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byggekunst	i	mur+betong

Hel	ved
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. 

Regjer ingsbygningen er hel ved. Raster fasaden er et synl ig uttrykk for l ikhetspr insippet ,  menneskets 
matr ise legger seg over og utenpå alt ;  et helt land og et helt folk . Ikke bare sosialdemokrat iet .  Mer 
et brorskap av l ikeverdige mennesker om enn aldr i så ul ike . Vi er mer l ike nå enn før . 
Angrepet har forklart hva som er  hell ig og ukrenkel ig .  Kain bygget den første by av frykt for s i t t l iv . 
Vi må fortsette å bygge byer av samme grunn, men opp gjennom histor ien har byen git t oss mer enn 
beskyttelse, den har gi t t oss opplevelse, gleder og fel leskap som er nødvendig når jorden og dens 
grøde ikke lenger er det som binder oss sammen. 

Angrepet 220711 viser det åpne demokra
tiske samfunns sårbarhet for indre og ytre 
fiender. De gamle byer hadde bymurer 
som beskyttet sine borgere fra farer 
utenfra og byporter som kontrollerende 
passeringssteder. En øy har klare grenser, 
men et utall av ukontrollerte passerings
steder utenfra gjør den ubeskyttet, med 
mindre den har fortifikasjon. Med en indre 
fiende er øya en felle, som enhver båt 
utsatt for mytteri. 

Vi ønsker oss semi permeable grenser 
hvor vi bestemmer graden og retningen 
av åpenhet. Det er mulig i kjemien, men 

neppe mulig når moderne byer skal byg
ges i det videre. Det er altså grenser for 
hvilke rammer arkitektur kan produsere. 
Allikevel er arkitektur byens viktigste 
våpen mot forfall, mismot og nød. Og 
det koster ikke penger. Kun omtanke og 
kjærlighet. Arkitektur koster ikke penger. 
Men det å bygge, gjør det.

Pinneved
Regjeringsbygningen representerer den 
modernistiske arkitekturens åpenhet og 
sårbarhet. Sårbarheten ble dens styrke. 
Betongrasteret – en gigantisk kuldebro 
som forbinder dekkeforkanter med byg
ningens indre betongkjerner og bære
søyler – er den moderne konstruksjons 
bindingsverk. Vindu og brystninger utgjør 
den svakere, ’utmurte’ delen av veg
gen.  Betongrasteret blir minimalt skadet 
fordi det er maksimalt mye sterkere enn 
den ’utmurte’ delen, som er den som 
vil gi etter når trykkbølgen treffer. Det 
er påfallende hvor lite trærne i området 
ble skadet. Levende trær er fleksible. 
Treverket i karmer, rammer, listverk og 
panel ble slått til pinneved uaktet deres 
substans som hel ved.

Strukturell	styrke	som	
symbol	på	bærekraft	
Å bygge opp igjen regjeringskvartalet kos
ter. Da NATO bombet Serbias signalbyg
ninger i Beograd sto de som var bygget 
i betong, bl.a. forsvarsdepartementet og 
regjeringspartiets hovedkvarter, som rui
ner i flere år. Det kostet like mye å rive 
dem som å reparere og restaurere dem. 
Men de var utsatt for direkte bombarde
ment hvor bærekonstruksjoner ble truffet 
og ødelagt. Det er fordi det strukturelle i 
fasaden, betongrasteret, er intakt at Erling 
Viksjøs høyhus selv i sin nåværende 
tilstand fremstår som det monumentale 
arkitekturverk det var og er. Struktu
rell styrke er symbol på konstruktiv og 
politisk bærekraft. Hvem vil rive slikt i 
kjærlighetens tid? 

Helhet	og	detalj
I den avsluttende omtalen av Jørn Utzons 
Loggbokserie skrev jeg: «Det hjelper lite 
med en god helhetsplan hvis ikke detaljen 
får den oppmerksomhet den fortjener. Det 
er der kampen står og faller om arkitek
turen skal bli noe mer enn bare en mote 
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Erling Viksjø (1910–1971) var ansatt hos 
Ove Bang (1895–1942) da denne døde 
av sykdom i det tredje krigsår. Forut for 
arkitektkonkurransen om ny regjerings
bygning hadde Ove Bang i 1939 overfor 
Stortinget ivret for å la Vestre Vika bli 
tomt for departementale bygninger, men 
til ingen nytte.

