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byggekunst i mur+betong

GÅ INN I DIN TID
av A ina  Dah le

Den kaleido skopiske og  
kommen terende bygge - 
kunstspalten er signert  
Aina Dahle. 
Aina er også kjent som  
Einar Dahle og har siden  
1987 skrevet mer enn hundre  
arkitektur spalter i Mur/m+b,  
Dahle er diplom arkitekt fra  
ETH-Zürich, har egen praksis  
i Oslo, har vært professor  
ved AHO, Arkitektur- og  
designhøgskolen i Oslo og  
gjesteprofessor ved RWTH- 
Aachen. Hun reiser mye og gjerne, maler 
akvareller og tenker og snakker fritt og høyt; 
noe blir det aforismer av.

Fo
to

: B
. D

ah
le

Nordahl Grieg skrev Til ungdommen 
også kjent som Kringsatt av fiender, i 
vakre Ny-Hellesund sommeren 1936. 
Bakgrunnen var det som skjedde i Spania, 
nærmere da enn nå?

Det er lett å gå utenom. Velge bort din 
egen tid. Velge problemstillinger utenfor 
deg selv. Søke fjerne kyster, overgripende 
tanker, historiske og faglige virkelighe-
ter som ikke har betydning for livet, for 
døden, for sannheten. Kun velbehaglige 
gleder og underholdning. Alvorlig nok, 
men ikke viktig.

Dette julenummer (det 30. i rekken) 
trodde jeg skulle handle om noe stort, 
noe langt borte. Noe som gjorde ord og 
meninger uantastbare. Jeg hadde jo gjort 
en reise og hadde noe å fortelle. Og så 
sitter jeg her en dag i oktober, i kampens 
hete med kirker på tegnebordet og én i 
avslutningsfasen og innser at heller enn 

Det er mørketid. Snart er det jul, lysets 
høytid og det er mørke skyer i horisonten. 
Jeg er akkurat kommet hjem fra Olot i 
Katalonia, en reise for å se og oppleve 
arkitektur

å gå ut, bør jeg gå inn i min tid. Være der 
utfordringene er. I det nære. Og ved det 
innse at jeg ikke er ung og burde overlate 
denne spalten og mye annet til yngre 
krefter.

Ikke ennå, hører jeg meg si. La meg 
få holde på litt til. Det er så spennende 
og så avgjørende det som skjer. Mange 
tanker presser på, blir nære og jeg går i 
helspenn. Det gjelder kirken på Spikkestad 
og kulturdelen som henger sammen med 
kirken. Blir resultatet av det mine samar-
beidende arkitekter og jeg holder på med 
vellykket? Blir verket godt mottatt? Nå 
ligger lidelseshistorien bak oss. Kamper 
vunnet, kamper tapt. Holder konseptet? 
Blir det et godt hus for befolkningen på 
Spikkestad? En svevende teglklump over 
et glassvolum! Sett fra torget. I bak-
kant er det tegl og betong så det holder. 
Ja det er betongen som bærer. Men det 

En m is lykke t  s tøp  kan  fo rvand les  t i l  e t  u t t r ykks fu l l t  a l te rb i lde  i  Sp i kkes tad  k i r ke . 
A rk i tek t :  H i l le  Me lbye  Ark i tek te r  og  E i na r  Dah le  A rk i tek te r  MNAL
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av disse kampene utspiller seg: Nei, det 
er med meg selv. 

Forstår jeg selv alle sammenhengene, 
betydningen av teglsteinens og mørtelens 
fysiske egenskaper og min bruk av de 
samme. Teglstein blir ofte sett på som 
struktur og tekstur, som tone og stoff-
lighet. Hyggelig farge og lød. Et bygge-
materiale med personlighet. Som kan 
alt og vil være alt. Alt fra selvstendig, 
kneisende meningsbærer til ydmyk tjener 
som bærer av puss og andre overflate-
skjulende remedier.

