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byggekunst i mur+betong

SANGER FRA  
ET TøRKELOFT
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 mer enn 
hundre arkitektur spalter 
i mur/m+b, Dahle er 
diplom arkitekt fra 
etH-Zürich, har egen praksis i Oslo, har vært 
gjesteprofessor ved RWtH-aachen, reiser 
mye og gjerne, maler akvareller og tenker og 
snakker fritt og høyt; noe blir det aforismer av. 

mon tro noen hører sangen?  
Det er sommer, det er varmt på loftet og 
agurker i media, olympiske leker tiltross. 
Det begynte alt før sommeren, både i 
rikskanalene og det enda viktigere menig-
hetsbladet arkitektnytt. Diskusjon om et 
slags arkitekturdepartement!
arkitekturdepartementet for andedammen

Det er mange gode grunner til å lese 
arkitektnytt nr 5 2012. Nr 4 ble omtalt i 
aftenposten og fikk god kritikk. Nr 5 er 
mer en lek i andedammen hvor arkitekter 
og planleggere leker seg frem til hvilke 
kolleger som skal blekle de ulike postene 

i et tenkt nytt departement. men hva er 
dette for noe. Danmark har for lengst ned-
lagt sitt boligdepartement. innholdet var 
for snevert, enda så viktig det er å bo.

arkitektur er for viktig til å bli henvist til 
ett departement. Vårt fag vedrører flere 
departementer. arkitektstanden er på ville 
veier når de i iveren etter å få orden på 
planlegging og realisering av våre fysiske 
omgivelser: våre byer, gater, plasser, hus 
og hjem, skoler, barnehager, kirker og 
menighetshus, kino og teater, idrettsare-
naer, bygninger for produksjon og næring, 
kontorhus, banker, bensinstasjoner, turist-
veier, rorbuer og fiskehjell, loft og bur, tun 
og parker, broer og anlegg osv, tror at det 
skjer gjennom én taburett i regjeringen. 
Sannheten er at arkitektur vedrører alle 
departement, også statsministerens.

Det Norge trenger er talsmenn og tals-
kvinner for arkitektur i alle departement 
slik at viktigheten av riktig planlegging og 
gjennomføring av byggeoppgavene forstås 
og settes på dagsorden når vurderinger 
gjøres og vedtak fattes. arkitektur er 
politikk, politikk er arkitektur. arkitektur 
gjennomsyrer alt. Vi trenger arkitekter som 
tør å engasjerer seg politisk, i politiske 
partier. Vi trenger ikke arkitekter til å 
passe på arkitekter og bør unngå sam-
menblanding av kvalitative og kvantitative 
spørsmål, målbare og umålbare størrelser 
i ett og samme departement. Det kan fort 
ende opp i konstitusjonelle konflikter. Buk-
ken og havresekken. Habilitet? Hvem skal 
passe på hvem, en stat i staten? 

Jeg tror arkitektstanden gjerne ser en 
kollega i regjeringen, men hun eller han 
trenger absolutt ikke å bestyre et bolig-
ministerium, et by-og land-ministerium, et 
byggeministerium for å tjene arkitekturen 
og samfunnet. 

Hvorfor ikke en diktende eller malende 
arkitekt som kulturminister eller forsk-
ningsminister, landbruksminister eller 
næringsminister? en som kunne påvirke 
statsrådkollegiet like meget som departe-
mentale råd, etater og direktorater. arki-
tekter kan lite om mye og kan brukes til 
alt, men for å lykkes i politikkens hverdag 
må man være politisk skolert og engasjert. 
De færreste arkitekter er det. men de vet 
noe om det å bo og å bygge.

Å bygge og bo er nemlig ikke det 
samme. Å bo godt er en drøm for de 
fleste, men umulig for de mange da det 
offentlige har mistet taket på en helhetlig 
plan- og boligpolitikk og i stedet regulerer 

Lou i s iana  Pav i l i on  (DK )
A rk i tek t :  Lundgaa rd&Tranberg
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de minste og unødvendige detaljer rundt 
det å bygge. Det offentlige har altså skiftet 
fokus fra det å bo til det å bygge. Det å 
bygge er blitt det hellige mantra og vi må 
bygge mye i Osloregionen hvis alle som 
vil hit skal få plass. med andre ord: det å 
bygge er blitt et spørsmål om kvantitet i 
stedet for kvalitet. Om det målbare kontra 
det umålbare. 

