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Departementet og de vitenskapelige 
høyskolene har ulikt syn på hva som 
er meritterende forskning. Nasjonalt 
fagråd for arkitektur må komme seg 
på banen og definere forskning i faget 
på nytt.

Vårt fag er  den kunstneriske utøvel-
sen av det å bygge. Byggekunst. Og 
i den sammenheng – i det utvidede 
teknisk-vitenskapelig-kunstneriske 
arbeidsfelt – er bygging forskning. 

Sverre Fehn sa at det er kun gjen-
nom å bygge at du får fortiden i tale.  
En liten omskrivning og vi får: Det er 
kun ved å bygge at du får virkelighe-
ten i tale. 

Arkitekturens store problem er at 
dens vesen ikke er målbart. Teknolo-
gien, materialene, mengdene kan 
kvantifiseres, men ikke de sanselige 
egenskapene eller med fremmedord: 
estetisk kvalitet. Man kan i beste fall 
påvise sosiologisk og psykologisk 
merkbare forandringer hos enkelt-
mennesket og grupper av mennesker 
og mene at endringene er skjedd 
som følge av arkitekturens sanselige 
egenskaper. 

Men det er heller ingen enkel sak, 
og hvorfor? Fordi elementene som 
er i virksomhet ikke lar seg isolere. 
Bygningers utstråling og menneskers 
antenner for å ta i mot påvirkningene 
er flerfoldige og sammensatte størrel-
ser. Arkitektur og psykologi omhandler 
som hovedingrediens de ikke målbare 

størrelser. Og da stopper alt opp. Men 
ikke helt. For la oss nå gå tilbake til 
det omskrevne utsagn: Det er kun ved 
å bygge at du får virkeligheten i tale. 
Virkeligheten må være mulig å isolere 
og definere, undersøke og analysere. 
Intet kan være så reelt som virkelig-
heten. 

Så er altså det å bygge å utforske 
virkeligheten. Ikke bare tyngdekraften, 
ikke bare materialer og konstruksjoners 
muligheter og begrensninger, ikke bare 
økonomiske og økologiske systemer, 
ikke bare politiske og demografiske 
størrelser, ikke bare kjøkkenbenkers 
høyde og beboernes vandring fra benk 
til komfyr, fra vask til kjøleskap, men 
også den enkeltes velvære ved at 
kroppen er omhyllet av høyde, bredde, 
lengde, dybde, lys og skygge: Rommet 
i hele sin utstrekning og begrensning. 

Paul Rudolph: Milam House, 
Florida, 1959–61.

Paul Rudolph introduserer 
med dette huset det ikke 

sammenfallende sjikt mellom 
frontrommene og utsikten. 
I virkeligheten handler det 

om solavskjerming som 
inndeler utsikten i ulike felter 
som igjen blir husets fasade, 

husets uttrykk. Hemmelig-
heten ligger i snittet. «Jeg 

kommer tilbake når du har 
en plan og et snitt», sa han til 
studentene sine. Han sa det 
på grunnlag – ikke bare av 

erfaring – men på grunnlag 
av forskning.
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Med nye hjelpemidler, en annerledes 
trapp til å bringe deg diagonalt gjen-
nom rommet fra et plan til et annet.  
Et vindu, en detalj, glassets innsetting 
så du ikke ser vinduet, bare utsikten.

Alt er oppfunnet og gjort før.  
Du oppdager ting som er eksistente, 
ikke alltid i din bevissthet, men i 
andres. Så blir det eksistent for deg 
også, og du griper det, og du setter det 
sammen på din måte. Det ligner. Ja vel. 
For vesensforskjellig er tross alt ikke 
vår verden. Noe er fortsatt gyldig; «opp 
er opp og ned er ned», sa Christian 
Nordberg-Schulz. Enn så lenge. Glass 
er glass. Tre er tre. Men satt sammen 
på din måte blir det et nytt vindu som 
verden aldri tidligere verken har sett ut 
av eller inn i. Kom ikke og fortell meg 
at dette ikke er forskning. Nei, sier de 
som lager regler og forvalter pengene. 

