byggekunst i mur+betong

SOMMERJOBB
I DET TRYKTE
ORDS TJENESTE
av A i na Da h le

Foto: B. Dahle

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.

i vegg med trykkeriet Aas og Wahl som
trykket de fleste blader på den tiden. I
samme hus som dagens mange legesentre og en herværende matbutikk i
Norgesgruppen.
Bladcentralens avanserte hullkort
avdeling produserte plukklister som vi
møysommelig satte sammen til bladpakker behendig pakket med gråp apir,
slipstick og adresselapp og deretter la
på samlebånd for distribusjon til landets
alle kriker og kroker. Assortert utvalg
av den kulørte presse. Ikke uten politisk
sprengkraft og ettertanke. Jeg fikk tidlig
kontakt med DET NYE, for ikke å snakke
om Romantikk og Love, Illustrert ukeblad, Allers, men fremfor alt Hjemmet og
Familien, det nærmeste man kom boligen
og innholdet og arkitekturens dypeste
anliggende. Mer 'åndelig' føde enn Alle
menn, Alle kvinner og Vi menn.
Men det skal være sagt og skrevet:
Det var i Hjemmet jeg leste om arkitekt
ekteparet som fjorten dager etter møtet
med oppdragsgiveren, tomten og programmet kunne legge frem forslag til
løsning som ble akseptert prompte og
nærmest – slik jeg forsto det – ble
b ygget uten store endringer. Nesten som
Villa Busk. Nå brukte nok Sverre Fehn

mer enn fjorten dager på å utarbeide
sitt forslag, men herr og fru Busk brukte
like kort tid på å bestemme seg med det
sagnomsuste utbruddet: "Genialt. Vi tar
det!"
Neste jobb i det trykte ords tjeneste,
var som sjåfør for Forlagssentralen på
Ensjø. Jeg hadde lagt bak meg realfagsstudier og teologistudier og begynt
arkitekts tudiet i utlandet. Behovet for
penger var konstant. Og jobb måtte man
ha, også i de korte eksamensfrie pausene
i 1966. Den nye arbeidsgiveren var distributør for de store norske forlag. Jeg likte
det røde, platekledde industrihuset tegnet
av arkitekt MNAL (fortsatt) Reidar Lund
(1908-78). Her kunne jeg identifisere meg
med både form og innhold. Forlatt var
den kulørte presse. Jeg kjørte Taunus 17M
stasjonsv ogn fra forlagshus til forlagshus, fra mellomlandet inn til byens tette
gater og smug. Lite visste jeg da at det
lille huset ('Det danske') som alltid sto i
veien for mine manøvre i Gyldendal Norsk
Forlags trange bakgård i Universitets
gaten 11, er det samme som senere ble
bygget opp igjen og transformert med
trekonstruksjoner og uisolerte murvegger
som forlagets bibliotek og styrerom,
som en paviljong, i Sverre Fehns djervt
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Jeg er heldig!
For 32. år på rad har jeg skaffet meg
sommerjobb. I dette tidsskriftet, avdeling
for byggekunst! mur+betong nr. 3 har frist
1. august. Som alltid; og det følger et og
annet arbeid med det.
Men akk og ve. Det er ikke alle som
har sommerjobb. Eller jobb overhodet.
I ungdomstiden var sommerjobben drømmen. De barske jobbet på brygga, noen
kjørte mineralvann og øl. Men jeg hadde
dårlig rygg, "som et brukket gevær" sa
dr. Tvedt, og måtte finne meg noe annet
å gjøre. Fem somre på rad var Blad
centralen på Majorstuen mitt sted. Vegg
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Det gamle "danskehuset" ble bygget opp igjen og trans for mert som
Gyldendals bibliotek og styrerom i den djerv t etablerte lyshall
i den tette byvev mellom Nasjonalgalleriet og Sehsteds plass.
Arkitekt Sverre Fehn AS. Foto: Terje Borud, utlånt av Gyldendal
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etablerte lyshall i den tette byvev mellom
Nasjonalgalleriet og Sehsteds plass. Å få
lys til alle arbeidsplassene og lunsjrommet og galleriene som forbandt kontorer
og avdelingenes mennesker var selvsagt
det viktigste, men litt kultur skader ikke.
Liten tue har stor kraft. Også få ord. Og få
streker.
Så hvorfor denne innledning midt i sommerheten? Jo for å minne oss om at for
hver dag som går, er vi "en dag nærmere
graven". Det var en morsom krølltopp, i
mine øyne en gammel mann på minst
35 år, som sa dette hver dag da dagens
økt på Bladcentralen var avsluttet og vi i
samlet flokk gikk til garderoben. Ynglingen meg var sjokkert over slikt snakk
og har da heller ikke glemt m annen og
utsagnet. Du plukker opp tanker og ideer i
alle livets sammenh enger så lenge du er
våken og har lyst på livet og ser lyst på
det samme.
Det er to dager igjen av vår seilferie.
Jeg tar en siste sving på bukten foran
Snarøya og konstaterer at seilingsmerket
til Per-Johan Eriksen og Bengt Espen
Knutsen fra 1976 ligger der som før, trygt
plantet mellom furutrær, svidde plener,
bergnabber og en kolle i vest. De som har
fortsatt å bo i disse herlige omgivelsene,
har fått behov for å utvide, ikke bare male
vinduskarmene ("Hva fanden er det for en
ide å male dem lyseblå", spurte Johan
Borgen i Sommerhuset). Og mens kona og
jeg slører forbi, kommer en hel delegasjon
ned stien mot brygga som ved selvsyn
kan se at tettheten gjør byen bedre, stedet
triveligere og gir etterlengtet skygge.
Vi som husker sommeren 1947 vet at
døden lurer bak tette vegger, vinduer og
sjekter longside det mørke fjell i solgangsbrisen som pisker vannet til brunlig
skum. Et svelg jeg forsvant ned i, men ble
reddet opp av, av en onkel under familiens opphold ved Mandal. Det skjer kun
hvert 71. år dette her, med varmerekorder
og tørke. Tilsynelatende. Men vi lever. Og
leverer.
Og når Alvaro Siza i Algarve har lagt
fra seg det ultimate kirkerom i kun ett
material, det kalkpussede murverk, blir jeg
nysgjerrig og tenker: dette må jeg undersøke nærmere. På side 52!
Så da er spalten snart ferdigskrevet,
ferdigstudert og har forhåpentligvis frembragt ett og annet tankekors. Mens jeg ligger i Sandspollen etter en strevsom seilas
i lyn og torden og masse regn. Endelig! Nå
er det snart kvelds.