Å bo er menneskets viktigste aktivitet og 
er en forutsetning for å kunne leve.

Å bo betinger tak over hodet. Det er 
ikke nok å bo i Norge. Du må faktisk ha 
et sted å bo. et geografisk og mentalt 
fikspunkt; et asyl, et tilfluktssted som et 
minimum. 

Det er politisk enighet om retten til 
arbeid og retten til bolig. Hvordan denne 
boligen utformes sies det snart ingenting 
om, men hvordan den bygges blir mer 
og mer regulert, nå sist gjennom tek 10 
som med sin trappefrie tilgjengelig tvinger 
frem flere leiligheter rundt én og samme 
heis. Det betyr tykkere eller høyere hus. i 
tillegg kommer rekken av andre offentlige 
pålegg, forordninger, noen vil si hindringer. 
Det er ikke urimelig at det offentlig lager 
regler. Det øker graden av forutsigbarhet 
og reduserer feil. Byggefeil. 

Byggefeil er et økonomisk problem som 
sjelden gjør mennesker syke. Planleg-
gingsfeil er et sosialt problem som gjør 
mennesker syke.

Så hvorfor tilrettelegger ikke det offent-
lige bygging av gode boliger? Det er et 
preserende spørsmål som krever et raskt 
svar. i mellomtiden får arkitektene synge 
så godt de kan i sin andedam, sine sanger 
fra tørkeloftet. ”kald pragmatisme eller 
non-operativ teoretisering. men det finnes 
en tredje vei” sier Professor Christoffer 
Harlang, københavn: ”en reflekterende og 
intuitiv bygningskunst som får utfolde seg 
fordi tanke, form og stoff preger hveran-
dre.” Stoffet høres ut som tegl! Vent til 
neste nummer så får du se. Det finnes 
fortsatt noen som bygger i tegl, men ikke 
på louisiana. Dit kom jeg seilende på egen 
kjøl en sommerdag og la til i lille deilige 
Humlebæk havn hos havnesjef Per. Og så 
opp bakken gjennom den vakre kirke-
gården som vel knapt noen vet at omgir 
museet og den lille innsjø. louisiana har 
båret på en hemmelig så lenge.

Det nordiske hus
arkitekturutstillingen på louisiana i 
sommer heter New Nordic. igjen set-
tes søkelys på det nordiske, identiteten. 
tre kongedømmer, to republikker og et 
par lydriker lyder ikke særlig samlende. 
Velferdsstaten og demokrati, frihet og 
likhet er fellesgoder, men brorskap? Det 
nordiske lys, naturens tilstedeværelse og 
utgangspunkt for ethvert inngrep er felles, 
men landskap og lynne varierer heftig. 
er husene likere? Skal vi tro de fem ut-
valgte representantene for de fem største 
landene, er forskjellen større enn bare 
holdningen til det byggematerialet de fem 
velger for å bygge en paviljong. Fire av 
disse er reist inne, den danske på plassen 
foran inngangen.

Det danske bidraget av lundgaard & 
tranberg fremstår som en sylinder bestå-
ende av konsentriske ringer av betong 
med trefliser som aggregat. Ringene 
holdes fra hverandre med trekubber. man 
kommer ikke inn i det danske huset, men 
man aner at den har et indre liv, ulik 
ringenes ytre.

Det svenske huset av Johan Celsing er 
et tønnehvelvet rom man kan tre inn i.  
Overflaten inne og ute er samme hvite 
material, et overlys i motsatt ende av 
inngangen gir et intenst lys fra lyskano-
nen i hele rommets bredde. Rommet er 
et fragment av et krematorium (bygges 
for øvrig i tegl) som arkitekten har under 
oppføring i Skogskyrkogården i Stockholm. 
Det er målestokken som sjokkerer: 1:1,6. 
en voksen må bøye seg for å komme inn.

Det finske huset av lassila Hirvilammi 
fremstår som en abstraksjon av selve 
urhuset. Flatene som omkranser rommet 
består av kompakt tre, svartbeiset ute, 
ubehandlet inne. Døren, av samme sort 
som langveggen den er skåret ut av, er 
hengslet om hjørnet og slår innover. inne 
sildrer lyset ned gjennom taket. Overras-
kende, for utenfra ser det sorte taket like 
kompakt ut som veggene.

