
46

m
ur

+
be

to
ng

	
2	

•	
20

12

byggekunst	i	mur+betong

MOT	TIL	arKITeKTUr
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. 

om døren hjemme?). Portalens dekorasjon 
kontrasterer den øvrige fasadens stillhet 
og ro, men understreker hvor viktig det er 
å gå inn og ut av et hus. 

ytterveggene er kompakte med en 
ukomplisert oppbygging. De virker innover 
og utover med en sjelden kraft. Husrek
kene danner gode byrom, i gatene alltid 
det samme skjemaet, tre fag, alltid med 
inngangsdøren til siden. Asymmetrisk, 
antiklassisk. Der hus rekkene danner 
plass rommenes vegger, skjer en symme
trisering om plassens midtakse. Om den 
symmetrisk midtbygningen, her hvitpusset, 
legges gaterommenes hustype speilvendt 
om den samme midtaksen.

Skjemaet for gatehusene er det samme 
uansett størrelse. Ikke alle er så brede 
som her på Bedford Square. Fasaden over 
gategulvet er tre etasjer med bebo
else i attika og tjenere ’downstairs’ med 
lysinntak i en åpen area mellom fortauet 

Square 32–34 ligger den berømte arki
tektskolen, AA the Architectural Associa
tion, der årets murprisvinner begynte sine 
arkitektstudier på midten av 50tallet.

I det borgerlige Bloomsbury finner vi 
disse vakkert dimensjonerte og proporsjo
nerte bygningene i det historiske  London. 
Og husene står der i dag som den gang, 
side ved side med vinduene langt ute, 
nesten i liv med den glatte muren og 
gir tilbake en sprø, enkel virkning, en 
kultivert balanse mellom veggflaten og 
åpninger. Naturligvis murt i blank mur, 
noen få pusset og malt lyse som vindu
ene og de utpussede stenimitasjonene, 
kvadrene, rundt inngangsdørenes portaler. 
Disse samt det utpussede rammeverk 
er malt med oljemaling. Dørbladene er 
blanke, malt i en av de mange mørke to
ner, alltid grønne også når de for øyet er 
helt sorte (rolls royce opererer med 25 
ulike sortfarger og skal vel minne eieren 

Steen Eiler rasmussen skrev i 1934 boka 
London. Under overrekkelsen av Murverks
prisen 2012 minner vinneren, professor 
em Bengt Espen knutsen, tilhørerne om 
den vakre bebyggelsen rundt Bedford 
Square, georgiansk arkitektur fra midten 
av 1700tallet. Her med adresse Bedford 

F ra 	Bed fo rd 	Squa re , 	B loomsbu ry , 	 London . 	Skjemae t 	 fo r 	ga tehusene 	e r 	de t 	 samme	uanse t t 	 s t ø r re lse		
Fo to : 	russ 	London
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og  fasade livet. Et femetasjes rekkehus 
oppfattes av øyet som kun tre etasjer. Og 
disse tre etasjene blir gjenstand for arki
tektens oppmerksomme proporsjonerings
regler. Eilerrasmussen skriver : «regnet 
fra overkant av sokkel til overkant av 
attikaen danner hver front en firkant med 
sider i forholdet 2 til 3. Deler man dem 
i bredden i tre like store deler faller 
vindus og døråpninger alle i midten 
av feltene. Ved en tredeling av høyden 
faller nederste delelinje sammen med 

kordongesimsens (båndgesimsen over 
første etasje) overkant, mens den øverste 
delelinje ligger midt mellom andre og 
tredjeetasjes  vinduer». For det moderne 
mennesket som ikke tillegger andre 
etasje, piano nobile, særlig viktighet, for
undres man over Steen Eiler rasmussens 
totale aksept av faktum. For det er 
nettopp ordningen av tre ulike vindus
størrelser tilhørende tre ulike situasjoner 
(etasjehøydene) som fascinerer. Og da 
det faktum at toppen av kordongesimsen 

sammenfaller med gulvet i piano nobile 
og derfor gir denne etasje muligheten til 
å strekke sine vindus dører i høyden og 
betone det midtre felts viktighet, og vi
dere at inngangsportalens lavere overdek
ning kompenseres med en oppadstigende 
bue som forsterkes av kvadrene som 
sprenger feltet. Den klassiske tredelings 
harmoni settes på prøve og resulterer i 
det øyet oppfatter som tiltalende. 

