byggekunst i mur+betong

DET NORDISKE HUS
av A i na Da h le

The merit of originality is not novelty, it is
sincerity. The believing man is the original
man. Thomas Carlyle.
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Den kaleidos kopiske og
kommenterende byggekunstspalten er signert
Aina Dahle.
Aina er også kjent som 
Einar Dahle og har siden
1987 skrevet mer enn hundre
arkitekturs palter i Mur/m+b,
Dahle er diploma rkitekt fra
ETH-Zürich, har egen praksis
i Oslo, har vært professor
ved AHO, Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo og
gjesteprofessor ved RWTHAachen. Hun reiser mye og gjerne, maler
akvareller og tenker og snakker fritt og høyt;
noe blir det aforismer av.

Foto: B. Dahle
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Jeg er norsk, utdannet i Sveits. Til orden
og disiplin. En rotekopp oppdratt til presise
kanter og overganger, ikke bare der gress
møter andre materialer. Jeg tror kvalitet
lønner seg. Og blir derfor oppriktig glad
når en ung svensk arkitekt tar bladet fra
munnen og dømmer sitt lands samtids
arkitektur nord og ned, med noen hederlige unntak nevnt i denne spalten gjennom
de siste årene (bl.a. Johan Celsing, den
som kommer nærmest sin far og Sigurd
Lewerentz i ordning och reda). J ohannes
Norlander viser i samme ånd egne verk
som avgjort har kvaliteter, seriøsitet og
ordentlighet. Men helt feilfritt er ikke hans
boliganlegg Studio 1, Örgryte Torp (s. 66).
Og det får meg til tenke på Georg
Eliassens tekster, utarbeidet i perioden
1943–1948, som ga de små historikkene til
den fantastiske billedboken NORSKE HUS
som utkom 1950 på H. Aschehoug & Co.
Boken enhver norsk arkitekt bør ha i sin
boksamling. Her kan man lese knappe beskrivelser av det vi ikke kan se av en billedbok i svart-hvitt: "Ekeberg-restauranten,
1927-29: Arkitekt Lars Backer. Bygningen
er støpt i betong, utvendig slemmet og

malt i en varm, brun farge. Jernvinduene
er hvitmalte.”
I innledningen til 1930-årene domfeller han samtidsarkitektenes epigoniske
virksomhet som overfladisk, med "banale
a rkitekturs kjema. Det var en bitter utvikling. Funksjonalismen, stilarkitekturens
strenge samvittighet, var selv falt som
o ffer for formalismen. Det var ikke bare
gått stil i den, men mote.” Altså: arkitekturens uttrykksmidler stemte ikke med
innholdet eller det bygningene skulle
uttrykke. Samtidig fremholder han det
langsmale huset som forbilledlig: ”Fra
reguleringss ynspunkt var overgangen fra
den lukkede boligkarré til det åpne kvartalet med frittliggende lamellhus i parkterreng den store begivenhet. Det betydde
ikke bare en forvandling av gatebildet,
men også et farvel til de dype, mørke
boligkasernene i den gamle tettbebyggelse. Smalhustypene, som avløste dem,
ga gjennomgående leiligheter med sol sent
og tidlig, med rom både mot øst og vest.”
Georg Elisassen har selvsagt noen spark
til denne form for regulering og lister opp
”hvor triste slike anlegg ble der det ikke
var ofret tilstrekkelig plass og omsorgsfull
planlegging.” I samme artikkel utpeker han
Le Corbusier som opphavsmann egentlig
bare til de banale arkitekturskjema, men vi
vet at sannheten også omfatter, ja kanskje
egentlig bare reguleringsplanen hans,
lamellhusene. Men de er viktige.
For meg er lamellhuset i Norden ens
betydende med flest mulig gjennomlyste
leiligheter og klar orientering, ikke bare
klar arkitektur. Huset har en inngangsside,
er nord-syd-orientert med langfasader
mot morgen- og aftensol. Det nordiske hus
var slik før byen, før barokken. Våningshuset o rienterte seg alltid slik, om ikke
landskapet krevde en annen disposisjon.