Seilingsmerket:
Boligområde i Fürsts vei
Snarøya, Bærum, 1976
ARKITEKT: BE N GT ES PE N K N U TS E N O G PER-J OHA N ERIK S E N , O S LO
Som en sørlandsby ligger den der,
ytterst på Snarøya, åpen mot Oslofjorden i syd-øst. For den sjøfarende som
et landsmerke. Kompakt, vakker, variert
og hvit.
Vertikale, butte tårn reiser seg om kapp
med furutreets stammer over en rolig
horisontal linje som spenner mellom to
gresskledde skråninger. Jeg begeistres
like mye hver gang jeg seiler forbi.
Men det er et savn at man ikke kan
legge til og at det ikke er et spisested
her ute. Havnen er liten og trang og
privat. Like privat som garasjeanlegget
under 'rekkehusene' i sentrum av tomten.
Bebyggelsen består av fire hustyper:
kubehusene som kranser høydedraget
mot nordvest, atriumsh usene sentralt bak
rekkehusene (nærmest terrassehustype)

og de fire store hela triumshusene. De to
sistnevnte typer uttrykker den horisontale
linjen som spenner mellom terrengets
formasjon og kontrasterer den øvrige
bebyggelsen. Arkitektene har her klart å
utnytte modernismens spenning mellom
tyngde, bevegelse og stofflighet i samspill
med volum, flater, hull og felt. Arkitektenes credo var det modernistiske mantra:
enkelt, presist, funksjonelt og rasjonelt.
Selvsagt fagert, men ikke sentimentalt.
I boken om Bengt Espen Knutsen (Pax
forlag 2009) drøfter jeg boligsamvirkets
knefall for markedskreftene, mens en
av Arbeiderpartiets fanebærere - Per
D ragland, direktør i Arbeidernes Landsbank – bygger for felleskapet og inviterer folk flest med til å bygge et tett/
lavt boligområde som de megarike ville