Når man ser bort fra kritikken fra 
1800tallets tilhengere av den romantiske 
klassisisme som foraktet gatehusfasa
denes asymmetri, har tiden gjort både 
Londons borgere, tilreisende og radikale 
arkitektstudenter enige om at denne 
uniformeringen er et uttrykk for et omfo
renet kollektivt minne, et bakteppe for det 
sosiale liv som utspiller seg i en gate, på 
en plass, også når sosiale oppholdssteder 
og møtepunkt som kafeen og butikker 
helt mangler. 

Og husene er like gode, like sunne, 
like friske og like anvendelige nå som for 
250 år siden. Et hus med generelle rom 
organisert i høyden med ulike romhøyder 
bestemt av bruken (men også av konven
sjonen) sammenfattet i et snitt og bak 
en fasade som ulikt en Adolf Loos, ikke 
er en konsekvens av funksjonene, men 
likevel et resultat av de samme og et 
strengt fasadeskjema som nettopp tillater 
de ulike romhøyder og vindushøyder og 
typer til å spille med. En annerledes 
’raumplan’ 175 år før Loos. 

. . . «My architecture is not conceived in 
plans, but in spaces (cubes). I do not 
design floor plans, facades, sections. 
I design spaces. For me, there is no 
ground floor, first floor etc.. . . For me, 
there are only contiguous, continual 
spaces, rooms, anterooms, terraces etc. 
Storeys merge and spaces relate to 
each other. Every space requires a dif
ferent height: the dining room is surely 
higher than the pantry, thus the cei
lings are set at different levels. to join 
these spaces in such a way that the 
rise and fall are not only unobservable 
but also practical, in this I see what is 
for others the great secret, although 
it is for me a great matter of course. 
Coming back to your question, it is 
just this spatial interaction and spatial 
austerity that thus far I have best been 
able to realise in Dr Müller’s house»

 Adolf Loos, Shorthand record of a 
conversation in Pilsen, 1930

Bed fo rd 	Squa re . 	Po r ta lens 	deko ras j on 	kon t ras te re r 	den 	øv r i ge 	 fasadens 	s t i l l he t 	og 	 ro , 	men	
unders t reker 	hvo r 	v i k t i g 	de t 	e r 	å 	gå 	 i nn 	og 	u t 	av 	e t 	hus . 	 Fo to : 	 t upunga to/Mos tpho tos
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B o l i ghus 	 i 	au teu i l 	– 	Le 	Co rbus i e r 	og 	P i e r re 	Jeannere t , 	 1 924 .
Le 	Co rbus i e r s 	p ropo rs j oner i ngs reg le r 	med	Modu lo r 	og 	 regu le rende 	 l i n je r 	hand le r 	også 	om	

ha rmon i 	g jennom	u tba lanser i ng , 	 i kke 	av 	symmet r i ske 	ges ta l te r , 	men	av 	asymmet r i sk 	 t yngde 	 i	
fasadenes 	kompos i s j on .	

Le Corbusiers proporsjoneringsregler med 
Modulor og regulerende linjer handler 
også om harmoni gjennom utbalansering, 
ikke av symmetriske gestalter, men av 
asymmetrisk tyngde i fasadenes kompo
sisjon. 

Christopher Alexander og hans medarbei
dere utga i 1977 (nytt, revidert opplag) 
boken A Pattern Language, 253 punkter 
for en mulig arkitektur. Ikke regler, men 
huskeliste som enhver arkitekt bør vur
dere og faktisk veldig ofte helt ubevisst 
vurderer når ulike valg tas. Punktene er 
der for å frigjøre oss fra konvensjoner, 
lover og regler, og stoffet behandles ut 
fra betraktninger om menneskets ve og 
vel. Hvilke punkter som skulle nedtegnes 
på bakgrunn av den norske regjerings syn 
på seg selv og verden, vites ikke. Men 
Alexander ville helt sikkert anvende sikre 
matematiske og vitenskapelige metoder 
til å fastholde en arkitektur som støtter 
seg på de humanistiske tradisjoner, ikke 
de teknokratiske. At det velbehagelige, 
det vi opplever som estetisk tiltalende, 
godt og nødvendig, vil ligge i bånn ved en 
hver ny Pattern, er hevet over enhver tvil.

