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byggekunst i mur+betong

Grunnrisset
av A ina  Dah le

Den kaleido skopiske og 
kommen terende bygge
kunstspalten er signert 
Aina Dahle, professor 
ved AHO, Arkitektur og 
design høgskolen i Oslo.  
Hun er også kjent som 
 Einar Dahle og har siden 
1987 skrevet over nitti 
arkitektur spalter i Mur/
m+b, Dahle er diplom
arkitekt fra ETHZürich, 
har egen praksis i Oslo, har vært gjeste
professor ved RWTHAachen, reiser mye og 
gjerne, maler akvareller og tenker og snakker 
fritt og høyt; noe blir det aforismer av. 

I Vers une Architecture, 1922, finner vi 
Le Corbusiers læresetning om grunn
risset:

Alt følger av grunnrisset. Uten 
grunnriss hersker uorden, 
vilkårlighet. Grunnrisset 
påvirker sansene.
Morgensdagens store problemer 
som dikteres av behovet for 
helhet, fremtvinger på nytt 
spørsmålet om grunnrisset.  
Det moderne liv krever, ja fordrer 
et nytt grunnriss for hus og byer.

Dette er tredje punktet i Tre oppfor
dringer til de herrer arkitekter, som om 
det ikke også den gang var kvinnelige 
arkitekter (som til og med reddet mang 
en fortapt mannlig kollega). Det første 
punktet tar for seg bygningskroppen, 
punkt to det han kaller ytterhuden, hu
sets omhyllende flate som jeg foretrek
ker å kalle ytterfrakk.

Hvorom allting er: I denne boken bru
ker Le Corbusier alt sitt skyts mot Ecole 
BeauxArt, representert ved de tiltalte 
herrer som slavisk fulgte ferdigtygde 
grunnrissskjemaer og ditto fasadeta
blåer. Kalkede graver og blendverk. Deres 
grunnriss er blendverk, sier han videre, 
og minner om at det som tegnes opp
leves av de fleste fra et perspektiv med 
øyehøyde 1,7 meter over bakken. Man 
kan bare virkeliggjøre hensikter som øyet 
oppfatter, man kan bare forfølge hensik
ter som benytter seg av byggekunstens 
elementer. Når man forfølger hensikter 
som ikke hører til arkitekturens språk, 
da blir grunnrisset et blendverk; man 
henfaller til verdiløs bruk av grunnris
sets lover grunnet mangel på forestil
lingskraft.

I samme avsnitt fremkommer Le 
Corbusier med en annen påstand som 
nok mange etter hvert skulle komme til 
å stille spørsmål ved, nemlig: Grunnris
set virker innenfra og ut, det ytre er et 
resultat av det indre. Annette Gigon og 

Mark Guyer er eksempler på arkitekter 
som overrasker med presise grunnriss 
som lett feiltolkes inntil man ser hvordan 
bygningskroppen motsetter seg en tra
disjonell modernistisk interpretasjon av 
hva som ’bør’ følge av det foreliggende 
grunnrisset.
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Jeg pleier ofte å fremheve Rudolf 
Schwarz’ vakre og klare grunnriss. Det er 
imidlertid vanskelig å forestille seg snittet 
ut fra planen av St. Fronlichnamskirche 
alene. Derfor vil man sikkert også være 
noe tilbakeholdende med å tolke volum
oppbyggingen, bygningskroppen, til enebo
ligen med kapell som han tegnet som et 
eksperiment (?) i 1931 (side 55). Uansett, 
dette grunnrisset setter meg alltid i godt 
humør, og selv om ingen har problemer 
med å fastslå hvor de ulike funksjonene 
befinner seg, utekstet og tynn som teg
ningen fremstår, så kan grunnrisset tillate 
utallige tolkninger når det kommer til 
mulige arkitektoniske uttrykk, materialitet, 
farge og stofflighet. Da grunnrisset viser 
planen av en etasjes bygning uten trapp, 
er det ikke umiddelbart lett å fastslå 
mål og målestokk. Johannes Krahn var 
medarbeider på dette prosjektet som 
også kan være et forprosjekt for en fysisk 
byggherre, altså ikke bare et idealutkast, 
men dog nettopp det.

