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En ny privatbolig og verksted/studio er 
bygget på en uvanlig stor tomt i Sør-
London. Her lå det opprinnelig en stor 
lagerbygning fra viktoriatiden, omgitt på 
alle kanter av to- og treetasjes rekke-
hus fra tidlig nittenhundretall, tett-i tett. 

VERKSTED,  
STUDIO OG 
ENEBOLIG 
Lambeth, London, Storbritannia

ARKITEKT :  CARMODY GROARKE

 Tomten var regulert til blandet bruk, bolig 
og næring, og hadde adkomst fra to sider. 

Saltakene på de gamle lager bygningene 
ble fjernet, mens restene etter de 
omkransende veggene er beholdt. Arki-
tekten valgte å la disse danne rammene 

for det nye  prosjektet, til tross for at det 
bød på store konstruktive utfordringer. Men 
det viste seg også å løse mange proble-
mer. ikke minst med hensyn til bygging i 
nabogrense. Teglkledning ble da også et 
ledemotiv gjennom hele design prosessen. 

Midt inne i det viktor ianske bol igområdet lå det en stor gammel lagerbygning i tegl . 
Skallet ble beholdt ,  og omhyller nå en ny, enetasjes kontorbygning . 
Med en enebol ig på taket . 
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Hovedatkomsten
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Plan 2 .  e tas je  – enebol ig

En endring i reguleringsplanen gjorde 
det mulig å bygge en énetasjes enebolig 
som en ny annenetasje over nærings-
arealene. Huset er bare delvis synlig 
fra nabohusene – over brystningsmuren 
– som sammensatte teglsteinsformer i 
forskjellige høyder, alle med flate tak. 

Det gamle murverket ble ikke utbe-
dret, men ble beholdt i sin opprinnelige, 
temmelig værbitte tilstand. Nybygget er 
også i tegl, men her er murverket lysere 
og sekkeskurt med hvit mørtel for å gi 
formene en skulpturell tyngde. 

Mellomrommet mellom de nye og 
gamle veggene danner små, beplantede 
takhager der naturen etter hvert kommer 

til å skjule det nye huset for naboene og 
gradvis videreutvikle komposisjonen av 
gammelt og nytt. Mellomrommet sør-
ger for lysinnslipp til oppholdsrommene 
gjennom høye, smale glassfelt og gir 
også plass for en gangsti mellom sove-
rommene og takhagen.

Det indre av huset er i eksponert 
betong, både veggene og dels også 
møbler og annen innredning, noe som 
forsterker følelsen av stillhet, trygghet 
og soliditet, et tilfluktssted fra byens 
larm. I utformingen av den åpne planen i 
annen etasje har man sett for seg et stort 
lagerloft. Oppholds rommene er forbundet 
med takhagene via en stor betongportal. 

Inngangen til denne bortgjemte boligen 
skjer via en stor, ekstern trapp som stiger 
opp gjennom sentrum av planen og ender 
i takhagen. I tillegg slynger det seg en 
'hemmelig' trapp med langt strammere 
proporsjoner fra leiligheten og ned til et 
svømmebasseng og spa i underetasjen. 
Også her er rommet definert av betong-
konstruksjonen, men med en helt annen 
innelukket og privat atmosfære i lyset fra 
et enslig takvindu.

Kilder: 
arkitekten;  carmodygroarke.com 

 og dezeen.com
Foto: Gilbert McCarragher

I nngangspar t ie t  se t t  f ra  s tuen



59

m
ur

+
be

to
ng

 
  

3 
• 

20
19

Fra s tuen

Fra hovedsoverommet .  Badet  l igger  på baks iden av betongkuben .  Kuben inneholder  to garderober  med inngang f ra hver  s in  s ide
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MOSKÉ
Punchbowl, Sydney, Australia, 2017

ARKITEKT :  CANDALEPAS ASSOC IATES

Moskéen i Punchbowl tilhører Australian 
Islamic Mission. Anlegget gir rom for 
undervisning og trosutøvelse for lokale 
muslimer i nærmiljøet. Byggeproses-
sen foregikk i to trinn: Trinn 1 var selve 
moskéen med plass til ca. 300 men-
nesker, og trinn 2 omfattet de øvrige 
bygningene for menigheten, herunder 
undervisningsrommene. 