A Pattern Language kan brukes som 
hvitebok mot det meste av den vettløse 
bybygging. Selvsagt kan en slik oppskrift
samling kritiseres for å være urealistisk, 
uøkonomisk, noen vil kanskje si usosial; 
men hør her:

• Intet hus skal være bredere enn åtte 
meter. Det sikrer gjennomlys og god 
fasadelengde for et bedre liv

• Intet hus skal være høyere enn fire 
etasjer

• Foran hver inngang skal det plantes 
et tre

Typ i sk 	 fasade 	på 	Bed fo rd 	Squa re : 	Tre 	u l i ke 	v i nduss tø r re lse r 	 t i l 	 t re 	u l i ke 	e tas jehøyder . 	Toppen	
av 	ko rdonges imsen	sammen fa l le r 	med	gu lve t 	 i 	 p iano 	nob i le 	og 	g i r 	 denne 	e tas jen 	mu l i ghe t 	 t i l	
å 	 s t rekke 	s i ne 	v i ndusdø re r 	 i 	 høyden 	og 	be tone 	de t 	m id t re 	 f e l t s 	v i k t i ghe t . 	 I nngangspo r ta lens	
lavere 	overdekn i ng 	kompenseres 	med	en 	oppads t i gende 	bue 	som	 fo r s te rkes 	av 	kvad rene 	som	
sp renger 	 f e l te t . 	Den 	k lass i ske 	 t rede l i ngs 	ha rmon i 	 se t tes 	på 	p røve 	og 	 resu l te re r 	 i 	 de t 	øye t	
opp fa t te r 	 som	 t i l ta lende .
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Christopher Alexander (1936–) ble født 
i Wien, men vokste opp i England og 
studerte kjemi, fysikk og matematikk på 
trinity college, Cambridge University. 
Han tok Bachelor i arkitektur og Master 
i matematikk og ble den første i verden 
til å ta en Ph.D i arkitektur på Harvard 
University. Med bøker som Community 
and Privacy, med Serge Chermayeff 
(1963), A city is not a tree (1965), the 
Oregon Experiment (1975) og the time
less Way of Building (1979, som en del av 
A Pattern Language) satte han dagsorden 
for arkitekters (særlig 68generasjonens) 
virke og diskusjoner før diskurs kom på 
moten. Debatten mellom ham og Peter 
Eisenman tør være kjent. Hans fire bøker 
om the Nature of Order kom på rekke og 
rad i det nye årtusen: 
 the Nature of Order Book 1:  

the Phenomenon of Life (2002) 
 the Nature of Order Book 2:  

the Process of Creating Life (2002) 
 the Nature of Order Book 3:  

A Vision of a Living World (2005)
 the Nature of Order Book 4:  

the Luminous Ground (2004) 

Byggekunstspalten i forrige nummer av 
mur+betong var et forsvar for vakre 
kuldebroer. Innlegget jeg holdt på Norsk 
Murdag 2012 var et Skråblikk med spørs
målet om vi noen gang får den kompakte 
teglmuren tilbake. Er dama spike gæren? 
Har hun ikke skjønt tegninga? Vi går mot 
år 2015 og regjeringen har bestemt at det 
fra da av bare skal bygges passivhus i 
kongeriket Norge. Passivhus for rike, pas
sivhus for fattige, for syke og gamle, unge 
og friske. Snart er vi syke alle sammen. 
I et land hvor man forherliger naturen 

Nå kreves det mot. For å omskrive et 
kjent bibelvers: Hva gagner det et men
neske om han redder hele verden men tar 
skade på sin sjel?

Jeg har valgt å ha det gøy og nekter å 
følge regler som ødelegger mennesker og 
arkitektur. 

Typ i ske 	p laner 	og 	sn i t t 	 av 	e t 	hus 	på 	Bed fo rd 	Squa re

og dens villskap, rovdyr og biologisk 
mangfold, skal man forby det naturligste 
av det naturlige. Det er noe vi ikke bør 
kultivere: Luft. At det skal være unaturlig 
å bruke naturlig ventilasjon, må jo stride 
mot enhver fornuft. klimameldingen er 
kriminell.
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Fasade mot  no rd
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Studentboliger	

I	rue	de	la	Coulouvreniére

geneve,	Sveits,

2011

ArkItEkt :  CHArLES P ICtEt

P lan 	 1 . 	 e tas je 	med	ka fé

P lan 	2 .–4 . 	 e tas je

P lan 	5 . 	 e tas je

P lan 	7. 	 e tas je	 	
med	se lskaps loka le

P lan 	8 . 	 e tas je

knapphet på studentboliger er ikke noe 
ukjent fenomen. Heller ikke i Geneve. Byen 
som har 95 % av sine grenser mot Frank
rike, har ikke en gang en Markagrense som 
salderingspost. Selv deler av flyplassen 
ligger på leiet, utenlandsk grunn. 

