
55

m
ur

+
be

to
ng

 
  

2 
• 

20
19

Byggekunst:

RIKSBANKSHUSET 
og arven etter rasjonalismen

Av Jørgen  Johan Tandberg

Riksbankshuset, Den svenske nasjonalbankens hovedkvarter, Brunkebergstorg, Stockholm. 1976. Arkitekt: Peter Celsing. Foto: Arild Vågen/wikimedia

Vår nye spaltist, arkitekt MNAL  
Jørgen J. Tandberg (f. 1983) 
er utdannet ved Architectural 
Association School of Architecture i 
London og har siden studert urbanisme 
ved Berlage Institute i Rotterdam. 

Han underviser nå ved 
Institutt for arkitektur 
på AHO i tillegg til å 
drive egen praksis i 
Oslo. Kontoret står på 
NALs 'Wildcard'-liste, 
og inngår i Nasjonale 
Turistvegers satsning på 
unge formgivere.

www.jorgentandberg.com

Riksbankshuset i Stockholm ble tegnet av 
Peter Celsing og stod ferdig i 1976. Det er 
åtte etasjer høyt, en betongkonstruksjon  
med steinkledning på utvendige fasader  
samt et indre gårdsrom i metall og glass. 

En typisk byfasade fremstår som et 
perfekt rutenett, med 16 eller 17 kvadra-
tiske vindusåpninger i bredden, og 
horisontale og vertikale fasadeelementer 
mellom vinduene alle i samme bredde. 
Bak et ytre fasadesjikt av hamret stein og 
et indre fasadesjikt av slipt stein, begge 
i svart diabas, sitter vindusglasset dypt 
i fasadene. En del virkemidler underbyg-
ger lesningen av et klassisk hierarki i 
fasaden. På nært hold kan man se at de 

horisontale brystningsbåndene 'passerer' 
de vertikale fasadeelementene mellom 
vinduene, og hver enkelt stein er mer 
vertikalt enn horisontalt utformet. Dette 
gir en visuell oppreisthet , med horisontale 
bånd tilsynelatende båret av de vertikale 
fasadeelementene mellom vinduene. Byg-
ningen møter bakken med en lav betong-
brystning som i farge tilsvarer hellene på 
plassen rundt bygget, slik at steinfasaden 
kuttes som om den stod på mørke søyler. 

Plasseringen av bygningen, fristilt på 
Brunkebergstorg og med en rotasjon på 
8 grader i forhold til Kulturhuset det tan-
gerer på baksiden, gjør at Riksbanks huset 
fremstår monolittisk og konfronterende 

I nr. 4-2018 takket professor Dahle 
for seg etter mer enn 30 år i 
Byggekunstspalten.
Vi har nå gleden av å introdusere 
ikke mindre enn to nye byggekunst-
skribenter, begge arkitekter, begge 
ansatt ved AHO: Jørgen Tandberg og 
Espen Surnevik. Herrene planlegger å 
alternere – og stundom samarbeide 
om spalten fremover.  
Først ut er Jørgen Tandberg:

Nasjonalmuseet står snart klart:  
Et praktbygg som viser murverk i en ny dimensjon!

Arkitekt Klaus Shuwerk, som har tegnet bygget, presenterer  
prosjektet på murdagen. Vi får i tilllegg presentert konstruksjonen og teknikken bak 

fasaden, hvordan murarbeidene er utført, og hvordan Statsbygg har  
løst klimaspørsmålet.

Noen av de andre temaer på murdagen:
 » Murbyen Oslo gjennom 400 år

 » Bærekraftig rehabilitering og trasformasjon av eksisterende bygg
 » Blokkmurverk – fra selvbygger til grønn bolig

 » Teglstein og sirkulærøkonomi

Arrangør: Norsk Murforum i samarbeid med Byggutegrenser og Murbyen Oslo

Årets arrangement for nettverksbygging 
og kunnskapsformidling i murbransjen!

Illustrasjon: MIR kommunikasjon / Kleihues + Schuwerk / Statsbygg Nasjonalmuseet: Foto Trond Opstad
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autonomt. Denne rotasjonen av bygningen 
er i tråd med kunnskap om gresk antikk 
arkitektur; allerede på 1800-tallet ble det 
beskrevet hvordan  nøkkelen til å forstå 
Parthenon på Akropolis som opplevelse 
ikke bare lå i harmonien mellom orde-
nenes tektoniske uttrykk og proposjoner, 
men også i tempe lbyggenes pittoreske 
komposisjon  i forhold til hverandre, 
som tillot en  kuratert vandring mellom 
templene.  Riksbanken leses fra bakkeplan 
som en mørk, tung klassisisme, et enkelt 
forståelig og komplett geometrisk objekt 
fritt liggende på plassen.