Bygningene er organisert rundt et indre 
gårdsrom – sahn – som er delvis åpent 
på den ene siden, noe som både gir 
kontakt med omverdenen og samtidig 
skjermer studenter og menighet. Gårds-
rommet er utformet slik at det dannes 
to separate, tilstøtende gårdsplasser. Den 
ytterste, mere publikumsrettede gårds-
plassen har atkomst direkte fra gaten 
og er primært benyttet som en foajé og 
mingleplass for menighetens medlemmer. 
Den indre gårdsplassen er større og mer 
privat, atskilt fra, men med dør ut til den 
ytre gårdsplassen.

Administrasjon og undervisnings-
rom omkranser den indre gårdsplassen. 
 Plassen kan også åpnes inn til selve 
moskéen ved større religiøse festivaler 
og tilstelninger. Utformingen tilrettelegger 
for fleksibel bruk ved at åpningen mellom 
de to gårdsplassene kan utvides, slik 
at hele uterommet kan benyttes samlet 
til undervisning eller andre aktiviteter 
utenom skoletid. 
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Den y t re gårdsp lassen med hoved inngangen .  se t t  f ra  nord-øs t
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Arkitekturen i selve moskéen  skiller seg 
klart fra utformingen av de øvrige delene 
av anlegget. Inngangen til moskéen skjer 
fra den ytre gårdsplassen, der menn og 
kvinner går hver sin vei for å gjennom føre 
renselsesritualet – 'wudu', Menn går til 
venstre inn i det trapesformede wudu-
området, deretter går de tilbake under en 
baldakin og inn i den store bønne hallen 
i første etasje. Kvinnenes bønnegallerier 
befinner seg i 2. og 3. etasje og nås via 
minareten. Kvinnenes silhuetter er såvidt 
synlige fra bønnehallen. 

Tekst: Arkitekten; candalepas.com.au
Foto: Rory Gardiner

Moskéer – ord og begreper
En MOSKÉ er  e t  musl imsk sakra lbygg 
fo r  bønn og korans tud ium.  Sent ra le 
e lementer  i  en moské er  M IHRAB (en 
n is je  i  veggen som vender mot Mekka) , 
M INBAR (en t rappe l ignende p la t t fo rm i 
nærheten av mihrab der  den re l ig iøse 
lederen leder  guds t jenes ter ) ,  D IKKA (en 
opphøyd p la t t fo rm nær bakveggen der 
leg fo lk leder  guds t jenes ter )  og KURS I 
(en lesepu l t  nær d ikkaen der  Koranen 
b l i r  les t ) . 

En M INARET er  tå r ne t  der  musl imene 
ka l les t i l  bønn . 

Gårdsp lassen ka l les SAHN .  Trad is jone l le 
moskéer  har  en s to r ,  sen t ra l  sahn , 
omgi t t  av en R IWAQ – arkade – på a l le 
s ider . 

WUDU er  en r i tue l l  rense lse som ska l 
g jennomføres fø r  bønn og fø r  håndter ing 
av koranen .  Hode ,  munn ,  nesebor ,  a rmer , 
hender  og fø t ter  vaskes med ka ld t  vann . 

Ki lde :  w ik iped ia
Et  eget  område er  avsat t  t i l 

wudu – r i tue l l  rense lse

Plan 1 .  e tas je
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Selve moskéen har  én sent ra l  kuppe l  og 102 mindre be tong 'kup ler '  dekorer t  med Al lahs 99 nav n i  i s lamsk ka l l ig ra f i
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ENEBOLIG 
THUSIS

Kanton Graubünden, 
Sveits. 2019

ARKITEKT :  ANGELA DEUBER , 
CHUR ,  SVE ITS

Eneboligen er tegnet for én person og  
 ligger på et platå, med voller både på 
oversiden og nedsiden. Nedenfra ser den 
ut som en 24 meter lang, én-etasjes byg-
ning med et lite takoppbygg, 

Hagemurene som forbinder huset med 
landskapet slik får huset til å virke større.

Konstruksjonen består av én søyle, to 
vegger og fire hjørner i lys grå betong, 
som til sammen utgjør en helhet. De to 

Set t  f ra vest

Set t  ovenfra ,  f ra atkomsten :  Takoppgygget i  kontrast  t i l  f je l lmass ivet  i  bakgrunnen
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Set t  f ra sydøst ,  f ra neds iden :  En 24 meter lang ,  hor isonta l ,  énetas jes bygn ing

Set t  f ra sydvest .  Huset  l igger i  en skrån ing med en vol l  både på overs iden og på neds iden
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Plan hovedetas je

Takplan

Sn i t t

Sn i t t 
y t tervegg
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veggene står parallelt med den trapes-
formede tomten og bærer taket sammen 
med søylen. Den eksponerte betongen er 
plasstøpt, og horisontale flater er slipt 
eller prikkhamret. Taket går kontinuer-
lig fra innside til utside, der et utkraget 
takutstikk på opptil 3,4 meter beskytter 
terrassen.