Som 20åring tegnet Johannes Krahn 
(1908–1974) et utkast til et kapell med 
overraskende kvaliteter. ’Muren omhyl
ler menigheten og åpner opp mot lyset’. 

Inngangen er den ene av to utvendige 
(omvendte) nisjer, den andre er for dåp, 
kanskje utendørsalter? Grunnrisset viser 
fasthet og besluttsomhet, men bærer 
ikke bud om en opplagt ytre form. Rudolf 
Schwarz lar i skisseprosjekt til et lite 
kapell, datert 1931, grunnrissets enslige 
pilar definere hovedskip og sideskip. Med 
det bestemmes hva som er foran og 
hva som er bak, hva som er tilside og 
hvordan man kommer inn. At pilaren er 
bærende er selvsagt, men en som har 
sett grunnrisset av St. Fronleichnam og 
St. Anna i Düren (neste side), vil si at 
det ikke er like lett å slutte at taket er 
flatt og over alt like høyt.

Og slik kan man glede seg over stadig 
nye grunnriss. Og fastslå at et vak
kert grunnriss også kan være en grafisk 
flott figur. Men viktigere enn det er at 
grunnrisset bringer orden i kaos og 
strukturerer den funksjonelle, konstrukti
ve og romlige idé. Derigjennom klargjø
res bruken, handlingene og de mange 
mulighetene, om planen er generell, de 
få når planen er spesiell. Grunnrisset 
forteller om romplan hos Adolf Loos 
eller flytende overganger i romsekvenser 

mellom ledende vegger hos en Mies van 
der Rohe, om sentralt plasserte peiskro
ker og vinger som strekker seg ut mot 
prærieland skapet hos en Frank Lloyd 
Wright. Grunnrisset kan være entydig, 
men er som regel flertydig. 

Det moderne, lekende menneske vil 
foretrekke mulighetenes grunnriss, de 
grunnriss som ikke er overbestemte, 
aksiale. Grunnrisset behøver heller ikke å 
representere stabile bilders estetikk, men 
tillate det ustabile. Sånn sett er grunn
risset ikke annet enn et speilbildet av 
tiden og dens regjerende ånd. Mange vil 
betakke seg og søke ut over tiden, mot 
det evige, universelle.

Grunnrisset fastholder gulvplanet, de
finerer stoff og ikkestoff, lyset, muliggjør 
snittet og representerer alle tre, gulvet, 
taket og veggene som definerer rom
met, det abstrakte, det vi ikke kan tegne, 
det vi likevel sanser, ser og betas av. 
Og likevel; det er kun de elementer som 
konstituerer rommet vi kan tegne. Og 
viktigst er grunnrisset. Når det ’sitter’ er 
du langt på vei mot et arkitektonisk svar 
på oppgaven du er satt til å forme, ikke 
bare løse.

Johannes 	Krahn 	 ( 1908–1974 ) : 	U tkas t 	 ( 1928 ) 	 t i l 	 e t 	 kape l l 	med	over ras-
kende 	kva l i te te r . 	 ’Mu ren 	omhy l le r 	men ighe ten 	og 	åpner 	opp 	mot 	 lyse t ’

Rudo l f 	Schwarz 	 ( 1897–1961 ) 
Utkas t 	 t i l 	 kape l l , 	 1 93 1
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’Hus	J’,	enebolig	med	kapell

uten	sted,	1931

ARKITEKT :  RUDOLF SCHWARZ ( 1897–1961 )

Rudo l f 	Schwarz 	 ( 1897–1961 ) :	 
S t . 	 F ron le i chnam	k i r ke 	og 	men ighe t s 	hus , 	Aachen 	 ( 1930 )

klet mur med ulikelange ben, henholdsvis 
30 og 21 meter er et kapell anordnet på 
den ene enden, en soveromsfløy med bad 
på den andre. I knekkpunktet langs det 
lengste ben ligger stue/spisestue med 
arbeidsrom, kjøkken og et pikeværelse. 
Bare inngangen ligger på murens ytterside 
som en liten blokk fastholdt i det store 

rommet definert av vinkelen. Husets ulike 
deler er bundet sammen av smale ganger 
som defineres av muren på den ene siden 
og en glassvegg på den andre. I følge 
bokens tekst har det enetasjes huset flatt 
tak, men om konstruksjonen for øvrig 
vites intet. 