I den tette byen på en trang tomt hvor 
ungdom tidligere okkuperte det påstående, 
er denne teglklumpen bygget for studenter. 
Mindre er blitt mer. Enkle rom uten kjøkken 
og bad. Det deler man. Syv rom for syv 
beboere utgjør en leilighet og er utstyrt 
med to dusjer og én do. Det skulle vært i 
det bortskjemte Norge. 

La Cigue, utbyggingsselskapet, hadde et 
meget skrapet budsjett som ikke tillot mye. 
Heller ikke midler til den ønskede klinker
fasaden. Det vestsveitsiske lotteriselska
pet tro støttende til. Og hva valgte man? 
komfort eller holdbare fasader? Selvsagt 
sistnevnte. Men argumentasjonen var ikke 
det holdbare alene, men det tiltalende i 
tillegg. Der har betydning for individet og 
felleskapet, ikke bare hvordan hus bygges, 
men også hvordan hus ser ut. Hvordan de 
trer frem i offentligheten. Hvilken maske 
tar de på seg. Hva sier de til oss gjen
nom denne masken. Som mennesket som 
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Vi nduene 	s i t te r 	dyp t 	 i	
smyge t , 	 i kke 	mot 	den	
b lanke 	 teg len , 	men	
mot 	e t 	 u tpusse t 	 s j i k t	
med	 i so las j onspuss	
(Wärmedämmputz )
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blir person gjennom det å lyde (per 
sonara) som stemmen bak masken i den 
greske tragedien, blir husets stemme, 
husets stemthet viktig for byens rom og 
menneskene i den. Derfor bygger vi hus, 
ikke for tilfredsstille regler, men for feire 
mennesket.

I presentasjonen i werk, bauen+wohnen, 
sier kommentatoren Joanelly at ethvert 
hus, enhver byggherre har en forpliktelse 
til å bygge med kvalitet og holdbarhet 
i det offentlige rom. Vi er jo ikke på en 
campingplass!

Vinduene sitter dypt i smyget, ikke mot 
den blanke teglen, men mot et utpusset 
sjikt med såkalt isolasjonspuss (Wär
medämmputz). teglen virker kompakt og 
massiv, men det handler her som så ofte 
ellers om et betonghus som er forblen
det. Men i sin karakter er huset mural, 
uttrykker teglhet, brickness på alle måter. 
Og da er vel alt i orden. Egentlig ja. 

kilde: werk, bauen+wohnen, 4/2012
L’Architecture d’Aujourd’hui, 2012 

www.pictetarchitecte.ch 
Foto: thomas Jantsche
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Dette landlige anlegget i mørkbrent 
klinker mottok den fransksveitsiske 
arkitekturpris for 2010 og ble nevnt i 
Hochparterre som et av de beste hus i 
Sveits i 2009.

Det tyske og franske språk slipper det 
klamme byggeskikkbegrepet. Det handler 
først og fremst om arkitektur, det ypper
ste av det ypperste. Dermed basta.

Vi er tilbake til et 1700talls gods med 
en velpleiet hage som dette anleg
get rammer inn med såkalte ’inhabited 

Stall	og	drivhus	

Vandoeuvres,	geneve,	Sveits,

2008

ArkItEkt :  CHArLES P ICtEt

walls’ av tegl i en tone som samsvarer 
med takteglen på de omkringliggende 
hus. Vannspeil, gesims og murer angir 
det horisontale mot den grønne, vakre, 
bølgende natur. takets kappehvelv bæres 
dels av kortvegger, men hovedsakelig av 
Hbjelker i stål. 

Av plantegningene fremgår det at alle 
veggene, også innvendige delevegger, er 
utført som skallmur av blank tegl. Man 
spør seg om ikke dette anlegget like 
gjerne kunne vært murt med kompakt 
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tegl for å dra nytte av teglens evne til 
langsom transport av varme og fuktig
het og likevel nok kapasitet til å lagre 
overskuddsvarme.