I arkitektkonkurransen som likevel 
fulgte, deltok både sjefen og den 29 år 
gamle Viksjø med hvert sitt prosjekt. 
Begge fikk en av de fire premiene som 
ble utdelt blant de 49 innkomne forslag. 
Det ble ikke kåret noen vinner. Ove Bang 
og Øivind Holst Grimsgaard foreslo en 
super stor, 70 meter høy bygning som brøt 
radikalt med Hoppslaget til Henrik Bulls 
klassisisme og retningsanslag. 

Erling Viksjø var med sitt forslag 
Vestibyle mer forsiktig og foreslo en 
12 etasjes høy bygning med rastrert 
fasade mot øst og vest. I minnet skulle 
den være monumental og danne bakgrunn 
for omgivelsenes ulike bygninger, særlig 
Trefoldighetskirken.  Et slags figur/grunn
prinsipp. Viksjøs høyhus (det var én etasje 
lavere enn Lars Backers nedstemte for
slag til Horngården) lå i Bulls senterlinje.

Den nye regjeringsbygningen skulle 
samle alle departementene på ett og 
samme sted i byen. Juryens flertall 
konkluderte med at konkurranseresultatet 
viste at tomten «ikke egnet seg for et 
samtidig monumentalt og praktisk regje
ringsbygningskompleks, og frarår at det 
blir oppført på denne tomt – og foreslår 
utskrevet ny, åpen arkitektkonkurranse 
på en annen tomt som gir bedre høve til 

den monumentalitet som må kreves av 
landets regjeringsbygning». 

Men verdenskrigen kom og med den 
andre gjøremål og ideer. I krigens siste år 
sitter Erling Viksjø på Grini sammen med 
Einar Gerhardsen. Og fremtiden var ganske 
sikkert et samtaleemne, ikke bare friheten 
som måtte komme.

Juryens anbefalinger ble ikke tatt til 
følge, og de fire vinnerne fra konkur
ransen fikk anledning til å bearbeide sine 
forslag. Viksjø vant, og i 1959 kunne Einar 
Gerhardsen flytte inn i nye lokaler, bare 
fire år før første regjeringsskifte siden 
1935 (John Lyngs koalisjonsregjering 1963). 
Regjeringsbygningen fremstår like fullt 
som sosialdemokratiets høyblokk. Vindus
rasteret minner om likhetsprinsippet hvor 
politikere og byråkrater som samfunnets 
ulike tjenere ble gitt de samme rammer og 
like store kontor. De første utkast hadde 
etasjeplaner med langsgående sentral 
kjerne med doble korridorer som gjorde 
det funksjonalistiske prinsipp troverdig, 
men bak det nevnte raster ligger nå ulike 
funksjoner som trapper og birom, da den 
slanke skiven som ble bygget kun har én 
korridor. På toppen tronet statsministeren 
med sitt møterom. En elegant topp av 
beste Le Corbusiermerke som dessverre 
ble borte med et påbygg som sønnen Per 
Viksjø i respekt for sin far utformet som 
en kontrast, en attika med elementer som 
kunne vært hentet fra et av Erling Viksjøs 
tidligere utkast.

Christian NorbergSchulz skrev at med 
denne bygningen «har vi fått det første 
bidrag til et tidsmessig sentrum» og Per 
Cappelen skriver i Byggekunst om «super

Regjeringsbygningen

Oslo	1939–59

ARKITEKT :  ERL ING V IKSJØ

som er over når dagen er slutt.» Erling 
Viksjøs vakre regjeringsbygning står som 
en påle selv etter angrepet og kan repa
reres og restaureres. Den trenger ingen 
rehabilitering.

Selv i ruinlignende tilstand er dens 
verdighet intakt. Takket være byggemå
ten. Jeg som er så redd for byggeskikk
begrepet. Kanskje det nettopp er bygge
skikken som gjør den monumental, 
universell og lokal på én og samme 
gang? I alle fall er det godt å se hvordan 
arkitekten med hjelp av Picasso og Carl 
Nesjar (91) fikserte kunst og arkitektur til 
hel ved. Helstøpt.