Verket er ikke forskning, ikke merit-
terende forskning. Men de som uttaler 
seg om verket, som analyserer det, be-
skriver det, formulerer i riktige ordelag 
det akademia forlanger, de forsker.  
Peter Davey, redaktøren av Architec-
tural Review gjennom 25 år, var på 
Arkitekthøgskolen i høst og advarte 
oss ganske grundig. Definisjonen av 
hva som er forskning, og hvordan en 
institusjons produksjon av meritteren-
de forskning krediteres, har allerede 
ødelagt en del velrenommerte arkitekt-
skoler i Storbritannia. Og det vil skje i 
Norge også hvis ingen stopper denne 
feilvurdering av hva som er forskning.   

Også undervisning er forskning en-
kelte ganger. Ikke bare når nye meto-
der tas i bruk og testes, men også alle 
de ganger man uten lærebok i faget 
tenker ut nye vinklinger for å presen-

tere og forklare et tema, et problem, 
en utfordring. Når noe sies og begrun-
nes for første gang, er det da ikke på 
grunnlag av forutgående forskning. 
Eller er forskning bare drøvtygging på 
noe andre har sagt eller gjort? Slik 
forskning kalte Sverre Fehn «parasitt-
forskning», da han var rektor på AHO.  

Vi får en mye dårligere arkitektskole 
hvis de lærere som tegner og bygger 
hus ikke får godskrevet sin produksjon 
som meritterende forskning. Er det 
finere å skrive det man tenker, enn å 
tegne det man tenker? Carlo Scarpa 
sa «Å tegne er å teste tanken». Det må 
da være en aldeles fenomenal måte å 
forske på: å teste tanken!!

La oss teste tanken. La oss forske.  
La oss bygge. Det kan bli arkitektur av 
det. Meritterende arkitektur. Meritte-
rende forskning.
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Økologisk, hybrid, semiurban bolig/arbeid/rekkehus, 
BedZed i Sutton, London, 2002

ARKITEKT: BILL DUNSTER ARCHITECTS

Bill Dunster går rett inn i diskusjonen 
om forskning med sin nye bytypologi, 
den tett-lave landsbymodellen som 
tilbyr kommersielle lokaler på gateplan 
og private leiligheter som rekkehus 
med have og altan høyere opp. Det 
engelske terraced house reinvented og 
utvidet. 10 boliger per mål er dyktig tett. 
Gaterommet er mellomrommet mellom 
husrekkene. Dette gaterommet er smalt 
og blir avbrutt med broer og er følgelig 
mer halvprivat enn offentlig.

Lavt og tett, tungt og lett. Tegl inngår 
som tung komponent, som kompakt 
uisolert vegg for å ta opp og lagre 
overskuddsvarme som tas imot gjen-
nom store glassflater. I alle henseender 
synes prosjektet basert på lavteknologi, 
med landlig beisede treflater, trekarmer 
i vinduer og de store glassflatene. 

3. etasje

2. etasje

1. etasje
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Men her stopper det. Hvis ikke 
bygging er forskning så vet ikke jeg. 
Sammen med Ove Arup & Partners 
og BioRegional Development Group 
er ulike mer komplekse, men like fullt 
enkle håndterbare teknologier tatt i 
bruk. Sammen med passiv solvarme 
er fotovoltaiske elemtenter inkorporert 
i takflatene, gråvann renses, ingen 
ledninger føres ut av huset, bare til: 
vann og strøm. Lokal oppsamling og 
behandling lager jord av møkk.  
Energiforbruket er redusert med 
vannvittige 90% i forhold til vanlige 
husholdninger. De 440 beboerne/bru-
kerne av dette komplekset benytter 
til sammen 130 kW som nesten alt er 
egenprodusert. 

Materialene er uten unntak lokale 
og har ingen transport som er lenger 

enn 100 km. Dette er muliggjort ved 
gjenbruk av materialer fra en nedlagt 
fabrikk i området.