Arkitekt Johannes Norlanders plan
konsept, se egen omtale av Studio1,
tilhører sydlige egner, i beste fall svensk
barokk, et byhus med felles inngangsparti,
vakkert formulert. Men med svakheter og
altfor mange ensidig belyste leiligheter.
Men i motsetning til det som nå bygges i Norge, særlig i Oslo, er det luft og
grønt nok rundt Norlanders hus takket
være reguleringsplanen. Materialpalett og
byggemetode er forbilledlig. Kvaliteter vi
savner i langt de fleste av dagens boligprosjekter. Små, trange leiligheter med
lite lys. Umulig å møblere. Og utenfor ser
du rett i en mørk vegg, dystert. Lite eller
ingen sol det meste av året. Meningsfull
utsikt eller 200 meters frisikt er det
lenge siden noen krevde av dem som
bygger boliger. Det blir stadig trangere og
tettere. Himmelen er snart bare en liten
flekk, høyt der oppe. Hvor er jeg i verden?
Hvem utvikler nye boligtyper i dag?
Hvem tar ansvar for kvaliteten? Hvor er
OBOS, hvor er boligbyggelagene? Hvilke
entreprenører tar ansvar for veien videre
for dem som skal leve og dem som skal
bo i Norden? Entreprenørene blir stadig
mektigere og rikere. De kan få politikere
til å gjøre akkurat som de vil. TEK 17 er
et bevis på det.
TEK 17 er bare til hjelp for dem som vil
berike seg på bolignøden. TEK 17 hjelper
ikke dem i boligkø, finansieringskø, de
som trenger et sted å bo, et sted der
barna kan vokse opp. TEK 17 hjelper bare
spekulantene, de som kjøper for å bruke
andres nød som sin sparebank.
Lamellhuset hindrer ved fornuftig
planlegging de kompliserende hjørne
leilighetene, men må brukes varlig og
kunne definere byrom med opplevelsesrike gater og plasser. Viktigere enn alle
departementale forordninger.

The Roy and Diana Vagelos Education Center
Columbia University, New York, 2016
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Et nytt 'state-of-the-art' undervisningsbygg for medisinstudentene – et 14-etasjers tår n i glass og betong
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diagonal bevegelse. Trappetrinn er presise
og gir målestokk i det kroppsnære.
I byens vev låner dette huset sin
målestokk av de tre 30-etasjes høye
studenthybelb ygg det går tretten av på
dusinet. Mot de monotone hybelhusene
tegner Vagelos-tårnet seg i fri dressur
ved hjelp av plasstøpt betong og glass,
hvor interiøret låner form og farge til
eksteriøret, også til de utvendige pause
rommene på poengterte hjørner. H erlig
buktende, kontinuerlige betongskiver som
følger trapper, trinn, amfi og ramper og
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Skulptur. Pauserom I hjørnet. Høyt oppe.
Innskutt konvolutt i den tredobbelthøye 12.
etasjen eller 8. etasje ditto? Kanskje?
For målestokkforvirringene er total i
dette huset, som på alle måter kan måle
seg med et annet målestokkløst hus litt
lenger nede på Manhattan, nemlig Frank
Lloyd Wrights Guggenheim Museum.
Ta heisen til toppen og gå ned langs
spiralrampen til gateplan. Her er det ikke
ramper, men trapper – om man ikke vil
eller må ta heisen. Trapper er og blir
best, de forener kropp og sjel i rommet. I
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tar utkraginger med letthet, uaktet mulige
kuldebroer.
Arkitektene hadde lenge forsket på
hus med kontinuerlig fasade da denne
konkurransen kom, forteller Diller til et
derværende arkitekturmagasin. Entreprenøren var allerede med på laget og hadde
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guts og vilje til å stå løpet ut, støtte
arkitekten, og fikk betalt av en rund
håndet sponsor som etter sigende deltok
ivrig i prosessen. En totalentreprise hvor
entreprenøren vil noe og får det gjort.
Slikt blir det arkitektur av. Snitt brettes ut
og blir fasade, grunnrisset transformeres