49

mur +
betong

3 • 2018

3 • 2018
mur +
betong

50

beholdt for seg selv i dag. På en av
Bærums vakreste tomter.
I 70-årene ble det bygget tett med
relativt sett små boliger med små rom.
Mange som bor i de minste hustypene på
Snarøya har tomt som gir muligheter til
utvidelser som tilbygg. Disse har i årenes
løp benyttet denne mulighet, med arkitektens velsignelse, såfremt arkitekturens
formingsprinsipper følges, og naboenes
ønsker for sol og utsikt respekteres.
Husenes formspråk, med knappe detaljer,
flate tak osv., muliggjør tilbygg på en helt
annen måte enn tradisjonalistiske saltaks
hus, som stort sett styres av mønets
retning og rafters utstrekning.
Skal denne 'sørlandsbyen' forbli et godt
sted og bo og et godt seilingsmerke, må
de arkitektoniske kvalitetene tetthet og
djervhet følges nøye.
Bengt Espen Knutsen (1933-) drev kontor
sammen med Per-Johan E riksen (19311997) gjennom det meste av 70-tallet til
BEK ble utnevnt til professor på AHO 1981.
Kilde: BEK, 2018 Boken om BEK 2009,
Momentum arkitekt v/Magnar Westbye
Foto: nispe@mac.com
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Lanternen: Kapell på Monte da Charneca
Barão de São João, Algarve, Portugal, 2018
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Capela do Monte sett fra sydvest

Sett fra vest
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Kapellet ligger på eiendommens høyeste punkt, har en grunnflate på 65 kv m og er 6,7 meter høyt. Den syv mål store tomten rommer
også syv restaurerte gårdsbygninger som, sammen med en håndfull nye boliger, skal utgjøre retreatsenteret Monte da Char neca

54

av pur arkitektur, ingen forstyrrende
i nstallasjoner.
Alvaro Siza (1933-) har tegnet innredningen; et kors, et alter, en benk på
langveggen, og et felt midt i rommet
med løse stoler med tilgang fra siden.
Alt i eik.
Sizas kirke har inntak av mykt lys,
rommet er ikke skumt som stavkirken.
Synssansen er den siste som slår inn
når du går inn i en stavkirke. Første sans

som trer i kraft er lukten, så smaken,
deretter hørselen og til slutt synet, og du
klarer med det å skjelne lys fra skygge,
og rommet blir forklart stående. Du s etter
deg ikke ned i et slikt rom. Detaljene trer
frem og det er kjølig. Også om sommeren.
Sizas kapell ligger på eiendommens
høyeste punkt, i en rydning omgitt av
buskland. Det danner sentrum for Monte
da Charneca Center, som etter planen
skal åpne tidlig 2021, et privat finansiert
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Ordet kapell er på vei ut av det norske
språk. Grunnen er grei nok: Man vigsler
kun kirker. Da blir også de minste kirkehus kirke og ikke kapell.
Sånn sett har dette byggverket, som
ble vigslet på vårparten i inneværende
år, noe til felles med Gol stavkirke
på Folkemuseet. Det er bygget av ett
m aterial, har ikke innlagt vann, ingen
oppvarming og ingen strøm. Det er
kort og godt et sakralt rom bestående
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Siza har tegnet innredningen: et kors, et alter, en benk på langveggen, og et felt midt i
rommet med løse stoler. Alt i eik
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initiativ som vil tilby besøkende til
Portugals algarvekyst et fredfullt
retreat-senter. Initiativet kom fra et
sveitsisk-amerkansk par som har bodd i
området de São Joãne siden midten av
1980-årene og som ønsket et åndelig,
økumenisk kirkerom som tyngdepunktet
i en bebyggelse som omfattes av syv

tradisjonelle, rehabiliterte bolighus. Slik
vil senteret kunne tilby øko- og agroturisme på bondelandet sammen med
åndelig fordypning og ro.
Siza har aldri før tegnet noe i Algarve
og var glad for å bli spurt – om det så
bare var for å tegne dette ene hus. Bort
med alt 'fuss' og slit med installasjoner