Denne presentasjon er følgelig et 
forsøk på å få oss til å tenke hvordan 
den enkelte ville ha løst oppgaven. Nei 
ikke løst den, formet den. Utgangspunktet 
er ualminnelig sterkt. Med andre ord en 
god begynnelse. Grunnrisset er ideens 
stempel?

Kilde: boken Rudolf Schwarz:  
Architekt einer anderen Moderne (1997:  

Wolfgang Peht, Hilde Strohl, Verlag  
Gerd Hatje Ostfildern bei Stuttgart) 

I verkfortegnelsen i boken Rudolf Sch
warz: Architekt einer anderen Moderne, 
(1997: Wolfgang Peht, Hilde Strohl, Verlag 
Gerd Hatje Ostfildern bei Stuttgart) 
skriver forfatterne at man ikke vet om 
det her dreier seg om et oppdrag eller et 
såkalt idealutkast. Uansett er program
met eksotisk og grunnrisset eksemplarisk 
for videre fortolkning og gledesutbrudd. 
Sverre Fehn og mange etter ham lærte av 
denne tids arkitekter som hadde for vane 
å benevne sine hus, utkast og konkur
ransemotto med en bokstav. Noen ganger 
kunne bokstaven være en forkortelse av 
navnet på oppdraggiver eller stedet huset 
skulle bygges. Forfatterne av nevnte bok 
er av den oppfatning at det her dreier seg 
om et reelt oppdrag for en ukjent bygg
herre. Dess mer eksotisk. På en rettvin
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Kontorhøyhus	’Prime	Tower’,	Zürich,	
Konkurranse	1.	premie,	2004-

ARKITEKT :  ANNETTE G IGON /  M IKE  GUYER ARCH ITEKTEN

P lan 	 1 . 	 e tas je P lan 	2 1 . 	 e tas je P lan 	36 . 	 e tas je



57

m
ur

+
be
to
ng
	
1	
•	
20

11Like ved Hardbrücke i den litt slitne 
bydelen Zürich West skjer det en stadig 
transformasjon fra blandet industri til 
blandet næring med vekt på kontorer, 
konkurranse/utstilling og hoteller. Men 
også boliger.

Dette kontorhusets særtrekk er først 
og fremst at det er topptungt. Grunnrisset 
har nødvendige fellestrekk, faste betong
kjerner med trapper og heiser og andre 

i seg. Grunnlinjen eller hypotenusen er 
fraværende i grunnrissets form.

Alle vil si at dette er et glasshus, men 
bærekonstruksjonen er betong. 

Kilder: El Croquis 143, 2008.  
www.gigonguyer.ch

Foto: Ralph Bensberg,  
www.primetower.ch

føringer. Men her skiller de lag, oppover 
utvider bruksarealet seg, stadig endres det 
ytre perimeter, den omhyllende ytterfrakk 
i glass endrer stadig form.

Huset har heller ikke tatt form av 
kvartalets trekantform. Både kvartalet 
selv, men også selve tomten har en 
triangelform som bevisst er undertrykket. 
Slik er det bare trekantens to tilnærmet 
likebente ben som grunnrissene tar opp 

Sn i t t 	B–B



58

m
ur

+
be
to
ng
	
1	
•	
20

11

Utenfra handler det utvilsomt om et 
betonghus. Den ene delen er farget svakt 
grønn, den andre delen har betongens 
egenfarge. Tomten er trapesformet og 
bratt, og arkitektene besvarer oppgaven 
med et sekskantet grunnriss som det 
skjæres vilt og heftig i. Dette gir et flott, 
overdekket inngangsparti, samtidig som 
underetasjen fortsetter inn under terrenget 
som tar i mot. 