Norges bidrag står Jarmund/Vigsnæs 
for. Dobbelthøye tømmervegger danner 
passasjer i to plan. Passasjene er romlige 
seksvenser, men beskriver ingen tilstand, 

Lou i s iana  Pav i l i on  (SE )
A rk i tek t :  Johan  Ce ls i ng
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kun overganger. De er i tillegg utformet 
som labyrinter og noveendene har slisser 
der det kan settes inn glass.

Studio Granda står for islands bidrag. 
to skall av bølgeblikkplater omslut-
ter hverandre rundt en rød lavablokk. På 
utsiden er de skråttstilte platene malt 
blå, innsiden er malt rød. På gulvet ligger 
knust lavastein i samme rødfarge. Den 
som tør å gå inn her, finner en 60 cm 
bred sprekk som avtar med høyden slik 
at man uten videre kommer i berøring 
med platene samtidig som føttene sparker 
opp lavagrusen på ’blikktrommen’, huset 
er et instrument.

Fellesnevneren for disse nordiske ’hus’ 
eller paviljonger om du vil, er vilje til å 
utprøve det uprøvede og undersøke det 
ukjente. arkitektur er forskning.

Danmark står for det sanselig sterke, 
en stofflig studie.

Sverige introduserer målestokken som 
overraskelsesmomentet i en akademisk 
sakral tradisjon (Swedish Grace ii?).

Som Sverige er også Finlands bidrag 
viet rommet du kan tre inn i og oppleve 
forskjellen mellom det lyset ute og sam-
lingen av det samme lyset inne. Finland 
gir lys til skogsmørket og, som arkitekten 
håpet, ’smykkeskrinet er fullendet form’.

Både Norge og island dyrker beve-
gelsen og overgangene. På ulik måte 
skremmer de den besøkende. Det enkle 
huset er blitt en skremmende labyrint 
(N), «shockingly obvious» sier arkitekten. 
Det islandske bidrag er en klaustrofobisk 
lydfelle. Så ille kan det vel ikke være å 
bo i et land uten tre og leire?

alle arkitektene dyrker materialenes 
påvirkningskraft, stabler dem på ulike 
måter, lagvis, og lager ulike kvaliteter 
av det omsluttende rom (wrapped paper, 
some call it Wallpaper). Det er mulig at 
det er trenden i Norden nå. 

men det er mulig at det finnes andre 
måter å behage og pirre omgivelser og 
miljø på. For eksempel hus som viser tra-
disjonenes vei videre. Det er det Juhanni 
Pallasma og Peter Zumthor snakker om 
i på storskjermen i bakgrunnen. man kan 
være moderne arkitekt og bærer av en 
tradisjon. man må faktisk slutte å prate 
om det, for «ser du,» sa Gian Carlo de 
Carlo for 20 år siden i ilaud i urbino: 
«husene dine forteller at du er norsk. 
Slutt å prat, bare vis oss dem!» 

Lou i s iana  Pav i l i on  (NO )
A rk i tek t :  Ja rmund/Vigsnæs

Lou i sana  Pav i l i on  ( F I )
A rk i tek t :  Lass i la  H i rv i lammi

Lou i s iana  Pav i l i on  ( I S ) 
A rk i tek t .  S t ud i  G randa
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SEBs hovedkvarter

København, 2010

aRkitekt: luNDGaaRD & tRaNBeRG

et ualminnelig hus. egentlig to. enkelt, 
elegant og rikt i det ytre. man tenker, jaha, 
nok et hovedkvarter, et strømlinjeformet 
kompleks med to beslektede tårn med en 
uklar geometri som ikke avslører sin form 
før man ser plantegningene (les røm-
ningsplanen). myke former, buede hjørner, 
etasjehøye glassflater avbrutt av kobber-
beslåtte bånd ved dekkeforkant. akkurat 
det har vi sett før, i madrid for eksempel. 
men hva gjør vel det, når det er dyktig og 
formfullendt behandlet og gjennomført.

