnytter 
og bruker det jorda har å by på. Det 
er mennesket som gir jorda pleie og 
fremtid ved vettug bruk. De fleste av 
oss er vel oppdratt til å mene at jord 

dyrkes for matproduksjon. Jordvern 
kan i dag like gjerne være en golfbane 
som dyrking av raps til biodiesel. 
Det kan like gjerne være leireuttak i 
Lunde, ja sågar enorme dagbrudd for 
brunkull i landskapet utenfor Berlin 
eller Köln. 

Men når man tar jordlag til side for 
å ta opp ressursene under, kommer 
jordlaget tilbake etter oppgraving. 
En reversibel prosess, en kultivert 
landskapspleie for nye landskap 
med sjøer og jordbruksareal formet 
av mennesket. Poenget er at ved 
slike inngrep hindrer mennesket at 
landskapet ikke gror igjen, men blir 
værende som åpne enger som kan 
bli jorder og åkre når tiden og nøden 
krever slikt. Slike uttak av naturre-
surser hindrer nedbygging av jord-
bruksarealer. Forlenger det dyrkbares 
potensial. Dyrkbar jord blir nedbygd 
eller går tilbake til naturen, gror til og 
igjen. Hvis mennesket ikke kultiverer, 
tar naturen over. Tiden leger alle sår. 
Tiden leger menneskenes spor. 

Unntaket er steinbruddet og vei-
skjæringer i fjell. Slike tiltak er irrever-
sible og forblir synlig spor av mennes-
kelig handlinger. Selv hus og byer kan 
forsvinne, gro igjen uten spor, ikke 
steinbrudd og veiskjæringer. Det må 
en ny stor istid til for å skjule slikt. 

Fra Telemark, fritt etter Henrik Sørensen. 
ED 1957, tempera på kryssfiner
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Og den kommer, den nye istiden, 
den store istiden, men ikke ennå. 
Først skal vi ha mange små. Om 
vi vil eller ikke. De kommer taktfast 
i perioder på 100 000 år. Slik har 
det vært de siste 30 millioner år her 
på jorda. De store istidene dannet 
de norske fjell. Granitten for 500 
millioner år siden, syenitten for 250 
millioner år siden. De regelmessige, 
små istidene maler granitten slik at 
leire oppstår, leire som ikke knaser 
mellom tennene. Leire som kan 
brukes til kunst og byggekunst. Ikke 
bare til å brenne tegl og klinker, men 
også til å brenne portland sement 
og porselen. Murverk heter på latin 
caementum, og vi skjønner at det er 
en sterk sammenheng mellom tegl 
og betong. 

Men tilbake til istidene, de som 
kommer regelmessige hvert 100 000 
år. Istiden vi er inne i, er på hell, det 
er ca 30 000 år til den avløses av en 
ny (og da iser det fort til). Og grun-
nen til at det vil skje igjen og igjen, 
er ekliptikkens helningsvinkel. Den 
som gir oss årstidene, varierer over 
en periode på 100 000 år fra 21.5 til 
24, 5 grader. For tiden er den ca 23,5 
grader, derfor står solen i Oslo 90 
- 60 + 23,5 = 53,5 grad og 90 - 60 - 
23,5 = 6,5 over horisonten henholds-
vis 22. juni og 22. desember hvert 
år. Stedets ’polhøyde’ pluss/ minus 
ekliptikkens helningsvinkel, som er 

den vinkel jord aksen har i forhold til 
det planet som jorden beveger seg i 
rundt solen i.

Vi skjønner plutselig hvorfor Per 
Bufast måtte bli glad i jord. På de 
fleste språk kaller vi planeten Tellus 
med samme navn som det ordet 
faren til Per Bufast var opptatt av: 
Jorda/Jorden, die Erde, the Earth, La 
Terre, La Terra, maailma. Det finske 
har riktignok en distinksjon ved at 
jordkloden kalles maapallo.

Uansett: mennesket søker fotfeste 
på jorda, finner steder og beskyttelse 
og dekker sine basale behov. Det 
begynte med en heller, et utstikkende 
fjellmassiv over en hule. Det fortsatte 
med tilhugne trestammer lagt i omfar 
som foldete hender, urknutepunktet, 
lærte vi i øst. Mer avanserte ble det 
da stokkene ble reist som master mot 
himmelen. Det lærte vi i vest. Men 
treet råtnet og gikk til grunne. For å 
beholde formen måtte stavkirkene 
vernes og vøles, en stadig erstatning 
sikret ikke bare uttrykket, men også 
formen, silhuetten. 