og elementer som ikke funker. Kun pur
arkitektur. Stranden og de historiske
byene ligger bare 10–20 minutter unna.
Kirkens fotavtrykk på 10,34 x 6.34
meter (34 x 21 fot) er bygget på
fibonaccis tallrekke. Hovedkonstruksjonen
er bærende murverk; perforert (slisset)
tegl med kontinuerlig, sammenheng-

ende mur, kalkpuss og keramiske fliser
i kjent Siza-stil. Nedre parti av veggene
i forrommet er kledd med keramiske
fliser med tegninger fra Jesu liv, utført
av arkitekten.
Forplassen mot vest har omtrent
samme størrelse som kirkerommet.
Inngangen skjer fra syd, inn i det nyss

omtalte forrom, åpent mot himmelen. Her
skjer vending før man trer inn gjennom
en dør til selve kirkerommet mot øst og
østvinduet over alteret. Bevegelsen følger
lyset mot øst. Ingen klokker, ingen tårn.
Tiden passer seg selv.
Eiendommen rommer pr. i dag også
syv restaurerte gårdshus. I de nærmeste

årene skal det bygges en håndfull nye
hus, både boliger og driftsbygninger.
Samtlige skal tegnes av Siza, som også
har stått for utviklingen av området og
situasjonsp lanen.
Kilde: ArchDaily
Foto: João Morgado
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Hovedkonstruksjon i bærende murverk; perforert tegl med kalkp uss. Sizas tegninger fra
Jesu liv er preget inn i flis feltene i forrommet
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Bymuren: Hus 1413
Ullastret, Spania, 2017
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A RKITEKT : H AR QUITECTES, SABAD ELL, BARACELO NA
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En gammel mur omrammer en
hemmelighetsfull hage hvor bare trekronene er synlige utenfra. Muren danner
vegg i gaterommet som etter reguleringsbestemmelsen skal utvides. Muren mot
gaten rives og man står tilbake med en
stor tomt hvor mange ville vært fristet
til å plassere et hus midt på. Arkitektene
argumenterer for å gjenoppføre muren
mot gaten. Slik defineres gaterommet og

sprangene, både vertkalt og horisontalt,
og gir 'byrommet' den målestokk som
kler landskapet og landsbyen. Den nye
muren blir veggen som gir liv til gaten
og definerer rammen om livet i huset bak
muren. Åpningene er av ulik størrelse alt
etter ønsket om privatlivets fred.
De nye betongveggene er en slags
moderne sparemur, med presis bord
forskaling på innsiden og en mer rustikk

mur mot felleskapet hvor større naturstener settes i forskalingen. Forskalingen
fylles så med betong med ekspandert
glassmasse som tilslag. På den måten
formes en vegg med naturlig, kontinuerlig
fuktvandring som ikke sperres inne av
isolasjon. Veggen puster. Veggens høye
U-verdi antas kompensert med ekstra
isolasjon i grunnen og på taket.
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Studio Harquitectes ble opprettet i 2000
av fire jevngamle arkitekter med studier
og arbeid i Austin, Texas og Barcelona.

Én av dem har også vært gjesteprofessor
i Umeå. De er kjent for enkle, attraktive
og rimelige bolighus for folk flest.

Kilde: Arkitekten – www.harquitectes.com
og ArchDaily
Foto: Adrià Goula
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Sett fra nord-øst

Herre i eget hus: Arkitektkontor i Gangnam-Gu, Seoul, Sør-Korea, 2017
YKH ASSOC IATES, GANG NAM -G U

62

Trappen på utsiden av bruksrommene ba k en delvis åpen teglskjer m fører opp til en gressbevokst altan

Fasade nord

63

Fasade syd
Plan 3. etasje:
1 kontor
2 terrasse

Plan 4. etasje:
1 kontor
2 hage
3 terrasse
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Trapp,
prinsippskisse