Skandinaviska enskilda Bankens hoved-
kvarter ligger i den tidligere godstermina-
len ved kalvebod Brygge og er omdannet 
til et landskapelig byrom, en støpt bypark 
som stiger opp mellom de to tårn. Parken 
blir en bro over en forbindelsesvei opp 
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til det brede atkomstorv langs Rigsarki-
vet, langs denne for å ende opp i tivoli 
hotell-og konferansesenter.
Fra utredningen i 2006 leser vi: 
 «Den tidligere godsbanegård ved kalve-

bod Brygge omdannes til et attraktivt 
integreret byområde med bl.a. offentlige 
funktioner som Rigsarkivet og lands-
arkivet for Sjælland med tilhørende 
magasinbygninger, med serviceerhverv 
og evt. boliger i det sydligste af fire 
underområder. 
Fra Bernstorffsgade føres et landskabe-
ligt grønt strøg op mellem to markante 
bygninger, hvoraf den ene rummer SeBs 
domicil, videre over en forbindelses-
bygning med funktioner for Rigsarkivet, 
over tivoli Hotel- og kongrescenter og 
det brede adgangstorv til Dybbølsbro i 
broens niveau.»

kalde fakta og et godt utgangspunkt. 
men det er her kampen begynner, og den 
foregår hele veien til banken. Og vi vil så 
gjerne inn: 

idet du runder hjørnet legger du merke 
til en overstor betongtrapp med trinn 
minst lik to eller tre vanlige trinn; så en 
kjørerampe som frigjør seg fra gate og 
husvegg og bringer deg med bil eller til 
fots opp på en forplass en god etasje 
over gaten og fortauet under. Herfra går 
man inn i et mykt indre, totalt forskjellig 
fra den ytre verden. Var den kald (det var 
kaldt denne februardagen), blank og glatt, 
er stemningen inne lun, myk og dempet 
stille. underlig, for gulvet er hardt (slipt 
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betong), ytterveggene harde som glass, 
betongsøylene glatte, en skog av glatte 
betongsøyler. Det som ikke er glatt og 
hardt er de enorme betongsylindrene som 
danner bærende kjerner fylt med teknikk 
og kommunikasjonselementer. Disse har 
en knudret overflate som når man fører 
en rake i en jevn vertikal bevegelse. 

Vestibylen er elegant, innbydende og 
overraskende. man raner ingen bank med 
et slik indre rom. Det neste særtrekket er 
at vestibylen er et to-etasjes høyt rom 
og du kommer inn øverst. Helromstrapper 
som amfi faller unna ned mot inngangen 
fra parken. Oppe fortsetter vestibylen 
innover. Gulvet fester seg noen steder P lan  1 .  e tas je

P lan  9 .  e tas je  SEB

Sn i t t  u t le i ebygg S i t uas j on
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til sylinderne, andre steder ikke. Slik får 
man gløtt bortover, oppover, nedover og 
inn i kantinen. Det vertikal romforløpet 
fortsetter oppover, men utsparingene 
skifter stadig posisjon slik at diagonale 
siktlinjer er det du har. Dette er et meget 
sjeldent og vakkert rom og man tilgir 
arkitektene gladelig fraværet av universell 
utforming. men rommet tilhører alle!

kilder: Studietur februar 2012, 
 arkitektur Dk

www.ltarkitekter.dk
Foto: ©adam mørk

De eno rme be tongsy l i nd rene  danner 
bærende  kje r ne r  f y l t  med tekn i kk  og 

kommun ikas j onse lemen te r
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samme. utsparingene gir rom for hvert 
sitt bardunerte tre. man er litt usikker på 
om det var landskapsarkitektens hensikt. 
man må nemlig vike for disse barduner 
hvis man skal komme helskinnet opp el-
ler ned. Som gående har man tiden på sin 
side. Det har ikke skaterne, og dem er det 
flest av her.