Om materialene i takrennene 
som leder vannet til gjenbruk og de 
skøyeraktige hattene fra den natur-
lige ventilasjonen også er produsert 
og utvunnet innen 100 km er mer 
tvilsomt! Og man kan sikkert finne 
små, små glipp. Men alt i alt må dette 
være et av de bedre og mest kon-
sekvent gjennomførte bioøkologiske 
byggeri som finnes. Og dertil har 
husene arkitektonisk uttrykk i kraft av 
seg selv og den grunnleggende idé og 
ikke som forutbestemt og overbestemt 
av en eller annen uutviklet, foreløpig 
økoteknologi. 

Det forskes fortsatt på delløsninger 
innen energisparing og miljøvern. 

Resultatene av denne forskningen 
vil hjelpe arkitektene. Men at myn-
digheter i EU og Norge mener at Bill 
Dunsters arkitekturverk – det å sette 
sammen enkeltdeler til en sanse-
lig, funksjonell og innovativ bygning 
– ikke er forskning, faller på sin egen 
urimelighet. Det er forstemmende at 
våre myndigheter ikke tar tak i denne 
problematikken før våre læresteder 
som Arkitekthøgskolen og NTNU, som 
mottar forskningsmidler, – utarmes 
ved at bare en vitenskapelig vurdering 
av verket, og ikke det å tegne verket, 
ansees som forskning. 

Kilde: Costruire in Laterizio,  
juli/august 2004

Foto: Raf Makda 
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Man behøver ikke lenger å reise til 
Montevideo for å se et verk av Eladio 
Dieste. I Madrid har man reist en kirke 
basert på elementer og konstruk-
sjonsmetode som ble brukt i Atlantida-
kirken fra 1957. 

Jeg dro til Uruguay i 1994 og be-
søkte Eladio Dieste og fikk blant annet 
gleden av full omvisning i hans hus, 
men også i kirken i Atlantida. Uten å 
ha sett kirken i Madrid, synes det meg 
som om noe av rommets rikhet, lyset 
som kom til deg bakfra og nedenfra 
er blitt overstyrt av apsidens rigorøse 
form og rosettvinduet på vestgavlen. 
Men du verden, den rette veggen 

Kirke San Juan, Madrid

ARKITEKT: ELADIO DIESTE (1917–2001) M/ CARLOS CLEMENTE OG JUAN DE DIOS DE LA HOZ,  
MONTEVIDEO OG MADRID, 1996–1998

ved bakken som utvikler seg til en 
sinusformede bølgeform i topp der 
den møter det ditto og dobbeltkrumme 
taket er sterkt. Statisk har Dieste laget 
en to-leddet bue med innspente hjør-
ner. Takflaten kan betraktes som en 
stiv plate som tar opp horisontalkref-
tene. Taket er utført som en halvstens 
hvelvtak

I Mur nr 3 1990 kalte jeg Eladio Di-
este kunstner og vitenskapsmann.  
I dag vil jeg nøye meg med å kalle 
ham arkitekt, enda jeg vet at han var 
utdannet ingeniør. Og enda jeg vet at 
han også var entreprenør. Sammen 
med sin partner Montañes tok han 

oppdraget med å bygge det han 
hadde tegnet og beregnet. 

Men det fine med å kalle ham viten-
skapsmann er at han da lettere kler 
rollen som forsker, ikke bare i teknolo-
gien, statikken og materiallæren, men 
i måten stenen – den lille murstenen 
– inngår i samvirket av krefter og viljer 
for å danne rom som utstråler varme 
og beskyttelse. 

Ceramica armada – armert tegl 
– kaller Dieste sitt byggemateriale, sin 
byggemetode. Det er særlige takene, 
også de flate, han utfører med vanlig 
tegl (h= 5–6 cm) underst og 3–3,5 
cm mørtel med tynne armeringsjern 

Kirken i Atlantida, 
Uruguay.  