Lenge har man i Europa kunnet se tegn 
til en tilbakevending til en byarkitektur 
som er i tråd med den fremmet av blant 
annet Celsing. Rasjonalistisk klassissisme, 
eller bare rasjonalisme, viderefører den 
historiske klassissismens søken etter 
universelt vakre proposjoner og enkel 
og lesbar tektonikk, men uten å bringe 
tilbake klassissismens rent dekorative 
tradisjoner. 

Som stil har dette flere opphav, men 
kanskje viktigst er Gruppo 7 i 1920–1940- 
tallets Italia som forsøkte finne en 
balanse mellom nyklassisistisk arkitektur 
og futuristenes industriestetikk. 

Guiseppe Terragnis Casa Fascio i Como 
er det mest kjente verket som kom ut 
av denne tankegangen, som kombinerer 
tydelighet i struktur med universelle, 
vakre proposjoner. Den abstraherte 
klassi sismen ble ført videre gjennom 

1960-, 70- og 80-tallets La Tendenza, 
den lett reaksjonære bevegelsen frontet 
av Aldo Rossi, som stilte seg i opposisjon 
til modernismens utopiske prosjekt på 
vegne av en historisk realisme inspirert 
av den tradisjonelle byen. La Tendenza 
kjennetegnes ved enkle og symboltunge 
bygningformer, en fascinasjon for geome-
triske grunnformer i motivene, og fasader 
som er nesten konfronterende abstrakte. 

La Tendenza hadde størst innfytelse i 
Sveits, etter Rossis kortvarige opphold på 
ETH Zürich, men avarter av rasjonalismen 
spredte seg i nord-Europa gjennom blant 
andre tyskerne Oswald Mathias Ungers og 
hans elev Hans Kollhoff. Den fikk noen 
få, men viktige her utfall i Norden, hvor 
den gjerne blandet seg med brutalismen 
som hos Celsing, eller med amerikansk 
corporate-stil. 

I England er det Tony Fretton som står 
frem som stilens første forkjemper. Ett 
av hans mest kjente verk er Tietgens 
Ærgrelse, et seksetasjers leilighetsbygg 
som fullfører kvartalsbebyggelsen på den 
offentlige plassen rundt Frederiks Kirke 
i København, utført med et forenklet  
klassissistisk uttrykk; dette uttrykket ble 
definerende for en generasjon britiske 
arkitekter. Frettons innflytelse sees 
særlig i arbeidene til Caruso St. John 
og Sergison Bates, og gjennom disse til 
yngre kontorer som Clancy Moore og 
Ryan Kennihan. Veldig generelt kan vi si 
at alle disse arkitektene har et ønske om 
å opprettholde kontinuitet med fortiden 

i sine arbeider. Deres arkitektur er som 
regel logisk oppbygget, med proposjoner 
som bevisst spiller på det velkjente. Den 
legendariske ETH-professoren Miroslav Sik 
kalte dette det "gammelnye” – altneu.

Rasjonalismen synes de siste årene å 
ha kommet tilbake for fullt. I de påføl-
gende prosjektpresentasjonene omta-
les prosjekter av Johannes Norlander, 
General Architecture, Arrhov Frick og 
 Hermansson Hiller Lundberg – alle relativt 
unge kontorer basert i Stockholm – og 
de av deres bygninger som, slik jeg ser 
det, baserer seg på noen av de samme 
verdiene. Deres arbeider skiller seg fra 
den historisk forankrede arkitekturen til 
mange eldre  arkitekter nettopp ved at de 
befinner seg i et annet kritisk forfatter-
skap: disse arkitektene praktiserte ikke 
på 80-og 90-tallet, og opplevet dermed 
ikke den skarpeste kritikken av historisme 
i arkitekturen. De er slik også sympto-
matiske for en tid der mange forskjellige 
historiske tendenser i arkitekturen får lov 
til å utspille seg på nytt, samtidig. 