og blir snitt. Huset organiseres i høyden,
og snittet støttes av konstruksjonen, ikke
bestemmes av den.
Universiteter bør være transparente.
Både i kropp og sjel. Dette huset er
nettopp slik, transparent, ser man bort
fra de mer lukkede kontorer og laboratorier i bakkant av hver etasje. Glass fra
gulv til tak sikrer fullt innsyn til de åpne
kommunikasjonsa realene. Og folk der inne
blir tatt hånd om og gitt o ppdragende
utsikt mot Hudson River og George
Washington Bridge. Pier Luigi Nervis buss
terminal er der, men ikke synlig. Det
ville komplettert arkitekturhistorien også
for medisins tudenter. For Nervi kunne tre
betongelementer på kabler like lett som
jordbær på et strå.
New York er et besøk verdt. Og man
kommer kanskje inn om Columbia University kontaktes tidlig nok. Å se det er
uunngåelig. Heldigvis.
Moralen er: Det bør alltid ligge igjen et
tilårskommet herskapshus som har uttjent
sin verneplikt, som kan rives og gi rom for
det nye, gode hus. Og en liten park oppe
på et parkeringshus for mer enn biler.
Når rev du et hus sist? Mange av mine
hus er revet, jeg har altså gjort min
borgerplikt, gjort plass for nye forsøk.
Men Y-blokka skal ikke rives før noe enda
bedre kan skje. Der.
Og ja, New York er tett, men universitetet
eier store frio mråder nord på øya med det
en gang så betegnende navnet Manhattan
– knausøya – full som den var av knauser
hvor urbefolkningen trivdes.
Kilde: www.dsrny.com
Foto: Iwan Baan, utlånt av arkitekten

EDPs hovedkvarter
Lisboa, Portugal, 2016
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Skarp. Presis. Kompromissløs. Hvit.
Fibersement på en snor. Som stive laken
på tørkestativet en vinterdag. Men her
er temperaturen mer enn behagelig året
rundt. I Lisboa kan man faktisk overleve uten en tråd på kroppen. Middel
temperatur over 14 grader sikrer det.
(Men jeg har aldri frosset slik jeg gjorde
en februardag i år 2000 nettopp i denne
byen.)
Aires Mateus mange gode grep og
gjennomføringer imponerer. Slikt blir det
arkitektur av. De har vist det i rekken
av prosjekter som er fundamentert på
en unik situasjonsforståelse gjennom
analyse koblet opp mot egne trosartikler

for komposisjon og arkitektonisk uttrykk,
ikke bare tektoniske valg. Stadig forskjellige, men med samme grunntone.
Her på gjenvunnet land langs Tejos
e lvebredd danner to syvetasjes skiver med
kontorer et stort, luftig gårdsrom som er
beskyttet mot sol med egens kygge under
skivene og bris-solei-e ffekten av de
h engende fibersementp latene som fortsetter som stående lameller i fasadene,
også som solskjermer.
Heis og trappetårn samt synlig betong
i de lavere etasjer er støpt med hvitsement og lyst tilslag. Sammen med
fibersementp latene dannes et konti
nuerlig spill av lys og halvlys, skygge
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og halvskygge på overflater og i romlige s ekvenser, transparent og tett, mest
det første. Subtilt. Som med så mange
av Aires Mateus' bygninger, spør man
seg: Er dette virkelig et hus – eller en
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modell? Vel, etter å ha oppsøkt mange
av p rosjekter for nettopp å v erifisere
e ktheten kan jeg berolige leserne:
Denne er bygget. En m odell ble bygg,
ble b ygning. S ammensatt av elementer,

betong like mye som stål. Og en mengde
presise løpem eter fuger, åpne eller fylte.
Kilde: Arkitekten, www.airesmateus.com
Foto: Juan Rodriguez