Eladio Dieste
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over. Mørtelen i de dobbeltkrumme 
hvelvene blir vanntett, da toppsjiktet 
alltid blir utsatt for trykk. Forøvrig er 
trykkfasthet for den lokale teglstenen 
langt under våre standarder. Så det 
er ikke den det kommer an på. Og det 
er heller ikke problem med snelast og 
isolasjon, det er bare et dimensjone-
ringsspørmål, sa Dieste. Fortsatt er 
Madrid i den varmere delen av den 
tempererte sone, og det er vanskelig 
ut fra detaljene jeg har sett å bedøm-
me hvorvidt taket er isolert eller ikke.

Kirkerommet er 12 meter bredt, 
et meget beskjedent spenn for herr 
Dieste, som kan få teglen til spenne 
mer enn 55meter både med og uten 
horisontalt strekkbånd.

Dieste, som elsket å sitere  
Hamsun – også i sin bok om bygge-
metoden – så seg som forvalteren av 
en kosmisk økonomi hvor poenget 
ikke var å bygge billig, men hensikts-
messig med de ressursene man har. 
Dette vil neppe være en aktuell byg-
gemetode i Norge, da den er arbeids-
krevende. I Diestes lavteknologitenk-
ning derimot, er intensiv arbeidskraft 
en forutsetning for kosmisk økonomi.

Kilde: Costruire in Laterizio,  
71/99 og 100/04
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I et lett fallende terreng mot syd, 
trapper arkitektene bygningen med 
tre L-former som lukker seg mot nord 
og nordvest og åpner seg mot syd og 
noe mot øst. De lukkede fasadene er 
utført i gul tegl med kvadratiske glug-
ger i diagonalt mønster. 

Overdekket uteplass er under 
nederste blokken. Her er også 
hovedinngangen inn på patioen hvor 

flerbrukssalen og biblioteket ligger. 
De tre blokkene knyttes sammen med 
den avtrappede nord-sydløpende ryg-
gen som definerer sportsplassens ene 
vegg mot vest og de tre ulike patioene 
mot øst. Mot disse patioene organi-
seres undervisningsrommene, mot 
sportsplassen og vest korridoren som 
belyses av de små gluggene, tre stykk 
i høyden definerer en etasje, nesten.

Videregående skole I Mollet de Valles, 
Barcelona, 2003

ARKITEKT: JAUME BACH OG GABRIEL MORA
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Bach og Mora viser igjen håndverk 
av høy kvalitet. Om de forsker? Ja, 
hadde de ikke gjort det, ville ingen en-
gasjert dem. Da hadde de sittet alene 
i en krok og tegnet noe andre hadde 
bedt dem om.

Kilde: Costruire in Laterizio  
juli/august 2004

Foto: Lluis Casals
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Hybridbygning som byreparasjon i 
Hamburg
2003

ARKITEKT: OTTO STEIDLE (1943–2004)
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Steidle kom fra Bayern som et friskt 
pust og vant konkurransen om dette 
prosjektet i 1994. Nå står det ferdig 
og sier «Ich bin kein Hamburger»! 

De ekte levende hamburgere er så 
visst enige. De liker ikke eksperimen-
ter og forskning på sammenstillinger, 
farver og overflater, og absolutt: Ikke 
tull med teglstenen vår. Den skal 
være rød, gjerne mørkerød, godt 
brent og ensfarvet. Ikke spraglet, ikke 
malt, ikke vannskuret, bare være seg 
selv med sin «innfødte» stofflighet. 

Ikke likte de at bebyggelsen 
skjulte Michaelskirkens tårn når 

man nærmet seg sentrum fra vest 
og ikke falt for fristelsen til å bøye av 
til høyre nedover Reperbahnen idet 
man passerte St.Paulis fotballbaner 
og U-Bahn. Michaelkirken har siden 
1777 vært symbolet for Hamburg og 
byens skyline. Et enormt, barokt skaft 
med hjelm over en utsiktsplattform 
stående på en nordtysk, noe stivnet 
barokk, en søster av Kongsberg 
militærarkitekturkirke,  en forløper for 
den gryende klassisisme og opplys-
ningstidens bulder og protest mot all 
snikk-snakk og dill-dall i barokk og 
rokokko. 