Stil i arkitekturen ble definert av Nikolaus 
Pevsner som det som binder sammen de 
kreative individene i en tidsalder. I vår 
teknologidrevne del av verden befinner 
en arkitekt seg ikke lenger kun i én 
geografisk definert kultur, men simultant 
innenfor en serie overlappende kulturer 
man tar del i gjennom forskjellige masse-
medier – Instagram gjør liten forskjell på 

Tie tgens Ærgre lse ,  F reder ikss taden ,  Københav n 2010 .  Tony Fre t ton . 
Fo to :  Chr i s t ian R ich ters/Ton i  Yl i  Suvanto ,  Rea ldan ia By & Byg

Grav lunden San Cata ldo ,  Modena ,  I ta l ia ,  1972 .  Aldo Ross i
Fo to :  Mar ia  Luc ia Luset t i  Pao lo Tedesch i/w ik imed ia
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Södra Vär tan .  Bygges tar t  2019 .  Johannes Nor lander  Ark i tek tu r . 
I l l us t ras jon :  Ark i tek ten

gammelt og nytt, fjernt og nært. Heller 
enn å definere en naturlig og ubevisst 
tilhørighet, slik Pevsner siktet til, blir valg 
av stil noe mer diffust, en måte å posi-
sjonere seg selv i et komplekst landskap 
av referanser. 

Et eksempel er den nye interessen for 
europeisk 70-talls-brutalisme som startet 
for rundt et tiår siden; brutalisme var i 
Europa sosial demokratiets og velferdssta-
tens arkitektur, og feiringen av brutalis-
men sammenfaller i dag med et ønske 
unge, velutdannete mennesker har om å 
identifisere seg med etterkrigstidens gjen-
oppbygningsverdier. I England er prisene 
på tidligere sosialboliger i brutalistisk 
stil mangedoblet, og å bo i Golden Lane 
Estate eller Trelick Tower er et tegn på at 
man tilhører den liberale og intellektuelle 
delen av Londons øvre middelklasse – de 
som 'forstår' stilens konnotasjoner og 
både ønsker og har råd til å omgi seg 
med den til daglig. 

Når et slikt marked oppdages, oppstår 
byggeprosjekter preget av retro-uttrykk; 
David Chipperfield og Karakusevic Carson 
sitt ekstremt velutførte Hox ton Press 
i London, boligtårn kledd i mørk tegl 
(presentert i m+b 1-2019), kunne av en 
lekmann blitt forvekslet med 1960-tallets  
sosiale boligbygging. På samme måte 
fremstår OMAs Norra Tornen i Stock-
holm (også omtalt i m+b 1-2019) som en 
tiltalende pastisj av noen av 70-tallets 
viktigste arkitekturidealer; i fasadene har 
tårnene prefabrikkerte betongelementer 

med eksponert grovt tilslag som gir dem 
et uttrykk lignende de hamrede betong-
overflatene i The Barbican, mens byg-
ningsformen er nærmere den dynamiske 
plug-in-estetikken fra Nagakin Capsule 
Tower av Kisho Kurokawa, ferdigstilt i 
1972. 

Om man skal se et ønske om å arbeide 
rasjonelt og bevisst klassisistisk i arbei-
dene til de unge Stocholmskontorene jeg 
skriver om her, er det hensiktsmessig  
å skille dette fra en annen tendens i 
sam tiden, gjenbruken av motiver fra 
80-tallets klassisistiske postmodernisme. 
Forskjellen på de to ligger først og fremst 
i hva man velger å hente fra antikken. 
Både rasjonalismen og postmodernis-
men arbeider med gjenkjennelighet som 
virkemiddel, men i sistnevnte, av Charles 
Jencks også kalt «freestyle classicism» 
fikk motivene, som søylen, arkitraven og 
tempelgavlen, lov til å eksistere på egen 
hånd og fritt fra de klassiske ordens-
prinsippene. De kunne skaleres opp eller 
ned etter behov. Man var mindre opptatt 
av repetisjon, og mer opptatt av moti-
venes egne betydning og komposisjon i 
forhold til hverandre. Idealene lå nærmere 
renessansens komposisjonsprinsipper 
enn det greske tempelets enkelhet, og 
tvetydighet i form ble etterstrebet. Dette 
er langt fra arkitekturen til Riksbankshu-
set, lik en del av Erling Viksjøs arbeider 
her hjemme, som har enkle volumetrier, 
et nøkternt formspråk og fasader som 

er repetitivt 'stablet', tilsynelatende uten 
variasjon hverken i størrelser på fasade-
åpninger eller i aksebredder. Klassisismen 
i disse bygningene ligger heller i en 
søken etter vakre proporsjoner i et foren-
klet ordenssystem, underbygget av en tro 
på at i begrensningen av antall formale 
krumspring fikk byggverket en tyngde og 
verdighet. 