Helstøpt er også arkitekturen til Eduardo 
Souto de Moura (1952). Souto de Moura 
er årets Pritzker Prizevinner. Den andre 
fra Portugal, den andre fra Porto og den 
andre fra samme boligblokk som han selv 
har tegnet for Alvaro Siza (1933) og seg 
selv. Han har vært ansatt hos Siza, han 
har jobbet sammen med Siza og undervist 
sammen med Siza. De er, sammen med 
Fernando Tavora (1923–2005), ekspo
nenten for det som er kjent som Porto
skolen og som faktisk også er en skole, 
et undervisningssted. 

Den andre skolen av noen betydning 
er den i Lisboa hvor brødrene Manuel 
og Francisco Aires Mateus ble utdannet. 
Deres arkitektur kjennetegnes ved geome
triske former satt i spill og bevegelse. Vi 
viser her deres aldershjem i Alcacer do 
Sal, syd for Lisboa. Volumer av masse og 
hulrom, flater og hull. Hel ved. Ditto for 
en enebolig i tegl i Estoril av arkitekten 
Candido Chuva Gomes. I det hele tatt: det 
ble mye Portugal denne gang. 

Dette er min 99. artikkel siden jeg 
begynte å skrive om byggekunst mur 
(senere mur og betong) i nr 1•1987. Da 
hadde de fleste av mine studenter ennå 
ikke sett dagens lys. Neste nummer blir 
jubileumsnummer, og jeg har til hensikt å 
presentere arkitektur fra en grønn øy vest 
i havet, like langt øst som Portugal! 
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dimensjonenes inntog». Det skjer ikke 
uten sverdslag for disse dimensjoner får 
følger, har allerede fremtvunget følger 
for siste rest av empirekvartalet, Militær
hospitalet, må nå rives, og trafikken 
i gatene skal om litt kraftig tilta med 
fare for køer og forurensning ifølge den 
samme Cappelen.

Det som er påfallende er at dagens 
forsvarstaler for dette elegante høyhus 
uaktet sitt påbygg, mener det samme om 
huset som datiden. Regjeringsbygningen 
utstråler med sin helhet og detalj en 
orden og ro som kjennetegner det monu
mentale og gir symbolverdier langt utover 
det det er, nemlig et skarve kontorhus i 
17 etasjer. Husets fasader er ikke forsynt 
verken med ørner eller nasjonale fraser. 

Det er nøkternt rett opp og ned, godt 
proporsjonert med høyverdige materialer, 
kvalitet i alle ledd og utførelser. 

Så også den integrerte kunstneriske 
utsmykningen som finner ny anvendelse 
ved Erling Viksjøs og ingeniør Sverre 
Jystads oppfinnelse av naturbetong . Ulike 
tilslag av elvegrus og retarder muliggjør 
en sandblåsing som gir stripevirkning og 
felter ulik det rå betongen man kjen
ner fra Le Corbusier, blant andre. Det 
er fortsatt materialet som får uttrykke 
seg rått og direkte i pakt med ideen om 
brutalismens ærlighet overfor materiale
nes egenfarge og egen stofflighet. Viksjø 
inviterer kunstnere til å dekorere innven
dig. Carl Nesjar sandblåser for seg og 
andre. Selv står Viksjø for kortfasadenes 

ideogrammer. Da Yblokken bygges tidlig 
på 70tallet, sandblåser Carl Nesjar ende
fasadene etter skisser av Pablo Picasso.

Naturbetongen gir regjeringskvartalet 
et norsk preg og blir en slags moderne 
og folkelig videreføring av hugget granitt 
i nabobygningen av Henrik Bull, dagens 
finansdepartement. Også den hel ved, men 
tung og uten spenst.

Etterord: Viksjø overtok Ove Bangs kontor 
sammen med Sofus Haugen og Rolf 
Borgerud Pedersen. Det var Viksjø som 
videreførte de fleste av Bangs påbegynte 
arbeider og engasjementer (bl.a. Bakke
haugen kirke), men ikke Regjerings byg
ningen. Den var hans eget oppdrag. Einar 
Gerhardsens plass ville vært en gedigen 

Reg je r i ngsbygn ingen 	se t t 	 f ra 	Akersga ta 	– 	mars 	 1965 . 	Ba k 	 t i l 	 vens t re 	 sees 	ba ks i den 	av 	po l i t i s tas j onen 	 i 	Mø l le rga ta 	 19 . 	 	 	
	 	 	 Fo to ; 	Hen r i k 	 lau rv i k/NTB/SCANP IX
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plass hvis bebyggelsen langs Grubbegata 
hadde blitt utformet etter Erling Viksjøs 
planer. Det var vel noe med helikopter
landingsplass og byråkratiseringens 
opp blomstring på 70tallet som lurte 
arkitekter og byplanleggere. Med Erling 
Viksjøs utforming av plassrommet i tråd 
med klassiske idealer først introdusert av 
Grosch, ville dagens lindeallé som førte 
opp til Fødselsstiftelsen blitt videreført 
gjennom og under regjeringsbygningen og 
endt opp i et fondmotiv på denne plassen. 
Kanskje én inngang, kanskje flere inngan
ger. Og kanskje Grubbegata hadde blitt 
stengt.. .?