Men det var altså husene til 
Steidle. For her er det snakk om 
flere hus innover i det overstore 
kvartalet.  
Mot gaten ligger kontor og næring. 
Innover i kvartalet ligger påhengte 
bolighus, men også frittstående 
ditto. Kontorene er stort sett fylt 
opp av store leietakere som også 
gir seg til kjenne på gateplan langs 
den lange arkaden, som burde vært 
forbeholdt butikker som aldri kom. 
Den blir derfor uten liv, bare en dei-
lig beskyttelse mot regn som stadig 
gjester byen ved Elbens munning.
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Men Otto Steidles hus hører hjem-
me i Hamburg og på dette stedet. Jeg 
liker det jeg ser og blir begeistret. Det 
minner meg svakt om Fritz Högers 
Chilehaus fra 1924.

Som byreparasjon er prosjektet 
interessant, for her er byveggene 
kommet til som kontinuerlig flate som 
definerer gaten, i motsetning til de 
solitære, kjedelige næringsbyggene 
på motsatt side. Disse flerrer både 
byen, gaten og den kontinuerlige 
opplevelsen det er å ankomme en 
by langs de store innfartsveier. Nå er 
dette en innfartsvei av nyere dato, hvis 
formål var å bryte igjennom rester av 
småskalabebyggelse til fordel for sam-

menbinding av byens ytre og sterkt 
voksende sone og byens sentrum. 

Dimensjonen og måten farger er 
brukt på stemmer godt overens med 
byens trafikale puls. Faktum er at du 
oppfatter den sortbrente teglen som 
hjørnetårnets egenskyggen mot nord 
og den flerfargede, spraglede fasaden 
som farvet, ikke flerfarvet nødven-
digvis. Jeg klarer ikke å bli enig med 
meg selv hvilken farve, men fordi den 

sterke blåfarven pirrer, blir resultant-
farven gulrød og helt i orden. 

De pussede hvite og gule flatene 
inne i kvartalet er «bankepuss», altså 
puss på hard isolasjon som lyder hul 
når du banker på den.

Kilde: Deutsche Bauzeitung 6/03
Werk, Bauen + Wohnen 7/8-2004, 

foto: Petra Steidele. 
Foto: E.D.
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HH Hamburg Hansestadt,  
Hamburg Hafen,  
Havnebyen

Som de fleste kontinentale nordsjø-
havner har også Hamburg problemer 
med Ebbe und Flut (Lavvann og Høy-
vann), særlig når Elben kommer stor 
og tykk med vann fra Praha, Dresden, 
Halle, Berlin og møter vestaværet som 
presser havet opp i elvemunningen. 
Da står plutselig vannet fem seks 
meter høyere enn normalt. Da hjelper 
ikke flyttbare landganger, da må man 

bruke sterkere lut og bruke flytende 
brygger til å ta i mot Atlanterhavs-
damperen like mye som småfergene 
og sightseeing båtene som piler frem 
og tilbake på den 400m meter brede 
elven.

Hamburg Hafen er fortsatt full av 
lukter: Hav, kaffe, krydder, fisk, kull, og 
diesel. Fra trafikken fra pakkhusene 
tettpakka langa kanalene. Lyder, luk-

Chilehaus av Fritz Höger 
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ter, lengt. De kaller også pakkhusene 
for Kontor, ikke bare disken hvor det 
handles (nederlandsk contoor eller 
fransk comptoir som betyr betalings-
bord), men også pakkhus og det vi 
kaller kontorbygning på norsk. Slik 
omtales da lagerbygningene hvorfra 
det drives handel og rederivirksom-
het kontor, og rene kontorbygninger 
som ingen lager har.

Chilehaus av Fritz Höger er 
følgelig et kontorhus like mye som 
den deilige teglklumpen med de tre 
lysegule kranene majestetisk på 
geledd, er det. Klumpen – en jern-
betongkonstruksjon kledd med tegl 
– ble tegnet av den tyske arkitekten 
Werner Kallmorgen i 1966 og er 
nå erklært bevaringsverdig. Men 
«byantikvaren» vil tillate et kraftig 

påbygg og ombygg av Herzog og de 
Meuron: Hamburgs nye konserthus. 
Og dette blir spektakulært og vel 
verdt en reise.