Moderne prosjekter med noen av de 
samme verdiene og kvalitetene er for 
eksempel Johannes Norlanders ureali-
serte forslag til et stort boligkompleks i 
Lidingö, og hans boligbygg HSB Studio 1 i 
Gøteborg, ferdigstilt i 2016 (omtalt i m+b 
1-2017). Som i Riksbankshuset er alle 
vindus åpninger kvadratiske og like store, 
og alle avstander mellom vindusåpnin-
ger like brede. Begge prosjektene har 
teglforblending, i fasaden delt inn i større 
områder som gir en klassisistisk 'stabling' 
av horisontale og vertikale elementer. Den 
samme oppbyggingen kan sees i Kjellgren 
Kaminskys forslag til nytt boligkvartal 
i Gibraltargatan i Göteborg. Kvaliteter 
fremstår universelle heller enn tidsmes-
sige, men som i Riksbanken er det også 
tilført en slags overtydelighet som skal 
kommunisere at arkitekturen er dialektisk; 
den stiller seg i bevisst opposisjon til en 
annen form for arkitektur, den rent ufor-
melle. Hermansson Hiller Lundberg sine 
400 studentboliger på Kärrtorp utenfor 
Stockholm er derimot et eksempel der 
postmodernismens lekenhet og fargebruk 

HSB Stud io 1  i  Gø teborg .  Johannes Nor lander  Ark i tek tu r . 
Fo to :  U l f  Ce lander  ( f ra  m+b 1-2017 )
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får utspille seg innenfor rasjonalismens 
strenge struktur.

Rasjonalismen forsøkte å bringe til-
bake et syn på mennesket i arkitekturen 
som hadde forsvunnet i modernismen. 
 Historikeren Anthony Vidler beskriver 
hvordan kroppsanalogien hadde vært 
viktig for blant annet Alberti, Vitruvius 
og Leonardo Da Vinci: arkitekturen ble 
begrunnet i menneskekroppens størrelse 
og proporsjoner. Den som opplevde arki-
tekturen følte således arkitekturen som 
en refleksjon av egen kropp, selv-et ble 

bekreftet i møtet med en velproporsjonert 
bygning og en forståelig konstruksjon. 

En by bestående av bygninger som 
alltid bekreftet individet på dette mest 
basale, underbevisste nivået som form var 
også en slags humanistisk og demo-
kratisk by. I tidlig modernisme sluttet 
derimot arkitekturen å utfylle rollen som 
bekreftelse av kroppen på samme måte; 
ved å forkaste kroppsanalogien risikerte 
den modernistiske arkitekturen å bli kald 
og fremmedgjørende. 

På samme måte sier man at i dekon-
struktivismen ble kroppen – slik den var 

reflektert i arkitekturen – fragmentert, 
strukket, lemlestet. Arkitekturen skulle 
bekrefte tidsånden, og tidsånden hadde 
ikke samme plass til de humanistiske 
verdiene som satte menneskekroppen i 
sentrum. Tilbakevendelsen til en arkitek-
tur med klassisistiske idealer tilsier det 
motsatte – et ønske om igjen å benytte 
menneskets proporsjoner som figurativt 
fundament for arkitekturen, med prinsip-
per som er gjennomgående fra bygning 
til bygning. Slik blir den enkelte bygning 
indirekte underordnet en større helhet: 
byen, historien.

Kär r to rp s tudentbo l iger ,  S tockholm.  Pros jek t .  Ark i tek t :  Hermansson H i l ler  Lundberg

G ib ra l ta rva l len ,  Göteborg .  Konkur ranse fors lag .  Ark i tek t :  Kje l lg ren Kaminsky
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Skellefteå Kraft, Sverige

tilbygg til hovedkvarter, 2010

ARKITEKT :  GENERAL ARCH ITECTURE

Fo to :   M i kae l  O lsson  og  Åke Eson L i ndman ,  
u t l ån t  av  a rk i tek te r