Foto: s. 51 Gøran Bohlin/VG (Scanpix) 
s. 53 Henrik Laurvik/NTB/SCANPIX
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Boliger	for	eldre

Alcacer	do	Sal,	Portugal	2010

ARKITEKT :  A IRES MATEUS ,  L ISBOA
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Programmet er et hjem for eldre, en mel
lomting mellom et hotell og et sykehus 
hvor ideen er å tilrettelegge for og tolke 
forholdet mellom det sosiale og det 
private. Et hus som tilbyr eldre men
nesker et sosialt liv, mens de samtidig 
kan trekke seg tilbake og nyte det å være 
alene. Med andre ord, liv med ulik skala 
av sosialt liv.

Arkitekten sier prosjektet baserer seg 
på lesningen av et spesielt samfunn, et 
slags ’microsociety’ med egne regler.  
Reglene adapteres av arkitekturen i plan, 
snitt og volumoppbygging. Rommene 
med egne bad og uterom (loggia/altan/
terrasse) organiseres ensidig langs en 
korridor som blir en levende gate i plan 
og snitt. Etasjehøye vindusslisser gir blikk 
mot byen og landskapet rundt. Rommene 
ligger inn mot et større hageanlegg og 
gårdsrom som knytter den nye delen mot 
den gamle. Mellom hvert rom er det en 
spalte over to etasjer som gir blikk fra 
korridoren inn mot hagen og et blikk ned 
mot korridoren i etasjen under, respektiv 
over. Fra korridoren har man også visuell 
kontakt til rommenes uteareal. En mange
tydig transparens oppstår og gir romopp

levelsen helt nye dimensjoner. Rommene 
selv er koblet mot de nevnte loggia/altan/
terrassene og får lys og luft kun fra disse. 
Rommene er forskutt og gir fasaden dens 
karakteristiske sikksakkmotiv. Korridorer 
og fellesrom, spiserom og stuer flyter over 
i hverandre i en sømløs overgang. Trap
per, skyllerom og lager er plassert i tykke 
vegger og kjerner med nærmest usynlig 
innsatte dører.

Jeg ønsket å presentere dette huset i 
forrige nummer av mur+betong der forhol
det mellom dagens arkitektur produksjon 
og målestokk ble drøftet. Det er noe med 
dette huset som både pirrer og forvirrer.  
Et hus uten synlige dører og vinduer og 
uten trapper, bare skråninger, er vanske
lig å lese når omkringliggende hus viskes 
bort eller tones ned. Var det bare en 
pappmasjémodell, en abstraksjon av det 
abstrakte? Jeg kunne ikke presentere pro
sjektet uten å ha sett det på stedet, med 
mine egne øyne. Og siden jeg representerer 
den rike kvinnen i På sporet av den tapte 
tid , ble Alcacer do Sal mitt Dresden og 
turretur Lisboa og Cascais for to med 
TAP ble bestilt. Cascais var en opplevelse, 
og det var også gamlehjemmet.

Men forholdet mellom det sosiale 
og private var ikke så rosenrødt som i 
arkitektens beskrivelse. Det private var 
det så som så med, for alle rommene 
var tosengs rom og det var ikke bare 
visuell kontakt, det var også akustisk. 
Men huset var praktfullt i all sin mini
malisme med fravær av karmer, rammer 
og beslag.  
Og med referanse i landsbyen og om
kringliggende bebyggelse, var det ikke 
noe trolsk over målestokken. Den var 
 reell og kontrollert. Like mye inne som 
ute. Like mye på avstand som tett på. 
Bare synd at beboerne var svært redu
serte og fjerne, nærmest uvitende om 
hvor de var. Men selv for den som ikke 
vet, har arkitektur betydning. Kanskje 
nettopp den visuelle og akustiske trans
parens er det som gir de gamle stimuli 
for et bedre liv. Lyden av mennesker er 
lyden av liv. Og lys.