Innerveggene ser større ut enn de 
faktisk er; to vegger utgjør et sentralt 
plassert inngangsparti og deler grunnfla-
ten i tre: stue, kjøkken og 'privat'; bad og 
soverom. Rommene flyter over i land-
skapet gjennom takhøye vinduer.

Kilde:
arkitekten; www.angeladeuber.com

Foto: ©Schaub Stierli Fotografie,  
philip.schaub@schaubstierli .com

Stuen – set t  mot kjøkkenet og det  t rekantede inngangspar t ie t

Betongdekket går kont inuer l ig innenfra og ut ,  der en 3,4 m utkraging beskytter inngangspart iet

67
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Transformasjon:

WRIGHTWOOD 659
museum, Chicago, USA, 2018

ARKITEKT :  TADAO ANDO ARCH ITECT AND ASSOC IATES

Arkitektens beskrivelse: 
I 1997 fullførte vi 'Chicago-huset', en 
enebolig som lå nær sentrum av byen. 
Dette var vår første bygning i USA. 

I 2013 ble vi igjen kontaktet av samme 
byggherre, denne gang med et nytt 
oppdrag; Nabohuset, en nitti år  gammel 
boligblokk i tegl, skulle  transformeres 
og gjenoppstå som et moderne kunst-
museum.

Tidlig i designprosessen besluttet vi at 
fasadene skulle bevares, idet bygningen 
var en integrert del av arkitekturen i 
det historiske nabolaget. Dette viste seg 
imidlertid å være svært vanskelig, idet 
eksisterende planer og etasjehøyder var 
utformet for å romme leiligheter, ikke 
kunst. Det måtte en omfattende renove-
ring til, med riving og gjenoppbygging av 

alt innvendig, samtidig som fasadene ble 
bevart.

Etter en grundig prosess bestemte vi 
oss til slutt for en tolags- konfigurasjon, 
en kasse i betong innebygget i et skall 
av tegl. Rommet mellom betong- og 
murveggene forbinder museets tre plan 
og blir en sirkulasjonssone. Her kan fortid 
og nåtid møtes i det naturlige, milde 
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Den f i re-etas jes bo l igb lokken f ra 1920 som 
oppr inne l ig  inneho ld t  t redve le i l i ghe ter  ser 

u rør t  u t  – men det  er  u tenpå

Plan 1 .  e tas je

1  byggher rens bo l ig
2 admin is t ras jon
3 a t r ium
4 foa jé
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I nnvend ig b le a l t  revet  u t ,  kun y t tervangene s to ig jen som et  ska l l  rundt  de t  n i  meter  høye a t r ie t .  Nye innervanger  er  mur t  av 25 .000 
 g jen bruks teg l  f ra  de oppr inne l ige brannsk i l leveggene .  De f i re  bo l ige tas jene er  ers ta t te t  av t re nye p lan – p luss e t  ny t t  påbygg på toppen
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detaljer som påvirker holdbarhet og ved-
likehold. Revitaliseringen vil forhåpentlig-
vis oppfylle bygherrens ønske og sikre at 
bygningen også i fremtiden vil være en 
integrert del av nærområdet.

Kilde: arkitekten – www.tadao-ando.jp
Foto: ©Jeff Goldberg / Esto

lyset som strømmer inn av vinduene på 
nordsiden.

Denne arkitektoniske løsningen bevirker 
at det – i transformasjonens ånd – 
 oppstår en dialog mellom det opprinne-
lige og det moderne. 

Huset har også fått et påbygg, en ny 
fjerde etasje, der den glatte, polerte 

tak terrassen under det utkragede taket 
mot nord reflekterer lyset og speiler de 
omkringliggende trekronene.

Oppdragsgiver er svært glad i nabolaget 
og anser det som sitt 'hjem for alltid'. 
Målet var at renoveringen skulle øke 
bygningens levetid med minst hundre år, 
og det ble derfor lagt stor vekt på alle 

Fra påbygget .  Den nye toppetas jen har  en b lankpoler t  ta k terasse som spe i ler  h immelen og t rekronene