I Bergpreken snakker ikke tøm-
mermannens sønn om råte. Men 
om mugg og sopp i vegger og gulv. 
Årsaken er klar, husene var allerede 
bygget av soltørket eller brent leire; 
tømmermannen arbeidet med tak-
verk med god lufting og god tekking. 
Ikke noe råte der. 

Hos oss fortsatte rydningsmannen å 
hugge trær for ved og virke, men mest 
for å få frem jord. Tre og skog brenner 
eller råtner. Om treet felles eller råtner 
på rot: Dets dager er talte og forfallet 
begynte ved det første liv, den første 
spire. Fra da av er veien mot forfallet 
beseglet. Om hugst eller ikke: Felling 
forsterker forfall og forgjengelighet. 
At det renser luften og er trivelig og 
vakkert er sant, men det er også sant 
at CO2-utslippet er konstant uansett 
måten trærne går til grunne på.

Mennesket fortsatte med å bryte 
stein til de flottere hus, hus de ønsket 
skulle ha lang levetid. Som motsatte 
seg forfallet. Men det var en tung 
bygge metode, den krevde store res-
surser og satte spor både i mannen 
og naturen. Spor som altså ikke lot 
seg viske ut. Mannen gikk til grunne, 
fjellet stod der såret for alle ettertider, i 
hvert fall til neste store istid.

Hva skulle mennesket da bruke til 
å bygge sine hus, sine kirker, sine 
borger av? Selvsagt lå løsningen 
rett foran dem, i den jorda de sto på. 
Leiren under den. Skrap matjord til 
side og forsyn deg av det gode leire 
med kalium, kalsium, magnesium, 
natrium, litt jern og småbøss. Ta leiren 
i hånden og bak med den en stein.  
La den passe håndens målestokk, gi 
den lempelige mål og modul. 1 : 2 : 4. 
La den tørke i solen, nei bedre, la den 
brenne i miler etter miler. 

’Spiire’ fra Porsgrund Porselænsfabrik,  formgiver: Konrad Galaaen, 1952
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Resten av historien kjenner vi. Indu-
strielle metoder ble tatt i bruk, gjen-
nom munnstykker trykkes leiren ut, 
kuttes med streng og brennes i lange 
ovner. Kommer ut som handelsvare 
med ulike egenskaper, ulike kvali-
teter; produsert i lange serier, med 
annen leire (kaolin) blandet med 
feltspat ser Porsgrunds porselæns-
fabrik dagens lys. Også her produ-
seres lange serier. Det spirer og gror 
i Norge. Dessverre ikke lenger. Det 
vakre serviset Spire er ikke mer.

Av jord er du kommet, til jord skal 
du bli. Disse dramatiske ord gjelder 
for organiske materialer og men-
nesket. Men heldigvis for mennesket, 
følger et viktig, håpefullt etterord. De 
øvrige går inn i en næringskjede hvor 
mekaniske, kjemiske og fysiske pro-
sesser danner grunnlag for ny vekst 
og mulig bidrag til varige materialer. 
Men før det skjer, trengs litt istid, 
friksjoner og kompresjoner.

Og det var på den måten den vakre 
utstillingen om tilblivelsen av Oslo 
Spektrum ble holdt i Kunstnerfor-
bundet for 19 år siden: ”Murstein 
er…. leire blir bygg”. Av de 400 000 
teglstein som medgikk til muringen 
av den forblendete teglveggen, ble 
70 000 stein håndmalt med glasur. 
Steinene ble, før de gikk i ovnen, 
preget med trykkplater utført av 
avdøde Rolf Nesch etter en ide av 

Guttorm Guttomsgaard som stod for 
håndmalingen, mens Søren Ubisch 
hadde kontroll over prosessen på 
teglverket med begitting og glasur. 
En av de store integrerte utsmyk-
kingsoppgaver i Norgeshistorien var 
et faktum. Kunst og byggekunst, 
to levende og en død kunstner og 
mange ivrige arkitekter i LPO arkitek-
tur og design as hadde sammen fått 
frem en unik, gråsløret eminense i 
det offentlige rom. 