Dette var ikke en overstor pappma
sjémodell uten kontakt med terrenget. 
Det var en klar, lesbar bygningskropp, 
et spill med lys og skygge mellom det 
lukkede og det åpne, mellom veggfla
ter og lysåpninger. Korridoren er veien, 

P lan 	 1 . 	 e tas je P lan 	2 . 	 e tas je
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rommene er de enkelte stedene, mens 
bygningskroppen er veggen som reiser 
seg og markerer i det fallende terrenget, 
viser hva som er ute og hva som er inne 
og organiserer livet inne i huset og mel

lom husene. Veggen er huset. Arkitektu
rens grammatikk følger opp byggherrens 
program og målsetning og arkitektens 
intensjoner i et spill av krefter som higer 
efter.. . fritt etter Adam Oehlenschläger. 

Ham kjenner de ikke i Portugal, men de 
har så mange andre, Fernando Pessoa for 
å nevne en – som var mange. Hel ved?

Foto: Bitte O Dahle og AD
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Paula Rego (76) er en feiret portugisisk 
maler som har bodd i England siden 1976. 
Dette museet i en av Cascais mange 
vakre parker er viet henne, hennes kunst 
og de historier som er verdt å fortelle. 
Utstillingen jeg så i mai i år var bilder 
av andre kjent og ukjente kunstnere. Det 
var bilder Paula Rego hadde plukket ut, 
utelukkende fordi hun likte dem.

Museet ligger tilbaketrukket fra gaten 
som fører nordover ut av byen, langs 
Atlanterhavet. Inngangen som ligger lav 
og mørk inntrukket i skyggen nås på en 
diagonal gangvei over en gressplen med 
store mektige, skyggefulle trær.

Over inngangspartiet troner de to 
egenartede pyramidene med avkuttet topp 

Casa	das	Histórias	

Paula	Rego,	Cascais,	Portugal	2009

ARKITEKT :  EDUARDO SOUTO DE MOURA
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og påsatt fot. Det er utstillingsrommenes 
omsluttende vegger som favner deg ved 
inngangen og leder deg inn til adkomst
rommet med kasse og kontroll. At det 
er slik, forstår du først etter en runde i 
anlegget. Pyramidetoppene står over to 
viktige rom i ethvert museum: museums
butikken og kafeteriaen. Museumsbutikken 
får naturlig dagslys fra pyramidens topp 
og et hjørnevindu i foten. Mellom rom
mene med pyramidetopp ligger et lavere 
parti med kjøkken etc. Kafeteriaen har 
som butikken dagslys i toppen, men lyset 
for øvrig kommer fra en hel skyveglass
vegg mot et atrium lukket på tre kanter 
av røde murer, åpen mot gressplen og 
trær.
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S n i t t 	 g jennom	bu t i kk , 	 foa j é 	og 	aud i t o r i um

Huset er i plasstøpt betong, utvendig 
malt rød. Diagonalstilt bordforskaling er 
synlig i pyramideflatene. Øvrige flater har 
liggende bordforskaling og understreker 
det omfavnende og regulære.

Hovedfargen inne er kjølig grå. Detalje
ne er få. Det betyr: Her har det vært job
bet beinhardt for å redusere møtepunkter 
og overganger til den minimale. En annen 
måte å se minimalisme på.

Kilde: El Croquis 146
Foto: Bitte O Dahle, AD og   

www.pritzkerprize.com P lan 	 1 . 	 e tas je
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Fotballstadion

Braga,	Portugal	2003

ARKITEKT :  EDUARDO SOUTO DE MOURA ,  PORTO
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Denne fotballstadion ble bygget til 
Europa mesterskapet i Portugal i 2004. 
Den rommer 30.000 tilskuere. 

To identiske, speilvendte tribuner 
på langsidene og en fjellvegg danner 
et lukket, intimt, samtidig dramatisk 
rom hvor den fjerde veggen erstat
tes av utsikt mot byen. Mellom de to 
betongtribunene er det spent stålkabler 
som illuderer en himmel eller bedre, 
en himling, for himmelen er jo der. Slik 
suppleres opplevelsen av kampen med 

arkitektonisk ditto. Og det kostet ikke 
mer. Arkitektur er gratis. Bare så det er 
nevnt: En av verdens styggeste fotball
stadioner ligger ved innkjøringen til Porto 
fra sør!! Den var sannsynligvis mye, mye 
dyrere! Sannsynligvis ikke tegnet av noen 
arkitekt.. .