Men når all tvil er skjøvet tilside: Hvor 
vakker du er, du røde, lille teglsten, du 
som har kledd så mange byggverk før. 
Det var fra nabotomten den kom, den 
kjente håndbankede Spikkestadteglsteinen 
som ble brukt som forblending på Kunst-
nernes hus i Oslo eller som bærende 
murverk i første byggetrinn av Åssiden 
kirke i Drammen. Den siste leveransen fra 
Spikkestad teglverk som allerede var lagt 

ganger er blitt konfrontert med av de 
unge rundt meg: Det er når du har valgt 
tegl, at kampen begynner. Ikke med 
murerne og entreprenøren først og fremst, 
ikke med rådyktige leverandører og 
rådgivende ingeniører i byggeteknikk hvori 
opptatt murverk. De som kjenner kravene 
til mørtelens vedheft og armeringens 
nødvendighet for stabile vegger. Heller 
ikke med byggherrer og deres represen-
tanter. Hele Sørenga er full av vertikalar-
mering. Ikke her. Her er teglen båret av 
skjulte oppheng og opplegg, prefabrikkerte 
teglbjelker som broer over avgrunn og 
frykt. Vakkert samlet til en sammenheng-
ende flate. Ved hjelp av dyktige murere, 
heldigvis noen fra Norge. De fleste kom-
mer sørfra, ikke bare fra Sandefjord, men 
fra Warsawa og Krakow. Ingen fra Lombar-
diet eller fra Marokko, men de kommer 
vel snart de og, som de gjorde for 850 
år siden. For det er blitt færre og færre 
murere i kongeriket. Det er ikke med noen 

Hus  e r  så  mang t ;  e t  ku t t ,  e t  t rekk ,  e t  spo r ,  en  knekk 
Akva re l le r :  AD

avslører du først idet du kommer inn og 
kan avlese husets fysiognomi. For teglen 
du så ute er ikke her på samme måten. 
Den er sløret og tilbaketrukket, og beton-
gen tar over med ribber lagt som åk over 
to enorme betongdragere som definerer 
hovedskipet og hovedrommene.

Og jeg tenker som jeg har sagt og 
skrevet før, og som jeg i prosessen flere 
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ned noen år før. Mange flere skulle følge 
etter. Nå har Norge ikke et eneste teglverk 
tilbake. Og teglsteinen er ikke lenger rød, 
Nei den er sort, hvit, grå. Alt annet enn 
rød. 

Derfor ville vi at Spikkestad kirke og 
kultursenter skulle ha rød tegl. For å 
hedre minnet om et verk, et folk, et sted 
som nå vokser frem med stor tro på 
fremtiden. En ny stasjonsby. Spikkestad-
banens endestasjon. Ein Kopfbahnhof. 

Når du stopper ved hodet og ser forbi 
et sykkelskur, ser du en vakker plass 
som for enden har kirkens kongevegg 
som fondmotiv. En mengde rød teglstein 
setter hverandre stevne og reiser seg opp 
i et felles løft for å feire menneskenes 
møtested i verden.

Så var det da verdt det. Strevet med 
å samle alle teglsteinene til en enhetlig 
vegg med små teglkors. Jeg vet ikke hvor 
mange det er, det vet murer Arild, men 
det kunne vært 95 i tallet. Et minne om 
Luthers samme antall teser på kirkedøren 
i Wittenberg, 31. oktober 1517. For noen 
bare et tall, for andre en hel virkelighet. 
Ord om nåde, tross synd, skyld og skam. 
Avlat til side. Luther gav troen et løft, 
pavemakten ble slått og reformasjonen og 
renessansen i skjønn forening fikk enorm 
betydning for aftenlandets kultur og 
idehistories utvikling.