Arkitektene ved Svein Dybvik 
hadde ansvar for og tegnet ut fasade-
tegningen som ble korrekt fulgt av 
murerne. Fra leire til Haga – til Alna 
teglverk – til byggeplass. En pro-
sess og en epoke var over på en og 
samme gang.

Noen ganger lurer jeg på om epoken 
med tegl er helt over. Slutt og forbi! 
Hvorfor? Fordi unge arkitekter synes 
å ha gått lei av teglkledde fasader 
med lett topp. Tilsynelatende tunge 
nedentil og avsluttet mot himmelen 
med en inntrukket etasje i et eller 
annet platematerial. Og de har jo 
helt rett. Slikt byggeri gikk ut på dato 
for mer enn ti år siden. Og likevel 
ser vi dem poppe opp som en viss 
herværende eiendomsmegler. Slike 
prosjekter trekkes fortsatt opp av 
tegneskuffen, jakkermer eller hard-
disker. Slike prosjekter har brakt det 
edle materialet tegl i vanry. Det er 

mer enn trist, fordi det fjerner men-
nesket fra naturen og materien, fra 
det ekte og det holdbare. Og det 
fjerner arkitekturen fra solid stofflighet 
og magisk egenfarge, egenstruktur 
og egenskaper, kvaliteter som varer 
utover egen tid. 

Det er derfor man blir så uendelig 
glad og tilfreds ved å se årets Pritz-
kervinner, Peter Zumthors vakre Ko-
lumba museum i Köln nok en gang. 
Dette huset minner meg om at det 
ikke holder bare å velge tegl. Mange 
byggherrer og arkitekter tror kampen 
er vunnet når tegl er valgt. Nei, det 
er i det øyeblikket at man har valgt 
tegl, at kampen begynner. Å velge 
tegl er å utsette seg for materialets 
krav til presisjon, mål og den iboende 
moduls mulighet. Kun den som i 
kjærlig omhu ser steinens mulighe-
ter, er i stand til å frembringe noe av 
verdi. Du må ville noe med steinene. 
Den må underkaste seg din vilje. 
Den vil nemlig ikke alltid være en 
bue eller et hvelv, uaktet hvor mange 
ganger du har hørt Louis Kahn-sitatet 
om det samme. Du står ved veiens 
begynnelse hver gang tegl velges. På 
samme måte med betong: Du må vite 
hva du vil. Hva skal betongen være, 
hvilken overflate, hvilket uttrykk søker 
du? Betong er mer enn betong. Tegl 
er mer enn tegl.

MUR+BETONG viser hvordan.

Oslo Spektrums fasade – en av de store integrerte utsmykkingsoppgaver i Norgeshistorien, hvor kunstner, håndverker, arkitekt og produsent 
i fellesskap laget denne talende fasade. 70 000 stein er håndmalt med glasur. Før brenning ble steinene preget med trykkplater utført av 

avdøde Rolf Nesch etter en idé av Guttorm Guttomsgaard som stod for hånd malingen, mens Søren Ubisch hadde kontroll over prosessen 
på teglverket med begitting og glasur. Arkitekt: LPO arkitektur og design as. 

Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner
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koblet hybrid – boligprosjekt med servicefunksjoner

Peking, kina, 2008

aRkiTEkT: sTEvEN HOll aRcHiTEcTs, NEw YORk/PEkiNG, PaRTNER iN cHaRGE li HU

Til sammen et rikt virvar med liv 
nede på bakken med butikker og 
parker; svømmehall, hår- og neglstu-
dio, skulpturpark og gallerier oppe i 
skyene, sammenbundne fortau som 
ender blindt, enten ved hotellets 12. 
etasje eller treningsstudioet i 18.eta-
sje. Jeg antar at man tenkt at vand-
ringen begynner øverst for så å ende 
seks etasjer lavere i en behagelig 
sofabar eller restaurant. Hotellet ser 
ut til å inneha en slags kontrollpost, 
da man her kan begynne både en 
horisontal og en vertikal vandring. 

Uansett, et nytt konsept, et nytt parti 
for Kinas rikere? For leilighetene er 
store og velutstyrte etter vestlig stan-
dard. Utbudet av typer og størrelser 
er stort; her er dupleks over to etasjer, 
studioleiligheter, de såkalte ’hinge 
space’-leiligheter med pivothengslede 
dørflak som tillater en romlig flyt, og 
de konvensjonelle. 