Souto de Moura viser med fotball
banen i Braga de store linjer og de store 
oppgaver. For å bryte med Siza var han 
tilbakeholden med bueslag og odde for
mer. Var Siza inspirert av Norden og Al

var Aalto, var Souto de Moura opptatt av 
SentralEuropa og Mies van der Rohe. Han 
dyrket nesten forsiktig den rette linjen, de 
platonske og euklidske grunnformer. Med 
modenhet kom motet. Uten det, neppe 
denne stadion, heller ikke Paula Regos 
museum i Cascais og kanskje heller ikke 
Pritzker Prize 2011. 

Kilde: El Croquis 124, 
Foto: www.pritzkerprize.com
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Fornemme Estoril, byen der Europas 
kongelige satte hverandre stevne mel
lom verdenskrigene, og spioner fra alle 
hold stimlet sammen under den siste 
av krigene, ligger ved Atlanterhavet 
noen kabellengder fra elven Tejos utløp. 
På motsatt side av samme bukt ligger 
Cascais som har blomstret i de seneste 
år på bekostning av Estoril. I en sørvest
vendt skråning i bydelen São Pedro ligger 
denne eneboligen på en parsell, side om 
side med andre eneboliger og forsøker 
å gi signal om nye muligheter for stedet 

enebolig	São	Pedro

estoril,	Portugal	2011

ARKITEKT :  CAND IDO CHUVA GOMES ,  L ISBOA
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som fortsatt har en fin beliggenhet og et 
godt klima. 

Tomten er relativt liten og svømme
bassenget har fått plass på taket. Herfra 
som flere steder i huset er utsikten mot 
havet og Cascais sikret som panorama og 
innrammete vistas.

Om skiver eller volumer, om åpnin
ger som hull eller felter, huset vitner 
om arkitektens forståelse for kreftenes 
forløp i murverket og det murale vesen 
som forutsetning for en god murbyg
ning: Tanken om at dette huset bare 

F ra 	no rd-ves t
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1 . 	 en t r é	 	
2 . 	 S tue
3 . 	 Bad
4 . 	 Kjøkken
5 . 	 Sp i ses tue
6 . 	 B loms te rhage
7. 	 Al l rom
8 . 	 lager
9 . 	 Ha l l
10 . 	 Bad
1 1 . 	 Ko t t
12 . 	 Soverom
13 . 	 Ter rasse
14 . 	 Svømmebasseng

P lan 	2 . 	 e tas jeP lan 	 1 . 	 e tas je Ta kp lan

kunne vært bygget i mur er nærliggende, 
men akk, vi snakker nok heller om en 
utvendig teglfrakk og en innvendig pusset 
som var den malt betong. Altså: frakken 
er en rustikk tegl, murt med utkrassete 
fuger som understreker det horisontale i 
skiftgangen. Dette understreker tyngde og 
bærekraft, og veggen er sikkert hul med 
litt isolasjon. 

Tomten er holdt på plass av betong
skiver som ikke lukker hjørner slik 
teglhusets hjørner gjør.  Noen ganger tar 
tegl jordtrykk uten problemer. Mur kan 
også oppleves som hel ved, til tross for 
enkeltstein og masse mørtel. Også når 
det er et annet material bak. Diskusjoner 
kan oppstå om ærlighet. Noen ganger 

vet vi ikke om veggen er falsk eller ekte, 
om den er massiv eller hul. Ektheten i 
materialoppbyggingen kan diskuteres fordi 
isolasjonssjiktet, luftsjiktet lurer oss eller 
forvirrer oss. Det finnes vegger vi vet mye 
om og det finnes vegger vi vet lite om. 
Ikke når vi selv tegner og får veggene 
bygget, da bør vi med sikkerhet vite hva 
vi holder på med. Men når vi tolker og 
utlegger egenskaper veggene utstråler og 
besitter, da er det ikke bestandig vi vet. 
Og vi behøver det heller ikke hvis detaljen 
underbygger det arkitektoniske uttrykk og 
det stoff opplevelse er laget av. 

Kilde: Arkitekten, www.ccgarquitectos.pt
Foto: ©Fernando Guerra 