Hovedkvarteret for Skellefteå Kraft ligger 
langs motorveien sentralt i byen. Tilbyg-
get, et seksetasjes volum, kobler seg på 
det gamle hovedkvarteret ved å fortsette 
en korridor ut av det eksisterende kontor-
bygget i hver etasje. Den interne logikken 
i det gamle hovedkvarteret, med celle-
kontorer langs fasadene og en sentral 
kjerne med rom uten behov for dagslys, 
'speiles' i det nye bygget, men med et 
atrium som gir lys til sirkulasjonsområder 
mellom cellekontorene. Bygningen trapper 
seg opp i et elleveetasjers volum i den 
nordvestlige delen av tomten, nærmest 
motorveien E4. I tårnet blir kjernen lig-
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Plan 1 .  e tas je

1  Hoved inngang ,  reseps jon
2 Kundemot tak
3 Persona l inngang
4 At r ium
5 Møterom
6 S i t tegrupper
7 Sa long 
8 B ib l io tek
9 Trans formators tas jon
10 Styrerom

Sn i t t

Typ isk p lan

P lan toppetas je
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Deta l j

gende asymmetrisk i planen, med bruks-
arealer på to sider.

Bygget er rasjonelt oppbygget med 
et underliggende aksesystem som ikke 
brytes og som får definere byggets 
uttrykk. Det er bærende betongsøyler i 
fasadene og betong i kjernene og langs 
atriet. Betongen er eksponert innvendig, 
og har fasadekassetter i ubehandlet kob-
ber utvendig. Andre interne vegger samt 
veggareal over og under vinduer er kledd 
i oljet eller lakkert finér. Vinduene er alle 
identiske i størrelse og innsettingsdetaljer . 
Som i den gamle kontorbygningen får de 
lengste korridorene gå helt ut i fasaden 
for å hente lys inn i planen.

Skellefteå Kraft er det definerende 
prosjektet til Stockholmsbaserte General 
Architecture, et kontor grunnlagt i 2002. 
Kraftselskapet, grunnlagt i 1906, ønsket 
seg en tidløs arkitektur som krevde mini-
malt med vedlikehold. 

Uttrykket, særlig utvendig, feirer de 
beste kvalitetene i 60- og 70-tallets 
repetitive corporate-stil, slik den kom til 
uttrykk i Skandinavia – med lavere glass/
fasade-ratio enn i amerikanske prosjekter 
av tilsvarende størrelse. 

Det er lett å spørre seg hvorfor denne 
type arkitektur forsvant til fordel for bygg 
med kortere levetid og mindre verdighet. 
Men det er også naturlig her å koble det 
arkitektoniske uttrykket til økonomien 
i et byggeprosjekt. Et stort bolig- eller 
kontorkompleks der alle vinduer er like 
eller der alle fasadeelementer har samme 
størrelse forenkler byggeprosessen, og 
gir et ungt arkitektkontor mer kontroll 
over prosjektet. Å redusere antallet ulike 
bygningselementer kan frigjøre midler 
til å heve kvaliteten på materialene, og 
minsker behovet for arkitektens tilstede-
værelse på byggeplass i byggeperioden. 
Mellom klassisisme som uttrykk og rasjo-
nalisme som praktisk bygningsøkonomi 
ligger kanskje kilden til rasjonalismens 
nye popularitet. 

Kilde: Arkitekten,  
www.generalarchitecture.se
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Renovering og utvidelse av kontorbygning

Katrineholm, Sverige. Prosjekt 2018

ARKITEKT :  GENERAL ARCH ITECTURE

I l l us t ras joner :  A rk i tek ten

Dette prosjektet for renovering og 
 utvidelse av en kontorbygning på fire 
 etasjer ligger i en bygate i din lille 
 svenske byen Katrineholm i  Södermanland. 
Klienten er Katrineholm Fastighets AB. 

Den eksisterende kontorbygningen, som 
kan se ut som om den er fra 70-tallet, 
har en sentral korridor med cellekontorer 
på hver side. Som i arkitektenes prosjekt 
for Skellefteå Kraft kobles det nye bygget 
til det opprinnelige ved å forlenge de 
eksisterende korridorene. Rekken av celle-
kontorer brytes med møte- eller opp-
holdsrom som utvidelser av korridoren , og 
tilbygget får en ny trapp- og heiskjerne. 
En femte etasje er trukket tilbake fra 
gaten, og en takterrasse er lagt på eksis-
terende bygning, tilgjengelig fra den nye 
etasjen.