Romprogrammet er fordelt over tre plan. 
I tillegg har huset en halv kjeller etasje 
som det ikke vises grunnriss til. De øvrige 
grunnrissene viser inngangsetasje med wc, 
garderobe samt en skjermet avdeling som 
inneholder arbeidsrom/foreldresoverom 
med eget, stort bad. Stue, spisestue og 
kjøkken ligger i øverste etasje, mens bar
nas soverom befinner seg i underetasjen. 

Med unntak av inngangsetasjen er 
omhyllingsflatene identiske, vindusplas
seringen imidlertid ikke. Grunnrisset har 
selvsagt trappen på fast sted, men ikke 
kjernene, heller ikke våtrommene. Grunn
rissene ville kunne forlede en til å tro at 

Enebolig	i	betong

Zürich,	2003

ARKITEKT :  ANNETTE G IGON /  M IKE  GUYER ARCH ITEKTEN
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huset ville vært lettest å avslutte med et 
flatt tak, men det tillot ikke regulerings
bestemmelsene, som forlangte samme 
høyde fra bakken på alle seks hjørner. Da 
var det bare å la veggene skrå som ter
renget, en kompleks geometri finner sin 
form og huset sitt uttrykk. 

Bærende betong utvendig, en rekke 
kuldebroer og isolasjon innvendig.

El Croquis 143, 2008
Foto: Hisao Suzuki

P lan 	undere tas je

P lan 	 1 . 	 e tas je

P lan 	2 . 	 e tas je

Sn i t t 	 g jennom	
t rappen

Sn i t t 	 g jennom	
inngangspa r t i e t



60

m
ur

+
be
to
ng
	
1	
•	
20

11



61

m
ur

+
be
to
ng
	
1	
•	
20

11

’Hus	O’	–	  
weekendhus	og	
fremtidig	bolig

Chiba,	Japan,	2007

ARKITEKT SOU FUJ IMOTO ,  TOKYO
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En takket mur av betong mot landsiden 
og nabobebyggelsen skjermer beboerne 
mot uønsket forstyrrelse. Mot havet en 
glassvegg. 

Grunnrissets på én gang strenge og frie 
geometri sørger for vegger som skiller 
funksjoner og gir huset beskyttede soner 
som flyter over i mer eksponerte sådanne. 

Enhetsrommet er oppdelt, ikke av 
vegger med dører, men med husets egen 
fysiognomi, de utstikkende veggskivene 
som kompletterer bakveggens kontinuer
lige spill og samtidig sørger for at en 
stolpeløs eller søyleløs front kan bygges 
bare med glass. Vegger og tak av betong 
sørger for bærekraft og holdbarhet. 

Kilde: Arkitekten
Foto: ©Edmund Sumner/VIEW

i 	 ta tam i rommet 	e r 	gu lve t 	dekke t 	av 	 fo r segg jo r te , 	 vevde 	s t r åmat te r , 	 s . k . 	 ta tam imat te r .	
Opp r i nne l i g 	va r 	d i s se 	mat tene 	 fo rbeho ld t 	ade len , 	men	e t te rhver t 	b le 	de 	 ta t t 	 i 	 b ruk 	av 	 fo l k	
f les t . 	De 	va r 	 lenge 	enerådende 	som	møbe l 	både 	 fo r 	 s i t t i ng 	og 	sov i ng . 	Mens 	de t 	 f ø r 	va r	
ta tam i rom	 i 	a l le 	 japanske 	bo l i ge r , 	 ses 	de 	nå 	s tad i ng 	s je ldnere 	 i 	 nybygg
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Tromsdalen	kirke,	’Ishavskatedralen’