64

Plan u.etasje:
1 kafé
2 kontor
3 kjøkken
4 hage

Plan 1. etasje:
1 hall
2 resepsjon
3 møterom
4 kontor

Med en tomt på 219 kvm, 4 meter
nivåforskjell og en byggerett på under
600 kvm, har arkitektkontoret tegnet og
fått bygget et kontorhus til seg selv i et
tettbygd boligområde i Seoul.
40 arbeidplasser med tilhørende
møterom, det største i fellesbruk med en
kafé, pluss et par lukkede kontorer for
ledelsen. Trappen på utsiden av bruksrommene bak en delvis åpen teglskjerm
fører opp til en altan med 40 cm
v ekstjord og gress, et pauserom i det fri.
Nesten alle hus i Sør-Korea bygges i
betong. Dette huset er i tillegg kledd med
tegl, her hvitsløret med 12 mm brede
fuger horisontalt og vertikalt, murt med
lys mørtel og trukket 10 mm inn. Dette
gir et presist uttrykk og et klassisk preg.
Nesten konservativt.
Egentlig ganske pussig, for på hjemme
siden fremstår arkitektene som ultra

moderne og litt aparte, med alt annet enn
robuste byggemetoder og solide materialer.
Man kjenner seg litt igjen, ikke som
bakerens barn, men som trygghetss økende
for egen regning. Det er byggh erren som
bærer risikoen, ikke arkitekten. Sett
slikt? Noen byggherrer og prosjektadmi-

nistratorer har ikke forstått behovet for
usikkerhetsa nalyse, og går rett i baret
og tror de kan skyve ansvar for overskridelser av b yggebudsjettet på arkitekten. Og a dvokater forledes til å tro at
forsikringsselskaper tar regningen. For
arkitekter må ha forsikring for å drive sin

v irksomhet. Det burde også byggherrer
og deres lakeier ha. For det er de som
representerer den store fare.
Kilde: Arkitekten – www.ykharch.com,
livet, erfaringer, OL og USA
Foto: Jaechul Yu og Jeongkyu Lee
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Trappen langs østsiden går på utsiden av bruksrommene ba k en delvis åpen teglskjer m, og fører opp til en gressbevokst altan på ta ket.
Til forblending og trapp ble det brukt gammel teglstein som ble vasket og tromlet på fabrikk – mer enn 80.000 stein totalt
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Romerhuset: Hus H, Houthulst, Belgia, 2017
A RKITEKT : DMVA AR CHITECTEN, M ECHELEN
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110 kvm lavbudsjetthus for den pensjonerte
ordføreren på stedet. Han hadde bodd på
nabotomten i flere tiår og fikk plutselig
anledning til å kjøpe tomten, en del av et
tidligere klosteranlegg. Tomten, som var
like liten som budsjettet, hadde to store
eiketrær og en tilsvarende stor bøk til
glede og som begrensning. Men verst var
nok det overstore – ut av målestokk –
nabohuset tett på.
Arkitektene skriver at oppdraget deres
var å kontrollere en bestilling ordføreren
hadde gjort av et nøkkelferdig typehus.
Ordføreren hadde hatt suksess med sine
ulike prosjekter med det nederlandske
arkitektfirma Rapp & Rapp, men nå skulle
han prøve noe annet. dmvA Architecten
ville det annerledes. De tegnet like godt et
hus de kunne stå inne for. De tok ansvar
og risiko i stedet for oppdragsgiveren som
jo hadde bestilt noe helt annet av dem.
Og huset ble bygget til den samme avtalte
pris som typehuset.
Programmet var en kombinert stue/
kjøkken, en liten kjeller, ett bad, to
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soverom. Utgangspunktet var et romersk
atriumshus hvor ytterveggene består av
bærende tegl med glassvegger rundt uterommet som dels er en åpen patio, dels
overdekket. Om sommeren nås alle rom
fra uterommet, men også fra den omkransende korridor på innsiden av ytterveggen.
Korridoren er dobbelt programmert som
garderobe, entré og kommunikasjonsåre.
Store åpninger mot omverden kan helt
stenges av som for tilsvarende porter i
områdets lager- og agrobygg.
Ljoren, som kun gir lys og ikke sender
røyk ut, gir et ekstra løft til stuen, lys i
hjørnet og slepelys på veggene, foruten
den nødvendige ekstra dimensjon til det
lille hus. Vi bygger altfor store hus i dag.
Altfor mange unødvendige kvadratmetre.
Kan noen se til å stoppe dette ville race
mot avgrunnen i oss?
Kilde: www.dmva-architecten.be og ArchDaily
Foto: Sergio Pirrone – utlånt av arkitekten