Nadir Afonso museum for samtidskunst
Chaves, Portugal, 2015
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Samtidskunstmuseet i Chaves, en liten
by lengst nord i landet, ligger på høyre
bredd av elven Tâmega i et område
som lett oversvømmes. Den langstrakte
bygningen på én etasje er løftet opp
til helt floms ikker kote på en rekke av
'dansende' betongskiver mer eller mindre
perpendikulært på elveløpet. Den langstrakte kroppen ligger følgelig parallelt
med elven og har et 'hode' med gevir og
en snabel som knytter en adkomstrampe
fra 'tørt land' til inngangspartiet. I motsatt
ende en hale som forbinder kroppen med
økonomigården som ligger flomutsatt og
kun tillatt for meget temporær lagring av
gods og biler.
Selve utstillingsrommene er organisert
som to parallelle likestore rom, det ene
som også kan underdeles har to overlys
i hele lengden, det andre med et vindu
i hele rommets lengde og med utsikt til
elven mot sydøst. Vinduet er rammet inn
og skjermet mot sol med en smal brem.
All synlig betong er støpt på stedet med
hvitsement og lyst tilslag.
Álvaro Siza har en egen evne til å lage
meningsfulle museer og gallerier med
effektive bevegelseslinjer, god disposisjon
og distribusjon de viktigste funksjonene.
Og inngangen er alltid i bevegelseslinjens
begynnelse. Ikke alltid i enden av huset,
heller ikke i begynnelsen, men også når
inngangen ligger på midten er symmetrien brutt. Vandringen tar den veien du
må gå for å få kunstopplevelsen. Det er
arkitekters virke, blant annet.
Kilde: Arkitekten, Arch Daily
Foto: Fernando Guerra, FG + SG
Fotografia de Arquitectura
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UDEP, Piura universitet
Peru, 2016
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Pro gra m:
2 fo re les n i n gs sa ler for 2 00 st ud enter
2 fo re les n i n gs sa ler for 12 0 st ud enter
8 fo re les n i n gs sa ler for 100 st ud enter
4 kla s s ero m
15 gr u ppero m
6 4 ko n to rer
Fe lles fu n ks jo n er for ad minist rasjon og lærerstab
Fe lles fu n ks jo n er for st ud enter (kant ine, resepsjon m.v .)
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Arkitektur og klima er helt sant. C harles
Correa utviklet sin fargerike, indiske funksjonalisme ved å omskrive Louis Sullivan
slagord til «Form follows climate».
Selvsagt gjør den det. Det er ingen
grunn til å pakke inn et hus med isolasjon I tropene. Det har man da heller aldri
gjort. Nei, åpne opp, gjennomluft over
under og på siden i de fuktige, varme
strøk. Kompakt, konsentrert med tykke
vegger uten isolasjon i tørre, varme strøk.
Og skygge. Produsert av huset selv som
egenskygge og aktiv bruk av overd ekninger
og vegetasjon.
Dette vakre eksemplet ligger i det kystnære ørkenområdet Algarrobus nord i Peru
i tørt, varmt klima.
Sandra Barclay (1967) med arkitekturstudier fra Universitet Richardo Palma i
Lima og Jean Pierre Crousse (1963) med
studier fra Peru og Politecnico di M ilano
etablerte sitt kontor i 1994 i Paris og har
hatt konsistent produksjon siden.
Her har de på en vellykket måte organisert planen, strukturert programmet,
samlet rom, laget rom og mellomrom i en
treetasjes, kvadratisk komposisjon, 70 x 70
meter stor, med innskutte auditorier med
uteoppholdsrom under og med klare grenser mot omgivelsene oppover og til siden.
Bare nedover er det det tørre terrengets
slake bølger som slår inn og forsterkes av
ramper, trapper og auditorienes amfi.
Og støpt betong i åpne, lukkede, halvtransparente, prefabrikkerte filigranv egger,
sterkt utkragede tak og det bølgede gulvet,
bakkens gjensvar. Trærnes bladverk og
grener får sitt gjensvar i fasadene. Slør,
en beretning om beskyttelse. Mot sol og