Tromsø,	1965

ARKITEKT :  JAN INGE HOV IG  ( 1920–1977 )
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Utstillingen Brytninger Norsk arkitektur 
1945–65 viser deler av alt det spennende 
som skjedde i disse årene. Men langt fra 
alle er med, dessverre, og behandlingen 
av dem som er omtalt er interessant, men 
også ujevn. Og mellom linjene ligger det 
mye antakelser og gjetninger, sladder 
og lite nyttig stoff om arkitekturen selv. 
Tilblivelsesprosessen, den mange kaller 
kreativitetsprosessen eller idéprosessen er 
ingen rettlinjet, kontinuerlig vei fremover. 
Det er en broget vei, med brudd og tvil, 
innspill og påvirkning, og vil alltid være 
slik. Hvor kommer ideene fra? Vi kan ikke 
ta opp det her, men antyder at svaret nød
vendigvis er komplekst og sammensatt. 

Jan Inge Hovigs Ishavskatedral har 
utvilsomt vært igjennom en slik prosess, 

Jan	 I nge 	Hov igs 	u tomhusp lan 	 f ra 	 1967	v i se r 	en 	k ra f t i g 	og 	d ramat i sk 	 te r rengbehand l i ng 	med	e t	
ko lossa l t 	 t rappean legg 	opp 	 f ra 	ves t . 	K i r kens 	g runn r i s s 	e r 	nes ten 	v i ske t 	u t . 	De 	k ra f t i ge 	murene	
over fo r t o l ke r 	 fo rmen , 	 en 	s t i l i s e r t 	ve i 	 r und t 	k i r ken 	 fø re r 	 t i l 	 en 	mass iv 	 fo r s ty r re lse 	av 	g runn-
r i s se t s 	k la rhe t 	og 	s t r uk tu r . 	 E t 	høys t 	upassende 	ko rse t t . 	 He ld i gv i s 	b le 	de t 	 i kke 	noe 	verken	
av 	 rundkjø r i ngen 	e l le r 	 t rappean legge t . 	Nå 	sv i nger 	en 	asymmet r i sk 	ve i 	 seg 	opp 	mot 	k i r kens	
fo rp lass
©Nas jona lmusee t 	 fo r 	 kuns t , 	 a rk i tek tu r 	og 	des i gn ; 	S t i f te lsen 	Ark i tek tu rmusee t
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men jeg har aldri hørt av Christian 
NorbergSchulz selv at det var han som 
er årsaken til Hovigs omvendelse til 
avantgardistisk modernisme. Men la gå. 
Det var jo flere før Hovig som brukte 
konstruksjonen som bevisst ekspresjo
nisme. Odd Kjeld Østbye er kanskje mest 
nærliggende, men også den av PAGON 
kritiserte Erling Viksjø, hvis naustkirke 
lå i forkant og utgjorde et markant 
brudd med Ove Bangs vinnerutkast for 
 Bakkehaugen kirke før krigen. Og Hovigs 
2. premieutkast til Norges Varemesse 
på Sjølyst sto ikke tilbake for Norberg
Schulz’ ditto. Derfor slo de jo også 
pjaltene sammen.

Hovigs dramatiske utnyttelse av 
naustformens oppdelte lameller, skivene 

som avtar og reiser seg i vandringen fra 
inngangen mot alteret er mesterlig, Også 
bruken av lettbetongen, armeringen, 
samlingen nettopp der lyset skulle slippe 
inn og belysningen ut! Og isolasjonen 
og de perlegrå korrugerte, brennlakkerte 
aluminiumsplatene. Ingen av delen gjort 
av andre før ham!

Utstillingen viser en interessant teg
ning, en utomhusplan datert 10. juni 1967. 
Den viser en både kraftig og dramatisk 
terrengbehandling rundt kirken med et 
kolossalt trappeanlegg opp fra vest. 
Kirkens grunnriss er nesten visket ut. De 
kraftige murene overfortolker formen, 
en stilisert vei rundt kirken fører til 
en massiv forstyrrelse av grunnrissets 
klarhet og struktur. Et høyst upassende 

korsett. Et menneskelagd landskap for
styrrer den myke kollen kirken ligger på. 