Originalbygningen har en fasade av rød 
tegl i de to øverste etasjene, mens lys 
stein dekker de to nederste. Som i mange 
bygninger fra siste del av forrige  århundre 

Nybyggets teg l  fo rb lend ing 
er  mørkere og bes tår 
t i lsyne la tende av to s j i k t ; 
De t  indre har  kvadra t i ske 
v indus åpn inger ,  som 
b inder  de t  v isue l t  sammen 
med or ig ina lbygget .  De t 
y t re s j i k te t  har  ver t i ka le 
åpn inger ,  som kobler  de t  t i l 
e t  ønske om å nærme seg 
det  k lass iske
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fremstår fasaden, der vindusglasset 
ligger langt ute, bevisst 'flat'. Nybyg-
gets tegl forblending, som er mørkere, 
består derimot tilsynelatende av to sjikt. 
Det indre sjiktet har kvadratiske vindus-
åpninger, som binder det visuelt sammen 
med originalbygget. Det ytre sjiktet har 
vertikale vindusåpninger, som kobler 
det til et ønske om å nærme seg det 
klassiske. I det ytre sjiktet er avstan-
den mellom vinduer vertikalt like stor 
som avstanden horisontalt, dette gir det 
 geometriske inntrykket som ofte kjenne-
tegner rasjonalismen. 

Den lyse steinen i nedre del av den 
gamle fasaden er trukket videre som en 
sokkel på 20–30 centimeter i den nye. 

Tilbygget er i oppriss tilnærmet 
kvadratisk, og klarer slik å fremstå både 
stedstilpasset og som et autonomt objekt.

Kilde: Arkitekten,  
www.generalarchitecture.se
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Hammarby Gård, Stockholm, Sverige, 2015

ARKITEKT :  ARRHOV FR ICK

Fo to :  M i kae l  O lsson ,  u t l ån t  av  a rk i tek ten

Mot ga ten i  ves t  s tå r  be tong-
e lementene f rem som ras jone l t 
fasade u t t rykk .  Skjø tene mel lom 
søy ler  og dekker  tyde l igg jø res 
som stab l ing av hor i son ta le og 
ver t i ka le e lementer

S i tuas jon

Sn i t t
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Hammarby Gård er et boligområde i 
Södre Hammarbyhamnen i Stockholm. Her 
har Oscar Properties, en privat eiendoms-
utvikler som vektlegger god arkitektur, 
invitert flere yngre kontorer til å tegne 
hvert sitt boligbygg, med utgangspunkt i 
områdets industrielle havnekarakter.

Planløsningen er enkel: en lamell 
med tre sentrale trappe- og heiskjerner, 
som hver fungerer som en to-spenner, 
dvs. to leilighetsinnganger per etasje per 
kjerne. I sonen mellom trappekjernene, 
den mørkeste delen av planen, ligger 
 toaletter, vaskerom og åpent kjøkken. 
Sonene mellom trapperom og fasader 
benyttes  til soverom. Alle leilighetene 
har et gjennom gående oppholdsrom som 
vender mot både gate og bakgård, med 
et åpent kjøkken i senter. Inngangen til 
leiligheten er rett inn i oppholdsrommet, 

men med en frittstående, skjermende 
garderobeløsning.

Soneinndelingen er også reflektert 
i byggets konstruksjon, med bærende 
fasader bestående av identiske prefa-
brikkerte betongelementer. Disse har 
et aksesystem på tvers av lamellen, 
med regulære aksebredder. En leilig-
het strekker seg over tre til seks akser. 
Senteravstand på fasadeelementene er 
ikke variert, og bygget får dermed et 
veldig stramt og rasjonelt uttrykk utad, 
hvor alle vinduer er identiske og går fra 
gulv til himling, uten å gjøre forskjell 
på romfunskjoner. Det kan se ut som 
om de bærende betong elementene i 
fasaden  har en svak avrunding i kantene: 
dette gjør at skjøtene mellom søyler 
og dekker tydeliggjøres som stabling 
av horisontale og vertikale elementer. 

Bygningen har en 'formell' side mot gaten 
der konstruksjons systemet får stå tydelig 
frem som rasjonelt fasadeuttrykk, og en 
mer uformell side mot bakgården, dekket 
med innglassete balkonger som en uten-
påliggende konstruksjon i galvanisert stål.

De konstruktive betongelementene 
gir bygget et uttrykk som en naturlig  
mellomting mellom den nedtonede 
betongklassisismen til briter som David 
Chipperfield og Lynch Architects, og 
material-rasjonalismen som har blitt 
populær blant yngre kontorer i Frankrike 
(Studio Muoto, Bruther, Data  Architectes) 
etter Lacaton Vassal. Disse benytter 
bevisst en veldig begrenset materialpalett 
av stål/betong/glass, der alle material-
overganger får fremstå nakne.