Kilde: www.barclaycrousse.com,
Casabella
Foto: Christobal Palma
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varme. Med betong som magasinerer
energien fra solvarmen om dagen for så å
avgi den samme om natten og gi et godt
og tjenlig inneklima i auditorier, klasserom, verksteder og kontorer i dette private
universitetets satellitt utenfor tettbebyggelsen i Piura. Grått er materialet betongs
egenfarge.
Grått er elegant, mykt, men hvite vegger lyser opp der det er nødvendig. Men
arkitektene stanser ikke der. De utvendige
passasjer og overdekninger, mellomrommene, har fargesterke innslag i himling
og vegger. Slik tilføres de fysiske rom
en overført, psykologisk beskyttelse som
øker trivsel og stemning, med eller uten
slør.
Arkitektontoret flyttet til Lima i 2006,
men har samarbeidet med studio NORDSUD i Paris om franske prosjekter siden.
Men om ikke annet: klimaet i Peru gir
muligheter Europa ikke kan by på, rent
arkitekturelt.
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Boliganlegget Studio 1
Örgryte Torp, Göteborg, 2016
J O H A N N ES N O R LAN D ER AR KITE KT U R
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Et kooperativt byggeri i tegl, tegnet av en
påholden arkitekt, vinner Kasper Salinprisen for 2016. Fortjent.
Bolighuset er bygget i totale ntreprise av
et firma velkjent i Norge, PEAB, for byggherren HSB Göteborg, som står for mange
av de alminnelige bolighus med såkalte
'bostadsrätter'. Dette forteller oss at alt er
mulig så lenge man vil, og tar arkitektur
på alvor. Det gjør Johannes Norlander,
en ung a rkitekt kjent for flotte, kompakte
eneboliger til en overkommelig pris.
Nå er det blitt arkitekturpris av en
innstilling vi kjenner spesielt fra Sveits
og deler av det vestlige Østerrike. Solid
byggeri, adstadige holdninger, solide materialer og tilhørende detaljering. K valitet.

Settet av egenskaper kommer til syne
i alt som er bygges der nede, nord for
Alpene.
Og av dem har Johannes Norlander
lært viktige ting. Også respekten for
byplanen med lamellhus med knekk i
svakt hellende landskap. Huset utstråler
en ordentlighet i helhet og detalj. Man
gleder seg over alvoret i detaljene hvor
det er beskrevet hvordan vindusb rettets
beslag skal avsluttes i murverkets ligge
fuge. Teglforblendingen har stående
murverk med halv steins forskyvning i
brystningsbånd og parapeter, liggende
ditto mellom åpningene i veggene.
Balkongenes underside og fronter har
mesterpetringer.

Som sagt i innledningen: Jeg er norsk,
utdannet i Sveits. For meg er lamellhuset
i Norden ensbetydende med flest mulig
gjennomlyste leiligheter og klar orientering, ikke bare klar arkitektur. Altså
en inngangsside, et nord-syd orientert
hus med langfasader mot henholdsvis
morgensol og aftensol. Det nordiske hus
er slik før byen, før barokken.
Norlanders konsept tilhører sydlige
egner, i beste fall svensk barokk, et
byhus med felles inngangsparti, vakkert
formulert med stor overdekket patio og
vestibyle med felles 'föreningsrom' i
forlengelsen og med gjennomlys med
lysblanding fra siden. Fra vestibylen går
man inn til de to trapperommene med