Heldigvis ble det ikke noe verken av 
rundkjøringen eller trappeanlegget. Nå 
svinger en asymmetrisk anlagt vei seg 
opp mot kirkens forplass hvor de to høy
este lammellene bretter seg ut og stiger 
opp mot himmelen understøttet av en 
35 meter høyt kors. Det fikk greie seg! 
Grunnrisset trengte ikke mer, grunnrisset 
var nok! 

 
Kilde: Katalogen fra omtalte utstilling.

Einar Dahle og Jiri Havran (2008): 
Kirker i Norge, Bind 6 Modernismen 

1900tallet
Foto: Jiri Havran

Mu l i ge 	 i nsp i ras j onsk i lde r : 	H je l l 	 og 	 f je l l . 	Akva re l l 	ADLe t t be tong 	og 	a rmer i ng , 	 samles 	der 	 lys 	 s l i pper 	 i nn 	og 	be lysn i ng 	u t
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Det var Gigon/Guyer som var først ute 
med opplevelsestårnene. Siden er de kom
met på rekke og rad. Hos oss Solbergtår
net i Østfold.

Det nyere besøkssenteret i rød tegl står 
i kontrast til alt stålet i tårnet, utstillingen, 
paviljongene og spuntveggene som viser 

Besøkssenter	Varusschlacht

Kalkriese,	Osnabrück,	2009

ARKITEKT:  ANNETTE G IGON / M IKE GUYER ARCHITEKTEN

1 	 Pa rker i ng
2	 U tendø rs 	 s i t tep l . ,	

res tau ran t ,	
a r rangemen te r

3	 Gå rdsp l . , 	 lekep lass
4 	 I nng . 	 a rkeo log i sk	

museum	og	pa rk
5 	 Arkeo log i sk 	pa rk

stedet der de undertallige, lett bevæpnede 
germanere slo den totalt overlegne romer
ske stridsmakt i det kuperte landskapet 
ved Teutoburger Wald. 

En stram bygningskropp er plassert i 
ytterkanten av et eksisterende gårdstun, 
også det i tegl. Besøkssenteret definerer 

inngangen til kasse og utgangen til det 
arkeologiske området som forteller den 
dramatiske historien (for det meste basert 
på gjetninger). Man vet at det fant sted 
ni år e.Kr., under Keiser Augustus. Men 
hvordan en liten ’geriljahær’ kunne slå 
overmakten så lett som de tilsynelatende 
gjorde, er kun kvalifisert gjetning.

Men besøkssenteret har det ryddige 
grunnriss, den enkle bygningskropp med 
holdbare materialer. Teglen er mon
tert som prefabrikkerte elementer som 
bærekonstruksjonen, for øvrig av betong. 
Innvendig er veggen pusset og malt hvit. 
En ujålete arkitektur som står godt til de 
øvrige stramme installasjoner i land
skapet nord for åsen som like mye tok 
knekken på de romerske soldater.

Arkitektene vant 1. premie i en konkur
ranse om besøkssenteret i 2005. Øvrig 
anlegg sto ferdig i 2002 – som et resul
tat av 1. premie i en konkurranse i 1998.

Kilde: Arkitekten, www.gigonguyer.ch
Foto: ©Klemens Ortmeyer Photography
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P lan 	2 . 	 e tas je
1 	 U t s t i l l i ngssa l
2 	 Foa je
3 	 Lager , 	 tekjøkken
4	 Lager 	de levegger
5 	 Kjøkken

P lan 	 1 . 	 e tas je
1 	 I nngang ,	

i n fo rmas jon ,	
kasse , 	 u t sa lg

2 	 Ga rderobe , 	wc
4	 Museum	 fo r 	ba r n ,	

a r rangemen te r
5	 I nngang 	u t s t i l l i ng
6 	 Va re lever i ng
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Jørn	Utzons	arv:	Loggbokserien

Årgang 2011 fortsetter omtalen av Jørn Utzons loggbokserie. mur+betong nr. 3•2010 startet med en global 
vurdering av verket og forleggeren. Nr. 4•2010 fortsatte med omtalen av Vol I, atriumshusene, og Vol II, Bagsværd 
kirke. I dette nummer omtales Vol III , med de to husene på Mallorca og Vol IV, om Kuwait National Assembly.