Til sammen et usedvanlig prosjekt 
med en helt ny form for kollektivtanke. 
Den kollektive arena er så spekta-
kulær, at den alene garanterer for 
suksess. Men man spør seg: Hva hvis 
alle nabolag var som dette? Men arki-
tekten mener at man her har fått frem 
en ny byform hvor livet kan utfolde 
seg i flere nivåer, i sprang ved hjelp 
av heis og trapper, i lange bevegelser 
i høyden og på bakken og slik at det 
tilfeldige møtet er mulig og ved det, 
det uforutsigbare som tilhører en hver 
by. Det var dette Archigram og The 
Walking city på 60 tallet drømte om, 
men ikke fikk til. Det ble for endimen-
sjonalt, for regissert; tilfeldighetene 
var ikke på menneskenes side. ’Byen 

Like ved Pekings gamle bymuren, på 
vei mellom sentrum og flyplassen, er 
dette mirakukløse prosjektet oppført

Åtte boligtårn fra 14 til 21 etasjer 
er koblet sammen med luftbroer i de 
øvre etasjene hvor ulike servicefunk-
sjoner befinner seg. 

Bebyggelsen dekker et helt stor-
kvartal, teller 728 leiligheter, et hotell 
i en sylindrisk form med et større 
cinematek (man drar kjensel på Holls 
Veneziaprosjekt fra 1990). Enkelte av 
tårnene er bundet sammen også med 
mellombygg på syv etasjer. 
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i menneske og menneske i byen’ ble 
bare et slogan, ikke liv. Holls skyby 
tilbyr et rikere liv, nesten som den 
gode, vanlige by. 

Steven Holls konsept er å forbinde 
Pekings to måter å bygge på. Før 
1980 lave, horisontale naboskap, etter 
1980 punkthus med for få eller ingen 
sosiale rom, verken ute eller inne. 
«Byen med rom» tilbyr begge deler, 
både den horisontale bevegelse og 
den vertikale boform.

Kraftige betongkonstruksjoner med 
25 cm dekker uten dragere er isolert 
utvendig og kledd med matt alumini-
umspanel. Leilighetene er orientert 
mot to fasader og har ingen ganger, 
Feng-Shui prinsippet er gjennomgå-
ende benyttet i prosjektet, som har 
mål nedfelt i bærekraft etter LEED 
Gold-malen. 

Hotellet er kledd med reflekterende 
glass. Broene er i stålkonstruksjoner. 
Undersiden av broene er, i likhet med 
undersiden av de utkragede partier 
og vindussmyg, forsynt med fargerike 
innslag i pakt med kinesisk tradisjon. 
Som kinesiske lykter gløder de i nat-
temørket og sprer en romlig og stedlig 
identitet som går langt ut over det 
normale nabolag. Å bo i byen får en 
ny dimensjon og attraksjon. 

Om den er sosial? Det vil vise seg. 
Koblet hybrid har i hvert fall byens 
funksjoner i seg. De kvadratiske 
åpningene som strukturerer arkitektu-
ren representerer i dette prosjektet et 
vindu i et rom i en etasje. Steven Holl 
liker å forvirre med målestokken som 
i studenthyblene – The Summonds 
House – på MIT, men ikke her. Her 
er åpningen til hjelp for å forstå både 
målestokk og størrelse. 

Kilde: El Croquis 141: Steven Holl 
Architects 2004 – 2008. Madrid 2008

www.stevenholl.com 
Foto: © Steven Holl Architects

A Kino
B Hotel
C Dam med parkering under
D Barnehage/Barndommens fjell
E Ungdommens fjell
F Middelaldrenes fjell
G Alderdommens fjell
H Evighetens fjell



MUR+BETONG 2–2009 59 



60 MUR+BETONG 2–2009

Bolig for den sveitsiske ambassadøren

washington D.c. Usa, 2006

sTEvEN HOll aRcHiTEcTs, NEw YORk

Plan 1. etasje
1 Ankomsthall
2 Spisesal og salong
3 Servicefunksjoner
4 Urtehage
5 Resepsjon
6 Basseng
7 Vaktmesterbolig

Plan 2. etasje
7 Vaktmesterbolig
8 Ambassadørens private gemakker
9 Gjester
10 Personale
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Prosjektet baserer seg på første-
premie utkastet i en innbudt konkur-
ranse av ulike sveitsisk-amerikanske 
team til ny sveitisk ambassadørbolig. 
Programmet forutsetter en represen-
tativ første etasje for kulturelle og 
diplomatiske tilstelninger, mens am-
bassadørboligen ligger i toppetasjen.