Se-bankens romlige kvaliteter er her 
ført inn i parkens todimensjonale gulv, 
bare hardere. Den myke park er blitt hard, 
det harde hus er blitt mykt. 

kilde: studietur februar 2012
www.sla.dk, www.ltarkitekter.dk

Foto: ©adam mørk

i slake slag stiger man oppover skrånin-
gen på en fritt formet betongrampe som 
skrår i flere retninger til man til slutt når 
toppen. Det finnes flere ruter for å nå dit, 
som på fjellet. Betongrampene utgjør en 
større andel av parken enn beplantings-
felt. Disse trer frem som bed mellom 
rampene eller sirkulære utsparinger i de 

’Bymilen’

byrom, København, 2010

aRkitekt :  Sla i  samarbe id  med luNDGaaRD & tRaNBeRG 
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Den svenske skole

Helsinki, 2009

aRkitekt :  JuHa le iV iSkä OG JaR i  He ikkiNeN

Sn i t t
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P lan  1 .  e tas je
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Juha leiviskä holder koken med sine 
vertikaliserte rom med slanke søyler og 
høye, vertikale vinduer som transformere 
lys og siktlinjer til henholdsvis trivsel og 
sameksistens. Når man tegner en kirke 
vil oppmerksomheten være rettet mot 
kirkerommet. i et profant hus må man 
bestemme seg for å gi noe prioritet, et 
meningens hierarki. Her er all oppmerk-
somhet rettet mot student kantinen, både i 
plan og gestalt, i behandling og begiven-
het. Og han lykkes. 

Christian Norberg-Schulz karakteriserte 
myyrmäki-kirkens (1980–84) lys som 
’splintret lys’. Det stemningsfulle nordiske 
lys mellom trestammene. Den stramme 
situasjonsplanen løses opp ved å innføre 
teglskiver som viker og gir plass til et 
tilsvarende stakket uterom. lys tegl, lys 
mørtelfuge, mørkt gulv. Hvite bordplater 
og sorte stoler. Hele tiden et spill mellom 
lys og skygge, lys og mørke. men alltid 
lett, også når tung tegl samles i skiver, 
ryggraden i alle hans komposisjoner. «Jeg 
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føler at jeg alltid og hele tiden tegner på 
det samme huset». Det er da ikke rart at 
hans hus er så gjenkjennelige og villet. 

Reguleringsplanen i denne delen av 
det neo-klassiske Helsingfors foreskrev 

kilde: Wienerberger Brick award: 
boken Brick ’12, Callwey, münchen 2012. 
Foto: arno de la Chapelle, Jussi tiainen

fasader i pusset mur. leiviskä insisterte 
på det mer rustikale fasadematerialet 
som gjennom sitt stålende nærvær og 
målestokk kompletterer de omkringlig-
gende hus og styrker deres nærvær.
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’Rabbit Hole’

Gaasbeek, Belgia, 2010  

aRkitekt :  leNS°aSS aRCH iteCtS ,  V/  BaRt leNS ,  HaSSelt

Og her kommer vinneren av Brick ’12, 
”Single family house”:

et ualminnelig kjedelig gårdsanlegg slik 
man ofte ser det i de lavereliggende deler 
av tyskland, Nederland og Belgia. Skal 
man orke å gi seg i kast med slikt? Bart 
lens hadde mot og barter og lurer seg 
innpå de slitne bygningene med beslut-
somhet. 

De fem hus som utgjorde gården er 
beholdt, transformert, bygget om, bygget 
til uten å skjele mot noen som helst form 
for nostalgi. Den kranglevorne portalen 
gir anlegget et nytt løft og minner om at 
man ikke er langt unna Slottet Gaasbeek. 
et slikt grep ville ikke uten videre vært 
lett med den vanskelige frontfasaden med 
halvvalm (som for øvrig ikke er særlig 
typisk for dette området). taket ble derfor 
skrådd fra 1. etasje og opp, inngangsdør 

Fo to :  PvG
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Fo to :  PvG Fo to :  BC

Fo to :  BC

Trans fo rmas jon :  En  t rad i s j one l l  bondgå rd  omdanne t  t i l  enebo l i g  med ve te r i nærp ra ks i s .  Den  lange ,  mur te  s ja k ten  – kan i nhu l le t  – 
fo rb i nder  p ra ks i sen  med bo l i gde l ,  gå rds rom og hage  og  b r i nger  o rden  i  den  noe  u rydd ige  bygn ingsmassen
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inn i det. Det er da heller ingen borggård, 
men en tidligere bondegård.

kilde: Wienerberger Brick award: 
boken Brick ’12, Callwey, münchen 2012.