Denne boken får et helt annet og mye 
mer personlig, kanskje til og med privat 
tilsnitt enn de øvrige, ved at en ung 
engelsk arkitekt som først i 2001 traff Lis 
og Jørn Utzon på Mallorca, har ført den i 
pennen. Han forteller om møtet som re
sulterte i boken. Teksten består av presise 
kommentarer og sammenligninger, rikt 
illustrert med tegninger fra ulike kilder, 
vakkert orkestrert.

Boken minner leseren om hva som 
kreves av et hus. Å dekke menneskenes 
behov fysisk og psykisk og bygge det 
enkelt og ukomplisert. Arkitektur er i seg 
selv for kompleks til å gjøres komplisert. 
Beviset er at Utzon i disse hus, Can Lis 
fra 1972 og Can Feliz fra 1993, benytter 
seg av akkurat de samme materialer og 
handelsvarer som alle andre husbyg

gere på Mallorca. Forskjellene er likevel 
mange: hvordan vinduene settes inn, 
hvordan huset orienteres og landskapet 
og horisonten fanges inn og at fargebru
ken er materialenes egen farge. Veggene 
er ikke pusset, verken ute eller inne. Kun 
på utvalgte steder er datteren Lin Utzons 
glaserte, keramiske fliser brukt presist 
kontrasterende.

Boken er i sin fortellerform like myk, 
men presis som den bløte sandstenen 
husene er bygget av. De er som historien 
skåret ut av øyas dagbrudd, små stener 
av det store fjell. Vi får små blikk inn i 
Lis og Jørn Utzons liv på Mallorca og Lis 
siteres med den enkle sannhet at «Folk 
forventer sig så meget af Jørn, men han 
er bare et almindeligt menneske bebyr
det med geniets væsen, der har begavet 

verden med en række enestående byg
ningersværker». Selv tryglet jeg Christian 
NorbergSchulz gjennom mange år om 
han ikke kunne introdusere meg til Mal
lorca og Utzons, men han skjermet dem. 
Lykkeligvis var jeg ulydig mot min gamle 
sjef og venn og tok med meg studenter 
på mitt eget fagområde, Bygg 2, til Mal
lorca våren 1998. Det ble et overveldende 
møte med en varm norgesvenn og han 
demonstrerte for studentene, Knut Hjeltnes 
og meg selv hvordan de to husene ble 
bygget. 

John Pardeys forklaring er likefrem som 
Utzons fortelling den gang. Ingen  store 
utlegninger og tolkninger av dette og hint, 
men en likefrem forklaring hvordan hu
sene kom til og ble bygget. Og boken har 
vakre bilder, ett er kreditert meg!

John Pardey (red)(2004): 

Vol.	III ,	To	huse	på	Mallorca
Edition Bløndal, Hellerup. 74 sider
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Boken som noe tilfeldig utkom på Jørn 
Utzons 90årsdag er den mest kom
plette og rikholdige av loggbøkene. Den 
er detaljert som en dagbok. Arkitektens 
mange skisser til å løse funksjonelle, 
estetiske og konstruktive sammenstillin
ger er dokumentert i en direkte, usminket 
form, fra konkurranseprosjektet til de i tur 
og orden reviderte versjonene. Her kan 
man bokstavlig lese arkitektens tvil om 
løsninger, men også metoden for å få alt 
på plass, også når programmet etter hvert 
reduseres. Det handler etter hvert om 
dyptgripende forståelse for sammenstilling 
av prefabrikkerte betongelementer med 
kompleks geometri og kraftforløp. Og det 
er mye lærdom og hente gjennom disse 
mange sider. Først og fremst hvordan man 
håndterer et intrikat romprogram ved hjelp 
av strukturalistisk system og repetisjon. 
Strukturalismens store forbannelse er at 
delene ofte ikke går opp i en høyere enhet 
uten tiltak fra arkitektens side. Systemet 
må med andre ord brytes for å artikulere 
og ordne. Utzon kjenner arabisk, maurisk 
og islamsk arkitektur godt nok til å vite 
hvordan man strukturerer den additive 
metode. 