Men frem til i dag er det Fritz 
Höger som er den egentlige berømte 
Hamburg-arkitekten. Han gjorde flere 
flotte kontorbygninger og skoler, men 
best er den rikt artikulerte Chilehaus, 
en verdig representant for den tyske 

Klumpen – en betong-
konstruksjon kledd 
med tegl – ble tegnet 
av Werner Kallmorgen 
i 1966 – er nå erklært 
bevaringsverdig.  
Men «byantikvaren» 
vil tillate et kraftig på-
bygg og ombygg ved 
Herzog og de Meuron:  
Hamburgs nye konsert-
hus. 
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ekspresjonismen, som ofte gjorde 
bruk av tegl, fordi man i murverket 
kan manipulere flaten med mønster, 
hakke inn, hakke ut, hakke hjørner, 
ha’kke råd, sier man i dag. Tull. Det 
er det som er så deilig med tegl; at 
om du tenker litt lenger, forsker litt 
mer, kan du i ditt håndverk gi noen 
meldinger til mureren, som uten store 
kostnader kan flytte stenen litt ut, litt 
inn. Og så blir det litt morsommere å 
mure, litt morsommere å tegne. 

Vinduene er ofte hvitmalt som kon-
trast til de mørke teglflatene. Rekk-
verket er grønnmalt som kobberet på 
takdetaljer, renner og nedløp. 

Chilehaus med sin kraftige «baug» 
er ofte blitt forklart som et immobilt 

fartøy. Men formen har huset fått etter 
middelalderkvartalene, som måtte 
vike for jobbetidens ønske om større 
enheter for å betjene mellomkrigsti-
dens enorme vekst i verdenshande-
len. I dette tilfellet, som i flere andre, 
går huset over to kvartaler med gaten 
løpende igjennom. 

Det er for øvrig godt å oppdage at 
ikke alle hus i tyske byer ble utradert 
av bomber og granater i siste krig.

Hamburg står foran en enorm ut-
bygging av de frigjorte, sentrumsnære 
havneområdene.

Kontorhusene kalt «Perleraden» lig-
ger på rekke og rad vest for sentrum, 
vest for Altona. Et kontinuerlig løpende 
dike, en flomvernvoll med topp på kote 

7,2 m, danner basen mot den lavere-
liggende bryggen og det lavere ter-
renget på innsiden. Basen inneholder 
parkeringskjeller, noen steder også 
vestibyle, der man har valgt å legge 
hovedatkomsten på terreng. Flom-
vernet er den ene fellesnevneren, den 
andre er u-formen som alle de fire 
kontorhusene har. Ellers er arkitek-
tene like forskjellig som husene. 

Det mest bearbeidede og likevel 
enkleste huset er tegnet av arkitek-
tene Bothe Richter Teherani, et tone-
angivende Hamburgkontor, bokstave-
lig talt.

Områdene uten flomvern i form av 
diker har jernporter i 1. etasje for å 
holde vannet ute. Kees Christiansee 

Bothe 
RIchter 
Tehrani

Antonio Cittero Ernst Grüntuch

von Bassenitz  
Hupertz Limbrock

De fire kontorhusene som kalles «Perleraden»:  
Arkitektene like forskjellig som husene, det de har felles er flomvernet og u-formen.
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har måttet løse sitt oversvømmelses-
problem på en slik måte. Meanderfor-
mer i plan og snitt gir dette tettpak-
kede kontorhuset luft!

Men ingenting av dette kan måle 
seg mot det som utviklingsselska-
pet Genius Loci har på trappene: 
Et direkteoppdrag til Herzog og de 
Meuron skal sette Hamburg på arki-
tekturens verdenskart en gang for alle. 

Fra en studietur m/ studenter fra AHO
Kilde: Deutsche Bauzeitung 6/2003
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De fire kontorhusene som kalles «Perleraden»:  
Arkitektene like forskjellig som husene, det de har felles er flomvernet og u-formen.

Plan 2. etasje Plan 3. etasje

Snitt Snitt