Kilde: Arkitekten, www.arrhovfrick.se

Bygn ingen har  en mer u formel l  s ide mot bakgården ,  dekket  med inng lasse te ba lkonger  som 
en u tenpå l iggende kons t ruks jon i  ga lvan iser t  s tå l
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Annex – tilbygg til Handelshögskolan i Gøteborg, Sverige

planlagt ferdigstilt 2023

ARKITEKT :  JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR I  SAMARBE ID  MED ARUP

I l l us t ras joner :  A rk i tek ten
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Handelshögskolan i Göteborg holder til i 
lokaler tegnet av Carl Nyrén, ferdigstilt 
i 1952, samt ombygginger og tilbygg fra 
1995. I 2014 ble det utlyst en arkitekt-
konkurranse om et nytt bygg med lokaler 
mer tilpasset moderne undervisning, samt 
en ny stasjonsinngang for tog. 

Grunnet sin sentrale plassering ble 
prosjektets bidrag til bybildet vektlagt av 
juryen. Utover dette bestod konkurransens 
to store utfordringer i hvordan man skulle 
møte det eksisterende arkitekturen til 
Nyrén på en respektfull måte, men uten 
å ende opp helt underordnet det gamle, 
samt hvordan man skulle håndtere plas-
seringen på hjørnetomten Vasagatan/Haga 

Sn i t t  – nedgang t i l  s tas jonen

 4–7 f leks ib le kontorer ,  møterom,  lesesa ler
 3 lesesa ler ,  ter rasse
 2 lesesa ler
 1  vak tmester ,  s tudent fo ren ing ,  lesesa ler
 0  inngang ,  u ts t i l l i ng ,  lobby ,  ka fé ,  a t r ium
 -1  fo re lesn ingssa ler ,  foa jé ,  garderobe
 -2 fo re lesn ingssa ler ,  lager ,  tekn ikk
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Plan 0 – inngangsp lan

1  sykke ls ta l l
2 inngang Väst länken
3 gang t i l  las terampe
4 g jenv inn ing og søppe l
5 rømming
6 foa jé

7 lager
8 renho ld
9 garderobe
10 toa le t t
1 1  persona l toa le t t/gard . 
12 kjøkken

13 oppvask
14 lager
15 søppe l
16 kjø lerom

17 f ryserom
18 lu f t i nn tak
19 v ind fang

20 server ing
21  ka fé/s tudent-pub
22 dans/s tudent fo ren ing
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Kyrkogatan, der det tidligere lå en lavere 
teglsteinsbygning. 

Johannes Norlander vant konkurransen 
med forslaget 'Annex', det eneste forsla-
get juryen mente klarte å håndtere begge 
problemstillinger på en tilfredsstillende 
måte. Den foreslåtte bygningen trekker 
seg litt tilbake på bakkeplan i forhold til 
Nyréns bygg, med et tre-etasjers podium 
som trappes opp til et åtte-etasjers 
hovedvolum inn mot kvarterets bakgård. 

Rent konstruktivt har den lavere 
podiumdelen en stor kjerne i bærende 
betongvegger i den dypeste delen av 
planen, med service funksjoner som har 
mindre behov for dagslys. En rekke med 
kvadratiske betongsøyler ligger mellom 
kjernen og den bærende betongfasaden. 
Den høyere delen av bygget har kun 
bæring i fasade og kjerne. 

Romorganiseringen, med store rom 
rundt en konstruktiv kjerne, gir fleksi-
bilitet med tanke på fremtidig reorgani-
sering. Materialene understreker i tillegg 
opplevelsen av varighet. Hovedvolum og 
podium er forbundet visuelt og kon-
struktivt gjennom betongfasaden: denne 
har utvendig isolasjon og prefabrikkerte 
betongplater med variert overflate-
behandling som gir inntrykk av hamret 
stein, og som slik bringer tankene tilbake 
til tiden da den originale skolen stod fer-
dig. De store fasadeplatene foran dekke-
forkant og brystning har liggende format, 
mens fasadeplatene mellom vinduer har 
stående format. Dermed får man også 
her det klassiske tektoniske uttrykket i 
fasaden. Veggenes eksponerte betong-
overflater både på innsiden og utsiden 
understreker det massive uttrykket. 
Innvendig gulv varierer mellom påstøp av 
slipt betong med forskjellige tilslag, og 
steinheller lagt i mønster. 