Uansett, dette er et veloverveid, gjen
nomarbeidet stykke arkitektur som oser 
kvalitet og slitestyrke. En variant av 
’raumplan’ hvor takene holdes i vater, 
mens gulvene følger terrenget og gir ulike 
romhøyder i tråd med funksjonene.

kilde: L’Architecture d’Aujourd’hui, 2012 
Foto: thomas Jantscher
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’garden	&	House’

grønn	oase	i	Tokyo	

Japan	2011

ArkItEkt :  ryUE N ISH IZAWA

Et teglhus, et betongelementhus og et 
mellomrom. trangt. Dette er ikke infill. 
Huset har avstand til naboene. Det er 
luft. Det er luftig. Interiøret gjør bruk av 
nabohusenes vegger, tegl og betong.

Huset selv er i fire etasjer, hver av 
de fire betongdekkene er på 26 m2, til 
sammen er boligflaten 66 m2. Stort nok 
for to single damer som driver en felles 
virksomhet innen kunst og grafisk design, 
begge redaktør og skribent. 

F ra  3 .  e tas je

F ra  1 .  e tas je
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Metropolitan lifestyle. Bo nært, ha 
varene i nærmeste butikk, ikke i skapet. 
Ikke bil, alt de lar seg betjene av er i 
gangavstand: klienter, gallerier, museer 
og bokhandelen hvor de ifølge artikkelen i 
Ar browser jevnlig på jakt etter siste nytt. 

tilbake til det grønne huset. Ingen 
vegger, masse lys. Bærekonstruksjonen 
er begrenset til en betongskive og tynne 
stålrør. Oppholdrommet er rett innenfor 
døren, spisebordet halvt under trappen. 

Soveavdelingene er i 2. og 4. etasje. Når 
været tillater det, kan det holdes møte i 
2. etasje. Gardiner er skjermer når tegl 
betongvegger er blikk som ikke tåles 
eller ønskes. 3. etasje er en åpen have 
rundt den innglassede trappen, avgrenset 
av felles bad. De to må tåle hverandre 
godt, for adkomsten til takhagen går 
gjennom det øverste soverommet.

Huset er vel på alle måter over 
grensen, marginalt, typologien ukjent, i 

beste fall ny. Man gjør seg tanker om 
brann, varme, ventilasjon, flukt, innsikt, 
utsikt, men slår seg til tåls med at bare 
tokyo er tokyo, og fra taket ser de elven 
gjennom en smal spalte over nabohusets 
lavere lagerboks. Så nå har de to kvin
nene ly, lys, vann og en grønn oase midt 
i neonmylderet.

Hvis flere mennesker tok ansvar for 
eget liv, vil færre måtte bry seg og ingen 
lage uvettige påbud. Min generasjon har 

Fasade 	mot 	ves t 	og 	ga ten
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ødelagt nok. Det er ikke bare Niels torp 
som mener det. Men det er ikke det vi 
fikk bygge, men de påbud vi laget og 
vedtok, som har ødelagt. Fint at London, 
tokyo, Paris og New york finnes.

kilde: Ar
www.ryuenishizawa.com 

Foto: Iwan Baan

Fasade 	no rd

P lan 	 1 . 	 e tas je

P lan 	2 . 	 e tas je

P lan 	3 . 	 e tas je

P lan 	4 . 	 e tas je

P lan 	5 . 	 e tas je

1 	 S tue
2	 Kjøkken
3	 Sp i sep lass
4 	 Soverom	 le i e ta ker
5 	 Mø te rom
6	 Fe l les 	bad
7	 Soverom	e ie r
8 	 Ta khage
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F ra  2 .  e tas je

F ra  2 .  e tas je

F ra  4 .  e tas je
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Sky	Courts	–	Chengdu,	Kina,	2011

ArkItEkt :  HöWELEr & yOON
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Vi ndussmygene	e r 	kan te t 	med	Co r tenp la te r . 	Om	vanne t 	g r i se r 	 t i l 	 teg ls tenen? 	Om	de t 	g jø r 	de t , 	 ko r tes 	 t i den 	ned 	 fø r 	veggen 	 få r 	pa t i na

Der 	veggen 	sk i f te r 	 re tn i ng 	 fo r t se t te r 	 teg ls tenen 	som	 fø r , 	 i kke 	 t yp i sk 	k i nes i sk , 	men	un ive rse l t 	 a ksep tabe l t 	og 	u t fo rd rende 	 fo r 	den 	som	ska l 	mure
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Arkitektenes store fortjeneste er at de 
lager en arkitektur som hører til det store 
landet i øst uten å lefle med historiske 
former og farger, men introduserer den 
samme grå teglstenen som blant an
net brukes i den kinesiske mur og større 
lokale bygninger.