Og når jeg skuer tilbake på den nevnte 
reisen foran, kan den oppsummeres 
med ett inntykk formulert av reiseleder 
Richard Engelbrektson: Lykken er å bruke 
ett material, en farge, ett uttrykk. RCRs 
Soulage museum i Rodez og samme arki-
tektkontors prosjekter i Katalonia (rustrød 
Corten), Snøhettas besøksanlegg i Lascaux 
(grå betong). Selvsagt handler det om 

kontekst. Men rustet stål og grå betong 
står seg like godt som infill i byer, eller 
som solitærer i landskapet, om kledd i 
grønt eller hvitt.

Og så var det vinen, en god rød 
Bordaux. Byen er vennlig pusset opp og 
skinner med sin varme sandstein og sine 
sorte tak. Også et eksempel på enhetlig 
materialbruk og ro, mer enn monoton, 
allikevel også det. Fargeklatten kommer  
Le Corbusier med i Pessac-husene han 
gjorde sammen med fetteren Pierre Jean-
neret.

Og tilslutt kom jeg til Olot igjen. Femten 
år siden sist. Og idrettsanlegget ligger der 
like vakkert dypt inne i skogen med nytt 
garderobeanlegg og treningssenter og nå 
ser jeg det tydelig: de vakkert formede 
benkene i cortenstål i bl.a. Rodez har sitt 

forbilde i tribuneanleggets samme benker i 
prefabrikkerte betongelementer. Drømmen 
var å spise og sove på Les Cols. Både 
restauranten og hotellet var stengt, men vi 
fikk med oss noe av stemningen før vi dro 
videre til Ripoll og byreparasjonen med ny 
bro over elven Ter og inn på den plassen 
med den herlige overstore overdekningen, 
en utfylling av noe som kunne ha vært 
en infill, men nå bedre som subtraksjon. 
Arkitekter adderer nok som de gjør. Nå 
må vi lære å trekke fra. Fjerne streker og 
elementer. Redusere, redusere, redusere. 
Det skal bli godt å komme i gang nettopp 
med det. Årets Pritzkervinnere viser vei. 
Kanskje noe på den måten kan forbli. Bli 
stående. Y-blokka for eksempel! Det blir 
færre streker av det, og mindre ubehag. 

God jul og god lesning!

Kuns tner nes  hus ,  Os lo .  A rk i tek t :  B la ks tad  &  Mun the-Kaas ,  1930 .  
Fo to :  M icha l  K la j ban  Wik imed ia

Åss iden  k i r ke ,  D rammen .  A rk i tek t :  Ha ra ld  H i l le  og  Odd Kje ld  Øs tbye ,  1966 .  
Fo to :  Gunna r  Aasegg ,  Wik imed ia

Tr i bunean legge t  i  O lo t :  p re fab r i kker te 
be tonge lemen ter .  Fo to :  AD
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Besøkssenter Lascaux IV

Montignac, Dordogne, Frankrike, 2016

ARKITEKT :  SNØHETTA

Loka l  a rk i tek t :  SRA Arch i tec t s 
Samarb .  a rk i tek t ,  s ta r t fase :  Duncan Lew is  Scape Arch i tec tu re 

Scenogra f i  Casson Mann

P lan
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Jeg trodde jeg hadde sett det før. Jeg 
trodde det bare var husets kamp med 
landskapet det dreide seg om. At det 
bare var det ytre som var interessant. 
At det indre var like uinteressant som 
den falske virkeligheten det rommer. For 
jeg hadde lest at de snart 20 000 år 
gamle hulemaleriene som er 'stilt ut' er 
fake, kopier av virkeligheten som ligger 
lenger unna, og som søkes beskyttet mot 
tiden og dens horder på stadig jakt etter 
opplevelse, som jeg. 