En overdekket gate ligger asymmetrisk 
i komposisjonen og stråler ut fra en over
dekket, offentlig plass som igjen er asym
metrisk plassert om denne. Lykkeligvis 
endret romprogrammet seg underveis slik 
at de to motstående, etter hvert likedan
nede forsamlingssalene, ble redusert til 
kun én. Derved fremstår et anlegg med en 
sterkere identitet med et stort hengende 
tak over en åpen inngangsplass og en 
noe mindre tilsvarende konstruksjon over 
et lukket rom. Jeg må innrømme at jeg 
aldri helt har forsonet meg med Utzons 
Kuwaitprosjekt. Overbestemtheten, geo
metriseringen av hule bærekonstruksjoner 
virker overlesset og kompliserende og de 
omsluttende islamske buene blir unødven
dig påtrengende. Når det er sagt, allegorier 
med bambusstaven er formildende og en 
mer nøye lesning av Erik Reizels tolkning 
og forklaring gjør meg stadig mer vennlig 
stemt. Kanskje har jeg ikke vært moden 
før nå til å ta inn over meg nødvendig
heten av Utzons iherdige systematikk. Og 

en ting til: Man må ned fra luften og inn 
under takene for å se rommene. Her er 
den arabiske drømmen, magien i lyset 
som sildrer og retter seg inn i gater og 
smug mellom hus og åpne og overdekkede 
plasser. Det er lærdommen fra Aalto som 
også i denne systematiserende arkitektur 
har kommet Utzon til nytte. 

Og som Lene Tranberg sier: Denne 
boken kan selv «garvede arkitekter drage 
nytte av i hverdagen». Og det er jo mange 
av dem, både garvede arkitekter og hver
dager. Det gjelder å være utstyrt med in
spirerende hjelpmidler for dager som skal 
komme. Der er denne loggboken til beste 
nytte. Jeg tror jeg begynner å forstå det 
nå. Lærebok? Ja! I å temme systemer og 
å bruke additiv arkitektur til det beste for 
dem som befolker huset og omgivelsene.

Det er resultatet som teller, men pro
sessen er ikke å forakte. I denne boken får 
man innblikk i prosessen. Man blir del av 
en barsk konkurranseperiode da Jørn Ut
zon på grunn av mangel på arbeid hadde 
måttet akseptere et gjesteprofessorat på 
University of Hawaii og satt på Honolulu, 

mens den tyrkiske arkitekten Oktay Nay
man satt i London og tolket Utzons skisser 
og sendte dem videre til Utzons sønn i 
Danmark som bygget modell av det hele. 
En slik verdensomspennende arbeidspro
sess må ha hatt sin begrensning i en tid 
uten fax eller epost. Verken Nayman eller 
Utzon var helt fornøyd med forslagets 
visuelle uttrykk, de omsluttende skjer
mene var etter Naymans syn todimen
sjonale pastisjer. Men planløsningen satt, 
den var uslåelig, og 1. premien var sikret. 
Og man skulle få tid nok til å gjøre buene 
mer romlige i samarbeid med blant andre 
Max Walt i det sveitsiske ingeniørfirmaet 
Walt+Galamini. Utzons ønske var å benytte 
prefabrikasjon til å produsere elementer 
med «håndverkets presisjon og frihet». 
Boken er da også blitt en lærebok i slikt, 
det franske ingeniørfirmaet Freyssinet 
kompletterer boken med sin kunnskap om 
det prefabrikkerte elementbyggeri. Mange 
faksimiler gir denne boken et røffere preg 
enn de øvrige. Den tar deg inn i den harde 
og travle hverdag med lite poesi, desto 
mer nyttig prosa. 

Børge Nissen (red) (2008): 

Vol.	IV,	Kuwait	National	Assembly
Edition Bløndal, Hellerup. 264 sider