Ty pi s k
pla n

Pla n
1. e ta s je

den, men tilstrekkelig dybde for et bord
til fire. På taket altan for de utvalgte, på
bakken terrasse for ditto heldige. Noen vil
si ulikt fordelte uterom, men for de fleste
forståelig og akseptabelt.
Men det er ordentligheten som imponerer i dette prosjektet. Begrensningens
kunst. Ingen raljerende risikosport med
felleskapets penger, alvorsfull utforming
med kloke, holdbare løsninger, material
bruk og detaljer.
Og likevel skulle jeg ønske meg mer?
Ja. Les artikkelens innledning. Dette
gjelder boligbygging og arkitektur i Norge,
like meget som Sverige og Danmark.
Norden oversvømmes av østeuropeisk
arbeidskraft som kan mye, men styres på
feil måte. Når var det vi egentlig bygget
brukbare hus med kvalitet? TEK 17 vil
for Norges del invitere til en ytterligere
omdreining av den nedadgående kurve.
Hvor skal dette ende? Jonas Nordlander
viser vei, nesten.
Kilde: Arkitektur S, www.norlander.se
Foto: Ulf Celander og Rasmus
Norlander, utlånt av Kasper Salin-priset
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rettløpstrapp og heis, to innvendige rom,
speilvendte, uten vinduer til det fri. Dette
gjør det vanskelig å orientere seg. Hvor er
jeg i verden? Lamellene i Örgryte Torp har
for så vidt riktig orientering. Inngang skjer
fra nordøst og huset har en klar nord-syd
orientering. Trapperommene er organisert
med trespennere i første etasje, firespennere videre opp.
Inngangsiden har i første etasje to ensidig belyste leiligheter, en toroms og en
treroms. Høyere opp har hvert trapperom
inngang til fire leiligheter, til sammen
åtte, hvorav tre ensidige belyste på hver
langside.
Alle leilighetene er grunne, og rommene er godt belyst og har gode proporsjoner, dimensjoner og utmålinger som
sikrer mange og gode møbleringsmuligheter. Kort og godt romlige kvaliteter som
bidrar til det gode liv. Hjørneleilighetene
har lys fra tre sider og er således best
belyst og orientert.
Uteoppholdsrommene er underordnet
arkitekturens stramme ytre. Ingen inntrukne, fordyrende loggiaer oppover i etasjene.
Enkle, utkragede balkonger med beskje-
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Teknisk skole i
Guelmim
Marokko, 2011
SAAD E L KAB BAJ +
D R I S S KET TAN I +
M O HAM E D AM I N E S I ANA,
CASAB LAN CA
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P la n
1 hov edi n n g a n g
2 a dm i n i stra sjon
3 amfi
4 u n derv i sn i n g
5 bø n n erom / sy kestu e
6 bi bl i otek
7 sen tra la kse
8 l æ rerkon torer
9 persona l bol i g er
1 0 forelesn i n g ssa l
1 1 k la sserom
1 2 spesia l rom
1 3 stu den tka n ti n e
1 4 tek n . rom
1 5 la b 1
1 6 la b 2

68

Unge marokkanske arkitekter viser seg
frem med en samtidsarkitektur som bærer
med seg lærdommen fra de tradisjonelle
marokkanske hus, det egentlige riad og
byplanen, den egentlige medina. De vil
være moderne. I forhold til modernismens mantra har de unge ifølge arkitekt
Siana hatt et nærmest schizofrent forhold.
Moderne materialer som stål og glass
kan brukes beskyttet, aldri eksponert,
teknologien må være human og lavmælt,
håndterbar og bærekraftig. Kunnskapen
om og erfaringen fra Saharas varme
vinder og bruken av ventilasjonstårn og
lukkede gårdsrom, skyggefulle gater,
plasser og 'hemmelige' rom, addisjoner
og repetisjoners taktfaste tilstedeværelse,
gir de unge trygghet og evnen til å tolke
tradisjonen og typologier og gi husene
form som appellerer når temperaturen
nærmer seg 50 grader.
De tekniske skolene i Guelmim og
Laayoune har nettopp disse tydelige
kvaliteter. Arkitektene bruker kjente
elementer som brise-soleils, dyptsittende
vinduer og arkader og overdekninger.
Jordfarger og gyllen lød er berberes og
tuaregers merke. Beslag vet de ikke hva
er. Det regner i Marokko, men solen tørker
opp vannet uten opphold.
Her vises kun Guelmimskolen med sine
repetisjon av lave paviljonger som definerer de nødvendige gårdsrom.
Kilde: Arkitekten
Foto: AKAA / Fernando Guerra
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