www.lensass.be  
Foto: Philippe van Gelooven, andri 

 Haflidason, Bieke Claessens 

1  lager
2  apo tek
3 mate r ia l lager
4  kon to r

og vinduer murt igjen. et nytt, horison-
talt vindu tar inn utsikten mot hagen. 
Det som var bolighuset, ble praksis for 
dyrlegen og gjesterom, det som var stall 
ble dobbelgarasje. Det som var høylåven, 
ble hovedhuset. en alvorlig rokering og et 
godt parti sjakk. Bonden er blitt knekt og 
knekten er blitt konge. Gårdsrommet må 
være en opplevelse. men man kan ikke ri 

5 ca rpo r t
6  lager
7  kj k/sp i ses tue
8 s tue

9 kjøkken
10  ha l l
1 1  ven te rom
12 toa le t t

13  bad
14  soverom
15 vaskerom
16 toa le t t

Fo to :  PvG

Fo to :  PvG

F ra  bade t  i  2 .  e tas je
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Fo to :  PvG

Fø r  ombygg ing :  Trad i s j one l l ,  be lg i sk  bondegå rd  med a typ i sk  ha lvva lm

Inngangen – ’ kan i nhu l le t ’
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Primary Substation for 2012 Olympic Park

London. 2010

aRkitekt :  NORD aRCH iteCtuRe ,  GlaSGOW 

london-Ol har lagt vekt på gjenbruk av 
bygninger og anlegg. i en over ordet plan-
strategi er det fastlagt hvilke steder og 
bydeler som skulle utvikles for å bli be-
dre etter Ol enn de var før. Varige anlegg 
skulle bygges solid. temporære anlegg 
kan gå til grunne, eller det grusomme 
stoffet de har pakket stygge hus og stil-

las inn i, kan brukes til skoleuniformer et 
sted i verden.. . 

en ny olympisk øvelse: Gjenbruk og 
bærekraft.

Denne transformatorstasjon inngår i 
rekken av infrastrukturelle bygninger og 
anlegg som i første hånd skal gi strøm til 
alle de olympiske anleggene og senere 

til den nye bydelen som utvikles i london 
east end, nærmere bestemt lower lea 
Valley. Området som er spekket med mer 
eller mindre vellykkede sportsanlegg, 
fra olympiahallens spektakulære krone-
konstruksjon til Zaha Hadids kurverike 
svømmestadion (som i parentes bemerket 
er en av de flotteste olympiascener på 
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NORD architects’ alan Pert har lagt 
vekt på stillhet gjennom kraft. en bygning 
som uttrykker sin viktighet og hensikt 
gjennom oppbygging av masse, også når 
noe av mektigheten kun er overhøye 
para peter. mørk grå teglstein minner om 
de gamle, nedsotede industribygningene, 
men for å fremheve det rene og det nye, 

er overflaten bearbeidet for å understreke 
kraftforløpet. i den øvre og lettere delen 
er stenene lett skråttstilt, den nedre, 80 
meter lange hovedkroppen er murt med 
alternerende løper og kopp rund baut.

taket er en built-up-konstruksjon med 
knust tegl iblandet grus som etter kort tid 
ble begrodd av ville, villede vekster hvor 

lenge, og gjør seg scenografisk meget 
godt på tV). Den nye bydelen får en 
enorm park, et rekreasjonsanlegg der det 
før var nedslitt og nedlagt industriområde 
med forsøplet, giftig grunn. Her anlegges 
forstadsbanen som skal knytte områdene 
sammen, et nett av tur- og sykkelveier, 
engelske haver og britisk flora og fauna.
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fuglene snart vil bygge rede, også det 
etter hensikten. infrastruktur ned i minste 
detalj!

Denne bygningen vant prisen Brick ’12 i 
klassen for None Residental Building.

kilde: Wienerberger Brick award: 
boken Brick ’12, Callwey, münchen 2012. 

www.nordarchitecture.com
Foto: ©andrew lee Photography

Sn i t t
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P lan  kje l le r

S i t uas j on
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I  den  øv re ,  le t te re  de len  e r  s tenene  le t t  sk rå t t s t i l t ,  den  ned re ,  80 mete r  lange  hovedk roppen  e r  mur t  med a l te r ne rende  l øper  og  kopp