Så har dyktige arkitekter laget et nytt 
besøkssenter i Vézèredalen, verdensarv-
stedet, for å skåne virkeligheten. Jeg 
var, som man skjønner, meget skeptisk 

til hele fortagendet, men tenkte, skal 
man til Katalonia og RCR, kan man ta 
med seg Bordeaux og Snøhetta også. 
Og blir  gedigent overrasket. Dette er 
arkitektur. Den store intervensjonen 
er vakkert plasseret i landskapet uten 
å ta liv av nabolaget: den lille byen, 
dalen og elven. Jordlappene er kantet 
med gangveier som følger betongveg-
gens geometri og oppfattes lett fra 
adkomstveien. Fra bilparkeringen (med 
eget toalettanlegg) kommer man til 
besøkssenteret en face. Det er et dristig 
grep. Men bilister kommer enkeltvis, de 
store busslastene kommer nordfra, fra 
en større parkeringsplass, og hordene 
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Knekte fasader i lys betong og glass 
bryter opp størrelsen og gir liv til dalen. 
Betongen som bærer taket ser du ikke. 
Kun brystningene som danser lekende 
lett over og langsmed landskapet. Når 
du kommer inn, ser du pilarene. De har 
samme knekkfasong som fasaden og 
frarøves derved sitt statiske vesen og 
intensiverer bevegelsene i landskapet og 
huset for øvrig. Man blir mektig imponert 
over slike enkle grep og dyktige over-
veielser, profesjonelt gjennomført.

Kilde: Studietur oktober 2017. Foto: AD

dullene inne i berget. De er vakre og 
har helt sikkert inspirert flere enn Pierre 
Soulage. Slipt betong og rolige himlinger 
hvor felter mot veggene er skåret ut og 
sørger for indirekte belysning og skjulte 
avtrekksrister. I det hele tatt: alt ræl er 
fjernet, skjult for øyet. Meget behagelig, 
meget vellykket. Og slik fortsetter det i 
det videre, inn i overlysgangen i bakkant, 
inn i utstillingsrommene som er beta-
gende. Et imponerende anlegg som i sin 
enkelhet er en arkitektonisk opplevelse, 
I ett eneste materiale. Betong. Tilsynela-
tende. Og det holder.

herfra ankommer langsmed åskanten, 
langsmed huset. Huset? Huset er ingen 
bygning, det er som operaen i Oslo et 
abstrahert stykke landskapsform. Og det 
er som landskapsform den åpner seg, tar 
imot besøkende og lukker dem inn i en 
hemmelig verden. Men først tas du opp 
på taket for å fange landskapsrommet og 
intervensjonen selv, for så å bli fortalt 
historien om funnet (under krigen) og 
tiden deretter.

Lys betong som både inne og ute har 
store, lyse Jan Groth-tegninger, en slags 
abstraksjon av de prehistoriske kruse-
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Tinghus

Béziers, Frankrike, 2016

ARKITEKT :  ATEL IERS 2/3/4/ ,  PAR IS

Utsikt er oppskrytt. I hvert fall som 
panorama. Lys og rom er å foretrekke, 
nærsikt likeså. Noen få blikk langs en 
akse, mot et mål, gjennom en sprekk 
slik at lyset slipper inn og tanken ut, er 
ikke av det onde.

Det kompakte atriumhus, slik vi 
 kjenner det fra antikken, har slike blikk 
kun fra hoveddøren. Alt annet i disse 
husene er introvert og privat. Uinteres-
sante omgivelser  tenner lysten til å se 
og tenke innover. Også når du helst ikke 
vil dit inn, til rettsforhandlinger, avhør og 
doms avsigelse.
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Dette huset, som rommer rettssaler, 
viser et vakkert eksempel på et liv 
inne i murene, bak murene, for noen en 
mellom stasjon på vei dit. Ute som inne 
omgis man av vakre vegger av betong 
med sandblåst og hamret overflate. Pre-
fabrikkert. Alle flater synlig betong. 

Planløsningen er godt organisert i en 
geometrisk disposisjonen av dobbelthøye 
rom for store saler og ventearealer med 
innsmett av lavere etasjer for kontor og 
betjenende areal. Inngangen er plas-
sert på hjørnet med et dypt inntrukket 
områd med baldakinlignende, hengende 
hager over et beskyttet uterom som ikke 
avslører hvor du kommer fra og hvor du 
skal hen.