I motsetning til de store glassfeltene 
mot de innvendige gårdsrom, er den 
omsluttende ytterveggen i sin karakter 
lukket, med vinduer som hull i veggen. 
Husets størrelse nærmest ber om å få 
større felter som svarer til husets måle
stokk. For å oppnå dette, uten å ta inn for 
mye lys, er vindussmygene kantet med 
skråttstilte cortenplater. Om vannet griser 
til teglstenen? Om det gjør det, kortes 
tiden ned før veggen får patina. 
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fylte felter mellom betongpilarer. En slags 
moderne bindingsverksvegg, ærlig fordi 
den viser konstruksjonen, men upresis 
fordi pilarene kun i de negative hjørnene 
viser sin korrekte størrelse.

Bygningen startet som kontor og bolig 
for toppledelsen –et kombinert bedrifts
retreat/klubbhus/investeringssenter som 
utbyggeren underveis endret til restauran
ter, før planen ble speilvendt og bygnin
gen omgjort til utstillingssenter.

 Men det er fint. Har en spennende plan 
med orientert mønster hvor toppen av 
teglveggene er toppen av pulttaket med 
taktegl.

Planen er orientert østvest. Der den 
omsluttende veggen knekker fortsetter 
teglstenen i samme retning som før knek
ken og resulterer i et spennende spill, 
ikke typisk kinesisk, ikke typisk noe som 
helst annet enn universelt akseptabelt og 
utfordrende for den som skal mure.

Det var en gang kina forsøkte å ta igjen 
Vesten ved å kopiere dårlig amerikansk 
postmoderne byggeri slik det ble presen
tert i Progressive Architecture, mye basert 
på nostalgiske bilder av hus i New England. 
Men det er det heldigvis slutt på. kina har 
egne krefter, som mur+betong har presen
tert en rekke ganger. 

Men kina benytter også vestlige arki
tektkontorer som disse unge fra Boston. De 
fikk oppdraget i 2008 og forsto ikke helt 
hva programmet var da, og de forstår det 
ikke helt nå heller. Men la oss forsøke: 
Innenfor en omsluttende tegl skallmurvegg 
som varierer mellom 11 og 15 meter er det 
store, åpne rom koblet sammen rundt og 
inntil store gårdsrom som atrium og min
dre ditto som patioer. totalt syv gårdsrom 
for rekreasjon og lysinntak. Skallmurveg
gen er kun selvbærende. Betongpilarer på 
innsiden av ytre skall og bærer tak og 
dekker. Innvendig oppfattes teglen som 
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Som et saltberg ligger dette innadvendte 
hovedkvarter, ikke langt fra hovedveien 
som tar deg til Valencia. Grupo Azahar 
hadde en strålende ide om et rimelig, 
driftssikkert og bærekraftig kontor med 
lave vedlikeholdskostnader og innbød til 
arkitektkonkurranse som disse arkitektene 
vant.

ta slutten først. Byggherren, som base
rer virksomheten på offentlige byggher
rer, står nærmest uten arbeid på grunn 
av landets økonomiske krise. Banken 
har overtatt bygningen og den opprinne
lige virksomheten er redusert til et par 
ingeniører og et par landskapspleiere som 
utvikler planter som tåler det firmaet selv 
ikke tålte, motgang.

to langsgående bygningsvolumer er 
lukket mot utsiden og åpner seg mot 
hverandre, et fellesrom og to uterom – et 
adkomstrom fra vest, en hage mot øst. 

yttervegger mot nord og sør er helt 
lukket. kontorene ligger mot de lukkede 
fasadene og åpner seg mot korridor og 
fellesrom. Ute som inne. Huset er bygget 
av betongelementer, både vegger, tak, 
dekker og pilarer. tak og vegger er isolert 
med et isolasjonspuss system med 
meget hard og glatt, hvit puss som kan 
høytrykkspyles ved behov.

Nå som banken har overtatt, flytter 
mindre virksomheter inn. Fellesskapet 
ivaretas som før i den sentrale delen, ute 
som inne.

Arkitektur spør ikke om hva byggherren 
gjør, men hva han vil.
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