Vindusproporsjonene kan minne om 
Gordon Bunschafts Marine Midland Build-
ing fra 1967, men hos Norlander, som hos 
Johan Celsing i Riksbankshuset, er det 
ingen visuell forhøyning av første etasje 
som gjør bygget lettere. 

Alt i alt gir 'Annex' et formelt inn-
trykk som er nærmere den sveitsiske og 
tyske kontor- og utdanningsarkitekturen 
i betong tegnet av for eksempel Diener & 
Diener og Miller+Maranta. Prosjektet legger 
seg slik også nærmere etterkrigstidens 
arkitekturidealer og tilpasser seg på 
denne måten lokal kontekst.

Kilde: Arkitekten, www.norlander.se



70

m
ur

+
be

to
ng

 
  

2 
• 

20
19

Enebolig Skuru, Nacka, Sverige

2015

ARKITEKT :  HERMANSSON H I LLER LUNDBERG

Fo to :  M i kae l  O lsson ,  u t l ån t  av  a rk i tek ten

En liten enebolig i Nacka utenfor Stock-
holm. Rominndelingen er enkel og ikke 
lesbar fra byggets utside: bygget deles i 
to på langs: et stort oppholdsrom med 
kjøkken tar opp halve planen på én 
side, soverom og bad tar opp den andre 
halvparten. På den ene kortenden skaper 
en frittstående søylerekke et overdekket 
utearal.

Arkitektene benytter et klassisistisk 
formspråk, der kvadratiske hvite søyler 
sitter tungt på en lav base av lysegrå 
betong. Mellomrommene mellom søylene 
er glasset inn. Søylene er bevisst over-
dimensjonert med hensyn til bæreevne, 
og bredden på søylene er svært nærme 

størrelsen på mellomrommene mellom 
dem. Dette skaper en tvetydig lesning av 
ytterveggen – et sted mellom en regulært 
perforert fasade og et gresk tempel bestå-
ende av søyler og entablement. 

Denne abstraksjonen av det  klassiske for 
å skape effekten av mellomting  mellom 
vegg og søylegang kan se ut som basen 
på et større bygg; det ligner  prosjekter 
som OM Ungers Haus Ohne Eigenschaf-
ten, eller Aldo Rossi sine Cimitero 
Monumentale di San Cataldo og Housing 
Kochstrasse/Wilhelmstrasse, og kom-
mer kanskje opprinnelig fra middelalder-
arkitektur i Vicenza og Venezia der en 
åpen passasje var vanlig i første etasje på 

Set t  f ra nord-øst
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Huset  er  de l t  i  to  på langs :  de t  s to r t  oppholdsrommet med kjøkken ta r  opp ha lve p lanen på én s ide

På kor tenden mot ves t  skaper  en f r i t t s tående søy lerekke e t  overdekket  u teara l
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urbane boligbygg for at man skulle kunne 
bevege seg tørrskodd langs fasaden. 

Eneboligen i Nacka, som kun har én 
etasje, får et enda tyngre og mer tempel-
aktig uttrykk enn disse, med noe av den 
kompakte og lukkede kvaliteten som tidli-
gere har kjennetegnet nordisk klassisisme. 
Dette underbygges videre av at flere av 
åpningene mellom søylene er tettet, slik 
at boligen får noen åpne og noen luk-
kede sider. Den frittstående søyle rekken 
forsterker tempel-lesningen, lik det 
overdekkede peristasis, søyle rekken som 
omga cellaen i tempelet.

På tross av det tektoniske uttrykket er 
boligen bygget av blokker (Leca eller til-
svarende) med pusset overflate. Det som 
tilsynelatende er en overgang mellom 
søyle og arkitrav, samt inndelingen av 
arkitraven i større 'steiner', er dermed en 
illusjon kun inntegnet i pussen. Generelt 
kan det leses som om man har etterstre-
bet en klassisistisk 'sannhet' i motiver 
og orden, heller enn i byggeteknikk og 
konstruksjon. Palladios villaer, inkludert 
søylene, var som regel bygget i tegl og 
stucco.

Kilde: Arkitekten,  
www.hhl.se 

Plan

Sn i t t

De t  tunge ,  tempel ak t ige u t t rykket  fo rs terkes av den f r i t t s tående søy le rekken