Fra høyden der huset ligger ser 
man i det fjerne Washingtonmonu-
mentet. Denne siktlinjen overlap-
per og organiserer rommene i det 
korsformede grunnriss. Et sveitsisk-
amerikansk møte er etablert. 
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Huset er oppført i kullsvart betong 
som er trimmet med lokal skifer og 
sandblåste glassplanker. 

Hele huset er bygget i pakt med 
den sveitiske stats ’Minergi-Standard’: 
Sydfasaden utnytter solenergien 
passivt, taket har sedum-grønt og 
PVC-paneler. 

Selv om det også finnes katolikker 
i Sveits, er det de to store reforma-
torene Calvin i Geneve og Zwingli i 
Zürich som preger sveitiske kultur og 
tenkesett. Av og til tolker utlendinger 
askesen bedre enn landets egne. 
Dette må være det ultimate eksempel 
på påstanden.

Kilde: El Croquis 141: Steven Holl 
Architects 2004 – 2008. Madrid 2008

www.stevenholl.com 
Foto: © Andy Ryan
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weekend-hus for en fotograf

casas de alcanar, Tarragona, 2008

aRkiTEkT: caRlOs FERRaTER, BaRcElONa
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Plan og snitt
1 Eksisterende hageskur 
2 Soverom
3 Gårdsplass
4 Kjøkken
5 Stue
6 Trapp til taket
7 Studio
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I dette lille feriehuset han har teg-
net for sin bror, mikser Ferrater det 
moderne med det folkelige. Med enkle 
handelsvarer – som Sert, Coderch og 
Utzon har brukt før ham – sammen-
stilles et enkelt program; et tredelt 
hus, én del for opphold og mat, én 
for hvile og søvn og én for arbeid. Til 
sammen 100 kvadratmeter. 
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En støpt plate på mark løfter huset 
opp over flomgrensen og tar i mot 
murblokkvegger som utvendig er 
pusset med hvit stucco og innvendig 
er malt slik at de lav-brente tegl-
blokkenes riller er synlige. I tillegg til 
å gi ’mat for øyet’ gir dette behagelig 
akustikk. Dørene er drøye to meter 
høye og sitter dypt i veggene. De 

er organisert ortogonalt i forhold til 
hverandre og gir retning til det lille 
gårdsrommet. Mot nord og mistra-
len reiser huset seg i nærmere fem 
meters høyde. Teglplatene, de såkalte 
’bove dillas’, bæres av prefabrikkerte 
overdekninger og betongbjelker.

I motsetning til dansken følger 
Ferrater sine landsmenn og pusser 

og maler sitt hus. Utzon lar husene 
sine leve med materialets egenfarge. 
Ikke slik her. Det forsonende pussjikt 
hvisker bort ujevnheter, og malingen 
skjuler teglets farge, men ikke dets 
blokkstruktur.

Kilde: Architectural Record 04.09
www.ferrater.com. Foto: © Alejo Bague
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Dette huset er et resultat at Pi de 
Buijn henvendte seg til Cino Zucchi og 
ba ham tegne dette huset for en lege 
som var svært opptatt av moderne 
arkitektur. Zucchi er en Adolf Loos-
tro arkitekt som i likhet med forbildet 
respekterer klienten i det spennende 
forholdet klient –  arkitekt. Legen får 
sette sitt preg på huset han skal bebo, 
kanskje resten av livet. Deri ligger 
kanskje det typisk hollandske preget 
på dette huset. Men Zucchis evne til å 
omramme livet med meningsfulle blikk 
ut av rommet til omgivelsene utenfor er 
tydelige og igjen et svar på byggher-
rens ønsker. Hun må absolutt kunne 
se ut på livet i gaten når hun lager mat. 
Og nederlenderen elsker mat og kaker, 
til forskjell fra befolkningen i det øvrige 

Plan 1. etasje

Hus for en lege

Enschede, Nederland, 2008

aRkiTEkT: ciNO ZUccHi aRcHiTETTi i saMaRBEiD MED vissER vaN aalDEREN aRcHiTEkTEN

Underlig hvordan en arkitekt fra Milano 
kan finne den hollandske stemningen 
i et gjenoppbygget byskap i en hardt 
prøvet by ikke langt fra grensen til 
Tyskland. Den historiske bykjernen 
brant ned til grunnen i 1862, og byen 
ble bombet sønder og sammen under 
siste verdenskrig, visstnok ved et 
feilgrep av de allierte styrkene. 