Bare trist at tomten er for liten for 
konseptet og at tomtereguleringen frem-
tvinger det avfasete hjørnet for å sikre 
siktlinjer og hindre sammenstøt mellom 
hus og kjøretøy på vei fra Toulouse til 
Montpellier. Ikke langt unna ligger Rodez, 
og på den andre siden av grensen, mot 
sør, ligger Olot. Et attraktivt hjørne av 
en verden ved Pyreneene for arkitekter, 
alltid på vei for å oppsøke det vakre, 
det sublime, ikke bare spolier og lukt av 
gammel natur, men også ny kultur.

At huset delvis er fôret og kantet med 
eik aksepteres. At atriene slipper sol 
og dagslys inn er sympatisk, også det 
 faktum at arkitekturen er utformet for å 
hindre angrep av det nye våpen, kasse-

biler bestykket med selvmordsbombere 
og sprengstoff.

Kilde: Arkitekten, www.a234.fr
Foto: ©Charly Broyez, ©WeAreContents
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Boliggruppe, Cité Frugès

Pessac, Bordeaux, 1925

ARKITEKT :  LE  CORBUS IER &  P IERRE JEANNERET

På UNESCOs verdensarvliste i 2016.
Utenfor Bordeaux, i den lille landsbyen  
Pessac  omgitt av vinmarker, eide filan-
tro pen Frugès et større tomte areal langs 
jernbanelinjen. Frugès var en mektig  
industriherre med sympati for Le Corbusi-
ers teorier slik de bl.a. ble formulert i Vers 
une L’Architecture og i allerde fullførte 
hus. Han ønsket at de to arkitektene skulle 

omsette sine teorier ned til siste konse-
kvens. «Pessac skal tjene som laborato-
rium», skrev han i sitt bestillingsbrev, «jeg 
forventer av dere at grunnrissets problem 
blir klart formulerer slik at et standard-
grunnriss kan utvikles. Vegger, gulv og 
tak må bygges med største holdbarhet og 
anvendelighet og skreddesys ved hjelp av 
maskiner jeg lar dere anskaffe.»

De seksten boligene ble bygget på 
 mindre enn ett år av en entreprenør fra 
Paris da de lokale foretakene vegret seg.

Konseptet er enkelt: Armerte betong-
pilarer og kun én type betongbjelke 
på fem meter var utgangspunktet som 
muliggjorde et mylder av ulike plan-
løsninger avengig av adkomst, solforhold, 
topografi. Skreddersydde elementer, 
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Ikke alle som flyttet inn forsto konsep-
tets arkitektur og gedigne bruksmuligheter, 
og det var i Pessac man så de første 
ombygginger med gjenmuring av horison-
tale vinduer, innsetting av små vinduer 
med vinduslemmer og skråtak til erstat-
ning for de flate. Noen slike finnes fortsatt. 
Men i det store og hele er anlegget på vei 
tilbake til fordums prakt. Fargeprakt.

Kilde: Studietur oktober 2017
Foto: JosepBC, wikimedia

vinduer, dører veggelementer ble trans-
portert til plassen slik Dominosystemet 
ble konsipert ti år tidligere (under første 
verdenskrig). 

Begrensningen på fem meter er 
garantist for praktiske, kombinerbare og 
underdelbare romstørrelser og rimelig 
fundamentering. Den pågående rehabilite-
ring koster nok vesentlig mer enn hva et 
nybygg ville kostet uaktet de permanente 
kuldebroene.

Flater av grønt, rødbrunt, hvitt og lyse-
blått møter hverandre uten å vise veggers 
tykkelser, kun flaters møter, opphør og 
begynnelse. Vakkert!

Fem-meters dype planer borger også 
for boligdimensjoner som er behagelige 
og lette å proporsjonere. Også gjort med 
komponistens hånd og ånd her. Uterom 
ble anlagt på bakken, på tak, under tak, 
på verandaer med utkragede trappe-
adkomster der det er nødvendig.