Byen, som var kjent for sin blom-
strende tekstilindustri, skulle nok en 
gang oppleve redslene fra tidligere 
tider. Den 13. mai 2000 var det en 
voldsom eksplosjon i fyrverkerifabrik-
ken S.E. Fireworks i byens nordlige by-
del Roombeek. 23 mennesker omkom, 
1000 mennesker ble skadet og 1500 
hus ble ødelagt. Til sammenligning; by-
brannen i Ålesund i 1904 startet også 

i en fabrikkbygning, ødela 850 hus og 
gjorde 10 000 mennesker hjemløse. 

I motsetning til Ålesund var opp-
merksomheten rundt Enschede liten. 
Ingen Keiser Wilhelm II, som startet 
innsamlingsaksjon samme dag som 
hele verden fikk vite om Ålesundtrage-
dien. Men forskjellen mellom gris-
grendte strøk i Norge og tett befolkede 
områder på kontinentet er påtakelig. 
Så hjelpen kom også til Enschede.

Gjenoppbyggingen er en historie for 
seg som vi sikkert bør komme tilbake 
til. Her nøyer jeg meg med å berette 
at en masterplan ble utarbeidet av 
de Architekten Cie. Pi de Bruijn and 
Partners, med nytt bydelssenter med 
skoler, butikker, kulturinnretninger og 
1350 nye boliger.
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multireligiøse Europa. I det protestan-
tiske Nederland er det forbundet med 
den dypeste synd å trekke for gardiner. 
Gjør du det, har du noe å skjule!

Altså er vinduene vitner begge veier. 
Se og bli sett! Da kan du heller aldri bli 
tatt for titting. Vinduene er innrammet i 
teglkledningen som dype nisjer.

Huset er bygget med bærende veg-
ger av teglblokker, innvendig pusset; 
støpte dekker og plate på mark. Mot 
haven skulle huset i pakt med ideen 
om det diffunderende rom mellom ute 
og inne slik vi kjenner det fra moder-
nismens pionerer (i Nederland repre-
sentert ved de Stilj-gruppen, Rietveld 
og van Doesburg), være en glass-
fasade. Denne er erstattet av tette 
sinkplater som tilfører mer enn tar bort. 

Plutselig oppstår en tvetydighet som 
gjør arkitekturen rik. Man spør seg 
kanskje, hvorfor ikke tegl? Nei tegl ville 
vært for opplagt, man ville ikke stusset. 
Nå kreves aktiv lesning og aksept av 
betrakteren. Huset blir krevende og 
rikt. Og fra husets indre blir nok en 
gang utsikten porsjonert, fordelt og 
regissert. 

Han som presenterer huset i Casa-
bella – sc – trekker paralleller til 
historien om katastrofens teori. Han 
minner oss om Mallarmés frase brukt 
av Man Ray som den absurde nøkkel 
til å forstå hans Dadaist-film om en 
annen feiret arkitektur, nemlig Villa No-
ailles av Rob Mallet-Stevens. Denne 
har likhetstrekk med – om den ikke er 
inspirasjonskilde til Zucchis Enschede-

prosjekt: ’Un coup de dés jamais 
n’abolira le hazard’. ’Et terningskast vil 
aldri utelukke tilfeldigheter’. 

Husets vertikalitet har også det 
hollandske i seg. Amsterdamhusenes 
trapper i inngangsrommet får her 
en ny tolkning. Åpnere, større, men 
fortsatt vertikal bevegelse, i det ytre 
forklart ved det ultimate tårn som for 
riktig å bli det, skjærer seg ned i den 
lavere teglkroppen. Tilbake står en rikt 
artikulert huskropp som stråler vilje, 
kraft og tilfeldighetenes spill ved uhell 
og en aktiv agerende klient!

Kilde: SIA TEC 21: 1-2, 5.jan. 2009
 Casabella 2009

www.zucchiarchitetti.com
Foto: © Allard van der Hoek


